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Kata Pengantar 

 

Dokumen ini merupakan hasil akhir dari pekerjaan teknis yang dilaksanakan sebagai persiapan 

pertemuan meja bundar sektor kopi Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian 

Perdagangan pada bulan Februari 2014 dengan perwakilan dari pemerintah dan para pemangku 

kepentingan, serta penelitian dan konsultasi lebih lanjut yang dilaksanakan setelah pertemuan 

meja bundar. Dokumen ini dikembangkan berdasarkan presentasi dan draft laporan yang disusun 

oleh Jeffrey Neilson, konsultan dan penulis utama. Laporan ini diperbaiki dan dilengkapi oleh 

Patrick Labaste dan Steven Jaffee dari Bank Dunia, dengan masukan dan komentar dari Luz 

Diaz-Rios dan Mariam Rikhana dari Bank Dunia serta Ernest Bethe, Rick van der Kamp, 

Rahmad Syakib, dan Andi Wahyuni Sofiyanti Baso dari IFC.   

 

Laporan ini berisi unsur-unsur utama dari kajian situasi sektor dan menjabarkan opsi-opsi dan 

usulan-usulan, termasuk langkah, tindakan dan inisiatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan 

untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh sektor kopi Indonesia dan mendorong 

pertumbuhannya secara lebih berkelanjutan di masa mendatang.  

 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka program pendampingan teknis untuk meningkatkan 

daya saing dan keberlanjutan rantai nilai tanaman minuman penyegar – kopi, kakao dan teh – di 

Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2012 oleh Kementerian Perdagangan dengan dukungan 

dari Dana Perwalian Multi Donor untuk Perdagangan dan Iklim Investasi (MDF-TIC). Program 

pendampingan teknis dilaksanakan oleh Bank Dunia. Pendampingan/bantuan teknis ini akan 

mendukung upaya-upaya yang lebih luas dari Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

nilai tambah, mempromosikan praktek-praktek produksi yang lebih berkelanjutan dan 

mengentaskan kemiskinan. 

 

 

Pandangan-pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini adalah pandangan-pandangan penulis dan 

tidak selalu mencerminkan pandangan Grup Bank Dunia atau organisasi-organisasi yang mendukung 

MDF-TIC. 

Mengutip laporan ini sebagai: 

Neilson, J., Labaste, P. dan Jaffee, S.. (2015). Menuju rantai nilai yang lebih kompetitif dan dinamis 

untuk kopi Indonesia- Working Paper No.7. Disusun untuk Bank Dunia, Washington DC., 
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Ringkasan Eksekutif 

Keadaan sektor kopi di Indonesia 

Indonesia adalah produsen dan eksporter utama kopi. Dari segi volume, Indonesia bersaing 

dengan Kolombia sebagai produsen dan eksporter terbesar ketiga dunia. Ekspor biji kopi hijau 

(green beans) mencapai 70 sampai 80% dari hasil panen. Ekspor kopi cepat saji (soluble coffee) 

juga penting, dan Indonesia merupakan eksporter terbesar kedua dunia untuk kopi cepat saji 

Robusta setelah Pantai Gading. Konsumsi dalam negeri Indonesia mencapai kira-kira 20% dari 

hasil panen.  

Sektor kopi Indonesia cukup besar, beragam secara internal dan tersebar. Produksi kopi 

didominasi oleh sekitar 2 juta petani kecil yang kebanyakan tinggal di desa-desa terpencil yang 

terdapat di seluruh nusantara—dengan kawasan budidaya kopi yang berbeda-beda dan 

menunjukkan keragaman pada sistem produksi, kondisi lingkungan, kualitas produk, pengolahan 

pasca panen, struktur rantai nilai dan dukungan kelembagaan. Keadaan geografis industri yang 

khas ini menimbulkan tantangan di bidang logistik dan tantangan untuk mendukung teknologi 

yang lebih baik dan mengembangkan organisasi industri yang terpadu. Secara umum, sebagian 

besar daerah produsen kopi mempunyai hasil panen yang rendah, organisasi petani yang lemah 

dan dukungan pemerintah yang terbatas—karena kopi hingga kini masih dianggap sebagai 

tanaman perkebunan yang kurang strategis.  

Meskipun sebelumnya kurang memberikan perhatian khusus, pemerintah sekarang mempunyai 

kesempatan yang baik untuk secara signifikan meningkatkan prospek pengembangan sektor ini. 

