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Pada pekan terakhir 2018, harga meningkat, namun pada level yang masih lebih rendah 

dibandingkan dengan di awal bulan. Harga pada tanggal 27 Desember 2018 untuk harga 

spot kopi Arabika dalam negeri (Medan), kontrak berjangka ACF dan kontrak berjangka 

di New York, masing-masing berada pada posisi Rp. 54.035, Rp. 62.500 dn Rp. 33.358. 

Sedangkan untuk kopi Robusta, data di Bappebti mencatat posisi harga kopi Robusta di 

Lampung, kontrak berjangka RCF di BBJ dan kontrak berjangka  bulan Januari di London 

masing-masing adalah Rp. 22.588, Rp. 19.860 dan Rp. 21.626, berturut

.  
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ANALISIS KOMODITAS KOPI BULAN DESEMBER 2018 

Desember 2018 

Pada pekan terakhir 2018, harga meningkat, namun pada level yang masih lebih rendah 

dibandingkan dengan di awal bulan. Harga pada tanggal 27 Desember 2018 untuk harga 

Arabika dalam negeri (Medan), kontrak berjangka ACF dan kontrak berjangka 

masing berada pada posisi Rp. 54.035, Rp. 62.500 dn Rp. 33.358. 

Sedangkan untuk kopi Robusta, data di Bappebti mencatat posisi harga kopi Robusta di 

rak berjangka RCF di BBJ dan kontrak berjangka  bulan Januari di London 

masing adalah Rp. 22.588, Rp. 19.860 dan Rp. 21.626, berturut-turut. 

 

 
Gambar 1: Harga Kopi Arabika
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Gambar 2: Harga Kopi Robusta
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Pada pekan terakhir 2018, harga meningkat, namun pada level yang masih lebih rendah 

dibandingkan dengan di awal bulan. Harga pada tanggal 27 Desember 2018 untuk harga 

Arabika dalam negeri (Medan), kontrak berjangka ACF dan kontrak berjangka 

masing berada pada posisi Rp. 54.035, Rp. 62.500 dn Rp. 33.358. 

Sedangkan untuk kopi Robusta, data di Bappebti mencatat posisi harga kopi Robusta di 

rak berjangka RCF di BBJ dan kontrak berjangka  bulan Januari di London 

 



 

 

Secara umum, pergerakan harga kopi di tahun 2018 ini menurun. Harga indeks komposit 

ICO untuk kopi pada bulan Januari 2018 tercatat 115,60 sedangkan di bulan Desember 

menjadi 100.61. Lembaga tersebut juga memperkirakan bahwa produksi di tahun 2018 

akan mencapai ekuivalen dengan 167.472 ribu kantong berukuran 60 Kg. Sedangkan 

konsumsi pada tahun yang sama diperkirakan mencapai ekuivalen dengan 165.185 ribu 

kantong berukuran 60 kg. Dengan kata lain ada surplus kopi di tahun 2018. Surplus ini 

melanjutkan surplus yang terjadi pada tahun 2017. Hal ini  yang secara fundamental 

menekan harga kopi dunia. Di sisi lain, permintaan kopi domestik mengalami 

peningkatan sehingga mempengaruhi harga kopi domestik. Peningkatan konsumsi dalam 

negeri ini mengurangi kontribusi ekspor kopi dari Indonesia, namun di pihak lain juga 

mempengaruhi harga kopi di pasar lokal. Meskipun harga kopi internasional 

mempengaruhi harga kopi lokal, namun kondisi pasokan dan permintaan di dalam 

negeri sedikit memberikan dorongan naik pada harga kopi domestik.  
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