Hal ini penting mengingat banyak orang (diperkirakan mencapai 10 juta jiwa) mempunyai mata 

pencaharian yang berkaitan dengan kopi melalui produksi pertanian sendiri, bergantung pada 

produsen, sebagai buruh tani musiman dan melalui lapangan pekerjaan di bidang perdagangan, 

pengolahan dan eceran (retail). Kebanyakan mata pencaharian pedesaan ini tidak menentu dan 

sebagian besar dari 2 juta rumah tangga yang berada di garis kemiskinan diperkirakan masih 

tetap memproduksi kopi dalam waktu dekat ini seraya mencari kesempatan kerja di sektor-sektor 

lain. Oleh karena itu, sektor kopi khususnya memainkan peranan yang sangat penting dalam 

pengentasan kemiskinan pedesaan di Indonesia. Dukungan di bidang produksi kopi juga sangat 

penting untuk memastikan pasokan bahan mentah dalam jangka panjang bagi sektor pengolahan 

domestik yang dinamis. 

Indonesia memproduksi kopi Arabika dan Robusta dan produksi Robusta mencapai 85% dari 

total produksi. Kopi Robusta di Sumatera bagian Selatan mendominasi produksi nasional, dan 

dalam sejarahnya petani kopi cenderung kurang terintegrasi dengan pasar internasional. Akan 

tetapi belakangan ini kopi Robusta telah mendukung pertumbuhan yang dinamis di sektor 

pengolahan hilir, yang mulai menembus pasar ekspor selain memenuhi kebutuhan yang cukup 

besar di pasar domestik Indonesia. Subsektor kopi Arabika memberikan kesempatan kepada 

petani untuk masuk ke pasar khusus (specialty market) yang berkualitas lebih tinggi, dan baru-

baru ini mengalami diferensiasi produk dari segi kualitas serta alih pengetahuan dan teknologi 

dari pembeli internasional kepada petani.  
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Konsumsi kopi dunia menurut ICO diperkirakan mencapai 142 juta kantong (bags) pada tahun 

2012 dan diharapkan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang; berdasarkan estimasi 

pertumbuhan konservatif, konsumsi kopi dunia dapat mencapai lebih dari 150 juta kantong (1 

kantong = 60 kg biji kopi hijau) pada akhir dekade ini. Meskipun pertumbuhan di pasar 

tradisional (yaitu negara maju) berjalan lambat, beberapa faktor telah mendorong perluasan 

pasar, khususnya: (i) perkembangan ‘industri spesial’ (specialty industry) di pasar negara-negara 

maju dalam dua setengah dekade terakhir, (ii) pengarusutamaan label dan sertifikasi 

keberlanjutan, (iii) pertumbuhan luar biasa dari industri espreso, dan (iv) pertumbuhan yang kuat 

pada pasar kopi cepat saji di Asia Timur dan Asia Tenggara.  

 

Situasi ini mendatangkan tantangan dan peluang dalam pengembangan sektor kopi Indonesia di 

masa depan.  

 

 

Rekomendasi utama untuk aksi pemerintah dan/atau industri swasta  

 

Ke depannya, ada dua skenario dasar yang berbeda untuk industri kopi di Indonesia. 

 

Skenario pertama adalah skenario “bisnis seperti biasa’ di mana sektor kopi akan tetap 

berlangsung pada tingkat produksi saat ini tanpa menghadapi kendala atau ancaman yang berarti. 

Kinerjanya masih berada di bawah kompetitor utama. Indonesia akan terus berjuang untuk 

memposisikan dirinya kembali di pasar domestik dan regional yang baru dan berkembang pesat 

untuk kopi Robusta. Hasil panen masih sangat rendah dibandingkan dengan pesaing utama, 

sedangkan petani tidak mempunyai modal untuk melakukan investasi dalam rangka 

meningkatkan praktek-praktek budidaya dan meremajakan tanaman. Keadaan tersebut membuat 

daya saing Indonesia kurang sehat dan kurang berkelanjutan, bahkan di pasar kopi yang bernilai 

rendah/bervolume tinggi. Hal itu juga tidak memberikan prospek yang cerah bagi mayoritas dari 

2 juta rumah tangga petani yang terlibat di sektor ini.  

Dalam skenario kedua yang lebih ambisius, Indonesia mempunyai potensi dan peluang untuk 

memposisikan dirinya secara lebih strategis dan lebih dinamis dalam rantai nilai global untuk 

kopi dengan memanfaatkan dan mengkonsolidasikan peluang-peluang melalui: (i) peningkatan 

nilai produk (diferensiasi kualitas); (ii) peningkatan nilai tambah secara fungsional (pengolahan 

hilir biji mentah); dan (iii) peningkatan nilai melalui proses yang lebih efisien (produktivitas 

pada tingkat usaha tani yang lebih baik). Karena terbatasnya kapasitas dan keahlian tentang 

bidang kopi di pemerintah, maka jalur perbaikan yang paling mungkin untuk ditempuh adalah 

melalui upaya strategies dalam identifikasi peluang, sumber daya dan titik-titik yang dapat 

ditingkatkan dari rantai nilai kopi dan melalui kemitraan dengan sektor swasta. Pemerintah perlu 

mengembangkan kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya (khususnya melalui pelatihan 

petani) dari sektor swasta dalam rangka mendukung pengembangan usaha tani melalui kemitraan 

pemerintah-swasta yang inovatif. 
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Untuk mencapai visi di atas, ada sejumlah upaya di mana pemerintah dapat memainkan peranan 

penting dalam mendorong pertumbuhan kopi secara lebih dinamis dan berkelanjutan, 

meningkatkan penghasilan petani dan memberikan manfaat pada lingkungan serta berkontribusi 

dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan. Inisiatif yang mungkin untuk dilakukan meliputi: 

 

(1) Membangun lembaga-lembaga untuk menangani kopi yang lebih kuat dengan 

keterlibatan yang kuat dari para pemangku kepentingan. Koordinasi industri di 

tingkat nasional yang lebih baik akan membantu mengendalikan kepentingan dan 

keterlibatan sektor swasta yang tinggi dalam kegiatan-kegiatan di seluruh rantai nilai. 

Pemerintah Indonesia dapat membentuk ‘Dewan Kopi Indonesia’ dengan struktur yang 

mirip dengan ‘Dewan Kakao Indonesia’. Dewan Kopi Indonesia dapat menjalankan 

fungsi koordinasi tingkat tinggi di industri kopi dengan jumlah staff yang tidak terlalu 

banyak. Dewan Kopi dapat menjadi penghubung dan mendukung pengorganisasian 

Kemitraan Pemerintah-Swasta (PPP) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah-daerah produsen kopi. Contohnya dari PPP 

yang dimaksud  adalah Program Kopi Berkelanjutan (Sustainable Coffee Platform atau 

SCOPI) yang didukung oleh IDH, dengan sekretariatnya di Jakarta , yang saat ini muncul 

dalam bentuk organisasi yang efektif, dapat didukung lebih lanjut oleh Dewan Kopi dan 

Kementerian Perdagangan. Tidak adanya assosiasi petani kopi yang aktif di Indonesia dan 

kurangnya perwakilan yang sah dalam pembahasan kebijakan dan pertanggungjawaban 

program semakin menghambat pengembangan industri kopi. Pemerintah Indonesia, 

mungkin melalui Kementerian Perdagangan, dapat mendukung asosiasi petani kopi 

(seperti APKI) dan membangun dana untuk peningkatan kapasitas berbasis hasil, serta 

melaksanakan program-program pelatihan dan pembinaan yang diperlukan. 

 

(2) Mempromosikan model-model kemitraan dengan sector swasta yang melibatkan 

petani, pedagang dan pabrik penyangrai/pengolah (roasters/processors) yang 

mendorong alih pengetahuan mengenai persyaratan kualitas, pengelolaan lingkungan dan 

peningkatan produktivitas. Model-model inovatif Kemitraan Pemerintah-Swasta (PPP) 

seperti yang dikembangkan melalui inisiatif PisAgro memungkinkan pemerintah 

memanfaatkan secara efektif dinamika sektor swasta untuk memberikan pelayanan teknis 

dan agronomi yang lebih baik kepada petani kopi Indonesia, termasuk yang berkaitan 

dengan nutrisi tanah, peremajaan tanaman dan penanggulangan hama. Hal ini dapat 

dilakukan melalui sebuah mekanisme hibah pendamping yang kompetitif dan berbasis 

hasil yang terbuka bagi penyelenggara dalam dan luar negeri, serta penyedia layanan 

utama lainnya dan bahkan produsen yang terorganisasi, yang dapat mendukung dan 

mendorong investasi swasta di bidang peremajaan tanaman, penyuluhan pertanian dan 

penelitian terapan. 

 

(3) Menerapkan sistem data dan informasi yang kuat dan andal di sektor kopi. Ini 

mencakup pengembangan teknik pendataan yang lebih baik untuk membangun basis data 

kopi nasional yang mencakup pengintegrasian dengan sumber-sumber data lain yang 

tersedia (misalnya data perdagangan dan Sensus Pertanian Nasional). Tampaknya ada dua 

pendekatan alternatif inti di sini: i) mengembangkan kapasitas lembaga publik yang ada, 

seperti Badan Pusat Statistik (BPS) atau Ditjen Perkebunan, untuk mengumpulkan dan 
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mengelola data kopi (meskipun hal ini mungkin perlu diintegrasikan dengan sistem-sistem 

pendataan yang baru di seluruh sektor pertanian Indonesia);  ii) mendukung sistem 

pendataan spesifik di bidang kopi dalam Kemitraan Pemerintah-Swasta (PPP) yang dapat 

memanfaatkan data yang dikumpulkan oleh mitra-mitra dari sektor swasta (sebuah 

inisiatif serupa saat ini sedang dilaksanakan di sektor kakao melalui Kemitraan Kakao 

Berkelanjutan atau CSP). 

 

(4) Mempromosikan sistem pertanian wanatani (agroforestry) berbasis kopi. Kopi saat 

ini dimasukkan dalam berbagai program hutan kemasyarakatan di Indonesia, dan dapat 

dipromosikan lebih lanjut sebagai bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk meningkatkan 

fungsi-fungsi hidrologis di lahan yang terdegradasi. Beragam sistem wanatani dapat 

membantu meminimalkan dampak budidaya kopi terhadap lingkungan, meningkatkan 

manfaat ekosistem dan menyumbang pada manajemen risiko yang lebih baik untuk 

kesejahteraan penduduk pedesaan. Kementerian Kehutanan bertanggung jawab untuk 

mengatur program-program hutan kemasyarakatan di Indonesia dan dapat didukung untuk 

memastikan agar reformasi peraturan perundang-undangan yang diperlukan dapat 

dilaksanakan. Ini dapat disertai dengan program dukungan masyarakat yang aktif untuk 

pengembangan wanatani berbasis kopi di lokasi-lokasi tertentu, dan pemberian 

pembinaan teknis yang spesifik di bidang kopi. 

 

(5) Mendukung peranan program-program keberlanjutan di sektor kopi. Penetapan 

standar nasional yang baru (misalnya ‘Kopi Standar Indonesia’) untuk bersaing dengan 

standar sertifikasi yang ada tidak dianjurkan. Pertimbangan dan kajian yang cermat 

mengenai biaya, manfaat dan alasan mendasar yang berkaitan dengan skema sertifikasi 

dan program-program keberlanjutan masih diperlukan. Kementerian Perdagangan dan 

Dewan Kopi Indonesia yang diusulkan untuk dibentuk dapat juga memberikan dukungan 

yang tepat pada program-program keberlanjutan swasta di sektor kopi untuk memastikan 

agar hasil-hasil pembangunan dapat dimaksimalkan bagi petani peserta. Selanjutnya, 

Pemerintah dapat memastikan agar ketentuan-ketentuan sertifikasi yang ada diperkuat 

dengan sepatutnya dalam undang-undang dan menyelaraskan peraturan-peraturan yang 

ada mengenai hal-hal seperti larangan penggunaan bahan kimia dan perubahan tata guna 

lahan. Standar pemerintah yang tidak menonjolkan persaingan tetapi menambah dan 

memperkuat ciri-ciri yang ada jauh lebih disukai ketimbang standar baru yang 

menonjolkan persaingan.  

 

(6) Mendukung pengembangan Indikasi Geografis (GI) yang efektif. Meskipun delapan 

indikasi geografis (GI) telah ditetapkan di sektor kopi Indonesia, manfaat dari 

pengembangan inisiatif-inisiatif tersebut masih belum jelas dan belum teruji, dan indikasi-

indikasi tersebut nyaris masih belum dikenal di pasar kopi internasional. Perlu 

pemahaman yang jauh lebih baik tentang bagaimana GI dapat menyumbang kepada 

pembangunan ekonomi, dan argumen yang menyakinkan mengenai manfaat setiap GI 

perlu dijabarkan dengan lebih baik untuk memastikan adanya keterlibatan pihak swasta. 

Untuk mengukur penggunaan GI sebagai alat pembangunan pedesaan, perlu segera 

dilakukan evaluasi terhadap dampak GI di Indonesia dan bersamaan dengan kajian 

peraturan perundang-undangan untuk GI. Kajian tersebut hendaknya dilakukan secara 



8 

 

tepat waktu dan menjadi platform yang kuat untuk perbaikan kelembagaan yang 

diperlukan agar potensi manfaat dari GI dapat diwujudkan di sektor kopi. Ini akan 

menghasilkan “teori perubahan” yang meyakinkan tentang manfaat GI yang akan 

mendukung kampanye peningkatan kesadaran di kalangan para pelaku swasta. 

 

(7) Memastikan kerangka kebijakan yang mendukung industri hilir. Potensi 

pertumbuhan yang besar terjadi di pengolahan hilir kopi Robusta menjadi kopi instan, 

kopi 3-in-1, dan produk-produk siap minum untuk pasar domestik maupun internasional. 

Pertumbuhan tersebut terjadi karena adanya investasi yang relatif besar untuk memenuhi 

kebutuhan teknologi di subsektor pengolahan ini. Sebaliknya, penyangraian (roasting) 

kopi Arabika Indonesia kemungkinan besar dilakukan oleh UKM, dan kemungkinan akan 

tetap difokuskan pada pasar kopi khusus domestik yang terus berkembang dalam waktu 

dekat ini, dibandingkan pasar ekspor. Dalam kedua kasus tersebut, sistem perdagangan 

terbuka diperlukan untuk memastikan agar pabrik pengolah mempunyai akses ke berbagai 

kopi internasional yang diperlukan untuk pencampuran kopi, meskipun total volume 

impor biji kopi hijau diperkirakan masih rendah. Demikian pula, investasi asing untuk 

pengolahan hilir diperkirakan akan tetap memainkan peranan penting dalam mendorong 

inovasi dan daya saing di sektor kopi. Pemerintah mempunyai kesempatan untuk 

mengembangkan kerangka insentif dalam mendorong investasi asing maupun domestik, 

meskipun pembatasan ekspor kopi yang belum diolah tidak dianjurkan.  
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I. PENDAHULUAN: INDONESIA DALAM KONTEKS KOPI DUNIA  

 

Indonesia telah menjadi produsen kopi utama selama berabad-abad, dan dalam beberapa tahun 

terakhir  Indonesia bersaing dengan Kolombia untuk menjadi produsen terbesar ketiga dunia 

(setelah Brasil dan Vietnam). Namun, volume  ekspor belum meningkat secara nyata dalam dua 

dekade terakhir dan, sejak tahun 1990 mengalami pasang surut antara 300.000 sampai 500.000 

ton per tahun (Gambar 1).   

 

Berdasarkan statistik resmi, Indonesia diperkirakan mempunyai lahan seluas 1,2 juta hektar yang 

ditanami dengan pohon kopi, 95% dari luas lahan ini diolah oleh lebih dari 2 juta petani kecil 

yang mengandalkan penjualan biji kopi sebagai sumber penghasilan tunai yang utama. Kira-kira 

86% ditanami Robusta dan sisanya Arabika. Selama satu dekade terakhir, lahan yang ditanami 

Robusta cenderung menyusut sedangkan lahan yang ditanami Arabika meningkat.  

Volume konsumsi kopi secara keseluruhan di pasar-pasar yang mapan di Amerika Serikat, 

Jepang dan Uni Eropa tidak mengalami peningkatan yang berarti sejak tahun 1990. Sedangkan 

konsumsi kopi di pasar-pasar yang baru, terutama di Rusia dan negara-negara produsen utama 

seperti Brasil dan Indonesia, mengalami peningkatan yang lebih cepat (Gambar 3). Di Amerika 

Serikat, kopi spesial (specialty coffee) saat ini diperkirakan menguasai 50% pasar kopi nasional 

dalam hal nilai—naik dari sekitar 30% pada tahun 2000. Meskipun konsumen di pasar-pasar 

yang mapan tidak mengkonsumsi kopi dalam jumlah yang jauh lebih banyak, mereka 

mengkonsumsi kopi yang berkualitas lebih baik. 

 

Sumber: J. Neilson, diolah dari UNCOMTRADE, 2014 (HS0901) 

Gambar 1. Ekspor kopi dan produk kopi dari produsen utama (dalam metrik ton) 
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Meskipun kopi Arabika telah lama mempunyai pasar yang lebih dinamis, tingkat pertumbuhan 

tahunan rata-rata selama jangka waktu 1979/80 sampai 2013/14 menunjukkan bahwa Robusta 

telah melampaui Arabika – 3,6 persen dibandingkan dengan 0,9 persen.  Akibatnya, sebagaimana 

ditunjukkan dalam Gambar 2 di bawah ini, pangsa relatif produksi kopi Robusta dunia telah 

meningkat dari 23 persen pada tahun 1979 menjadi lebih dari 43 persen pada tahun 2013.  

 

Gambar 2. Pangsa produksi kopi dunia Arabika dan Robusta (dalam persentase) 

 

 

Konsumsi kopi di Asia Timur dan Asia Tenggara meningkat lebih cepat dari kawasan-kawasan 

lain di dunia, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4 di bawah ini. Meskipun total impor 

kopi ke Cina masih kurang dari 1% konsumsi dunia, angka ini naik hampir lima kali lipat antara 

 

Sumber: J. Neilson, dikompilasi dari ICO (2014) 

NB: ‘Negara-negara baru lainnya’ memaksudkan semua pasar lain (termasuk bekas Blok Timur, 

Afrika Utara dan sebagian besar Asia non-tropis)  

 

Gambar 3. Konsumsi kopi dunia (1990-2011, ribu kantong 60kg) 

 

Figure 3. Global coffee consumption (1990-2011, in thousands of 60kg bags) 

Sumber: Diaz Rios, Juni 2014, berdasarkan data USDA 
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tahun 2000 dan 2012, menurut data ICO, dan diperkirakan akan semakin meningkat pada tahun-

tahun mendatang.  

 

 

 

 

Kecenderungan dinamika pasar kopi dunia ini menjadi latar belakang bagi industry kopi 

Indonesia dan konteks studi ini. Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan estimasi produksi dan 

konsumsi kopi secara umum di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Diperkirakan 

bahwa 70-80% dari seluruh kopi Arabika yang diproduksi di Indonesia dijual sebagai kopi 

spesial yang mencapai harga 30-40% lebih tinggi dari harga kopi umum di pasar dunia. Starbucks 

adalah pembeli utama kopi spesial ini.   

Tabel 1. Produksi, ekspor dan konsumsi Arabika dan Robusta di Indonesia 

 
2010/11 2011/12 2012/2013 2013/2014 

Produksi Arabika (‘000 kantong) 
Produksi Robusta (‘000 kantong) 

1.375 
7.950 

1.300 
7.000 

1.700 
8.800 

1.650 
7.850 

Total Ekspor Biji Hijau (GB) (‘000 kantong) 

% dari total produksi 

7.375 

79 

5.750 

69 

6.900 

66 

6.000 

63 

*Ekspor GB Arabika (‘000 kantong) 
*Ekspor GB Robusta (‘000 kantong) 

1.106 
6.269 

863 
4.886 

  

Ekspor kopi sangrai/bubuk (‘000 kantong) 

Ekspor kopi cepat saji (‘000 bags) 

0 

2.305 

0 

1.500 

0 

2.000 

0 

1.800 

Konsumsi domestik kopi sangrai/bubuk (‘000 
kantong) 

% dari total produksi untuk konsumsi 

domestik kopi sangrai/bubuk  
Konsumsi domestik kopi cepat saji (‘000 

kantong) 

1.250 
 

13 

 
100 

1.600 
 

19 

 
180 

2.040 
 

19 

 
 

2.070 
 

22 

Impor GB (‘000 kantong) 

Impor kopi sangrai/bubuk (‘000 kantong) 

185 

0 

600 

135 

300 

150 

200 

175 
 

 

 

Sumber: ICO (2014) 

 

Gambar 4. Pangsa konsumsi kopi Asia Timur dan Asia Tenggara di dunia (1990 – 

2012) 

 

Sumber: Laporan Tahunan Kopi Indonesia USDA 2011, 2012, 2013, 2014 

*Dihitung oleh A. Sendall, 2013 
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Sektor kopi di Indonesia umumnya dianggap mempunyai kinerja yang masih jauh dari 

potensinya. Hasil panen masih belum meningkat secara berarti dan produksi secara keseluruhan 

kurang lebih masih belum ada peningkatan sejak tahun 1990. Harga dunia untuk kopi yang relatif 

tinggi sejak tahun 2007 belum menghasilkan peningkatan yang sebanding untuk investasi petani 

dan produksi kopi di Indonesia. Meskipun demikian, banyak rumah tangga di pedesaan di 

Indonesia yang terlibat dalam usaha kopi rakyat menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas 

kopi memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan ketahanan penghidupan di 

Indonesia. 

Laporan ini disusun sebagai berikut. Bab 2 menyampaikan hasil analisis terhadap struktur dan 

kinerja saat ini dari sektor kopi Indonesia dan mencakup perbandingan kinerjanya 

(benchmarking) dengan negara-negara eksporter kopi besar lainnya. Bab 3 menyoroti sejumlah 

tantangan dan peluang — berdasarkan kajian terperinci mengenai permasalahan dan kinerja yang 

dicapai—menghasilkan produktivitas, keberlanjutan dan daya saing yang lebih baik di sektor 

kopi. Bab terakhir menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi untuk sebuah peta jalan yang 

memungkinkan sektor kopi mewujudkan potensinya secara penuh.  
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II. KEADAAN SEKTOR KOPI INDONESIA SAAT INI  

2.1. Struktur dan geografi produksi kopi Indonesia  

Sekitar 95 persen dari luas lahan yang ditanami kopi – yang menurut pemerintah mencapai 

sekitar 1,2 juta hektar pada tahun 2011 – dikelola oleh petani kecil, dan sekitar 90 persennya 

berada di pulau-pulau diluar Jawa (Kementerian Pertanian, 2013). Para petani umumnya 

mengelola perkebunan kopi campur yang berukuran rata-rata satu hektar. Tidak seperti di 

beberapa negara produsen lain, seperti India, Brasil dan Kolombia, hampir tidak ada penanam 

kopi mandiri yang berukuran menengah di Indonesia. Perkebunan besar relatif tidak banyak, dan 

semuanya terdiri dari pelaku korporasi atau badan usaha milik negara (PTPN).  

Produksi Indonesia didominasi oleh kopi jenis Robusta (kira-kira 85% dari total produksi). 

Indonesia pada umumnya memproduksi kopi Robusta berkualitas lebih rendah yang: i) diekspor 

dalam bentuk biji kopi hijau; ii) diolah untuk konsumsi di pasar domestik yang terus meningkat; 

maupun iii) diolah untuk dijual ke pasar ekspor. Tabel 2 menunjukan perkiraan produksi daerah 

– berdasarkan pengamatan lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan dan data 

perdagangan yang dibandingkan dengan data resmi dari pemerintah (Ditjen Perkebunan), data 

ICO dan estimasi laporan USDA GAIN. Perhatikan perbedaan nyata pada angka-

angka/perkiraan-perkiraan tersebut.  

Tabel 2. Perkiraan produksi kopi dari berbagai sumber (2011/2012) 

 
Perkiraan penulis 

(‘rata-rata’ per 

tahun) 

Data 

Ditjen 

2011 

(A+R) 

Rata-rata 

ICO (2005-

2012) 

Laporan GAIN  

(rata-rata, 2011-

2014) 

Daerah Arabika Robusta   Arabika Robusta 

Selatan Sumatra 
(Lampung, Sumsel, 

Bengkulu) 

1.000 300.000 356.574    

Jambi dan Sumatra 

Barat 

2.500 25.000    

Aceh 35.000 10.000 52.281    

Sumatra Utara 25.000 15.000 56.834    

Jawa 15.000 10.000 62.188    

Sulawesi 4.000 10.000 45.325    

Flores / NTT / Bali 2.500 20.000 19.917    

Papua / Papua Barat 200 500 1.666    

Lain-lain 500 25.000 43.862    

Total produksi 85.700 415.500 638.647 534.405 92.000 465.000 

 

Ekspor 

(ICO 2011/12) 

60.995 313.778  

Ekspor  

(ICO 2012/13) 

75.114 471.671 

Sumber: J. Neilson (2014) 

 

Akan tetapi, kopi diproduksi di seluruh nusantara (Gambar 5). Produksi Robusta terpusat di 
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bagian selatan pulau Sumatra (umumnya di tiga provinsi yaitu Lampung, Sumatra Selatan dan 

Bengkulu), yang diperkirakan mencapai kira-kira 60% dari produksi nasional. Sedikitnya, ada 

tujuh sub-industri yang dapat dibedakan, berdasarkan urutan dari yang terbesar: 

i) Kelompok Robusta di selatan Sumatra (terutama Lampung, Sumatra Selatan dan 

Bengkulu, tetapi juga dapat dianggap diperluas ke Jambi dan Sumatra Barat), dengan 

ekspor melalui pelabuhan Bandar Lampung, 

ii) Industri Arabika Aceh, dengan ekspor melalui pelabuhan Medan, 

iii) Industri Arabika di Sumatra Utara, dengan ekspor melalui pelabuhan Medan, 

iv) Sektor perkebunan di Jawa Timur yang didominasi oleh badan usaha milik negara 

(PTPN) dengan ekspor melalui Surabaya, 

v) Daerah-daerah produsen kopi rakyat di Jawa, sekarang tersebar di Jawa Barat, Tengah 

dan Timur, dengan ekspor terutama melalui Semarang dan Surabaya, 

vi) Daerah produsen kopi Arabika di Sulawesi dengan ekspor melalui Makassar. 

vii) Kabupaten-kabupaten produsen kopi Arabika maupun Robusta di Bali dan Nusa 

Tenggara (Flores dan, yang lebih sedikit, Sumbawa dan Lompok) dengan ekspor 

melalui pelabuhan Surabaya. 

Daerah-daerah penghasil kopi di Indonesia cukup beragam dari segi sistem produksi, kualitas 

kopi, pengolahan pasca panen, struktur rantai nilai, struktur dukungan kelembagaan, peranan 

sektor swasta dan kondisi lingkungan. Keadaan geografis industri yang khas ini, yang melibatkan 

banyak sub-industri sesuai dengan keadaan fisik geografis Indonesia, mempunyai berbagai 

implikasi terhadap pembangunan sektor dari segi logistik, pengembangan organisasi industry, 

dan pembinaan reputasi atau brand nasional. Biaya angkutan kopi di Indonesia sangat tinggi, 

seringkali merugikan produsen yang letaknya jauh dari pusat-pusat kegiatan ekspor utama 

(export hubs). Keberagaman sistem produksi pertanian daerah menunjukkan bahwa tantangan 

penerapan teknologi budidaya kopi juga beragam, dan secara umum membutuhkan intervensi 

yang sesuai dengan kebutuhan daerah.  Pertukaran informasi atau berbagi pengetahuan antar 

daerah relatif sedikit, sehingga menghambat strategi pembangunan yang dikoordinasikan secara 

nasional, dan memperlihatkan perlunya beberapa program intervensi yang berorientasi pada 

daerah.  Oleh karena itu, kualitas kopi yang cukup beragam di berbagai daerah tersebut 

menunjukkan tantangan-tantangan spesifik bagi inisiatif pemasaran di tingkat nasional. 

Sehingga, tidak mudah untuk berbicara mengenai karakteristik utama ‘industri kopi Indonesia’ 

secara keseluruhan.  
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Gambar 5. Daerah-daerah tanaman kopi utama di Indonesia  

 

 

Pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa ada sekitar 1,2 juta hektar yang ditanami kopi pada 

tahun 2011 (76% Robusta dan 24% Arabika), meskipun sulit untuk mendapatkan kajian yang 

benar mengenai komposisi perkebunan kopi dari segi varitas dan usia pohon kopi. Kementerian 

Pertanian memperkirakan bahwa 60% pohon kopi di Indonesia berusia di atas 25 tahun dan, pada 

tahun 2012 Kementerian Pertanian telah mengalokasikan hampir Rp 143 miliar (13 juta dolar 

Amerika) untuk perluasan Arabika dan peremajaan Robusta. Hal ini menunjukkan bahwa, 

meskipun data statistik yang ada mungkin tidak semuanya akurat, kegiatan peremajaan 

(rejuvenation) dan penyulaman tanaman (infilling) masih perlu dilanjutkan, khususnya untuk 

Robusta.  

Ekspor didominasi oleh tiga pelabuhan: Bandar Lampung (bagian selatan Sumatra), yang 

mencapai kira-kira 70% dari total ekspor serta Medan (bagian utara Sumatra) dan Surabaya 

(Jawa), yang bersama-sama mencapai 25% (BPS, 2012).  Hal ini menunjukkan bahwa pelabuhan 

Bandar Lampung di ujung selatan Sumatra memainkan peranan yang sangat penting. Medan dan 

Makassar terutama mengekspor kopi Arabika sedangkan Surabaya mengekspor Robusta maupun 

Arabika. Hal ini menjadi proksi indikator lain yang relatif akurat tentang geografi produksi di 

Indonesia. Keterbatasan terbesar dalam penggunaan data perdagangan sebagai proksi geografi 

produksi adalah terabaikannya perdagangan antar pulau sebelum ekspor. Hal ini terjadi 

khususnya untuk catatan ekspor dari Surabaya, karena Surabaya juga menjadi pusat kegiatan 

Sumber: Neilson (2008) 
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ekspor (hub) untuk kopi yang diproduksi oleh daerah-daerah penanaman yang relatif kecil di 

Bali dan Nusa Tenggara. Ekspor dari pelabuhan-pelabuhan di Jawa (sebagai proksi produksi) 

menjadi semakin sulit untuk diperhitungkan mengingat pengolahan dan konsumsi kopi domestik 

terkonsentrasi di Jawa.  

2.2. Struktur produksi dan produktivitas 

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kopi di Indonesia sebagian besar merupakan 

perkebunan rakyat. Badan-badan usaha berskala besar yang bergerak di sektor kopi sudah ada 

sejak zaman colonial, tetapi belum menunjukkan dinamika yang berarti dalam beberapa dekade 

terakhir.  

Petani kopi biasanya mendapatkan 40% penghasilan rumah tangga mereka dari produksi kopi. 

Kopi merupakan bagian dari strategi mata pencaharian yang lebih luas. Meskipun sulit untuk 

disama-ratakan, petani kopi Indonesia mengolah lahan kopi seluas satu hektar yang 

berdampingan dengan tanaman-tanaman pohon lain, seperti kakao, pohon buah-buahan dan lada, 

dan kemungkinan menanam padi atau jagung untuk dikonsumsi sendiri.  

Kementerian Pertanian memperkirakan hasil kopi rata-rata nasional mencapai 702kg/ha 

(Kementerian Pertanian, 2013), meskipun angka tersebut tampaknya agak berlebihan. Meskipun 

demikian, hasil kopi Indonesia masih sangat rendah bila dibandingkan dengan hasil rata-rata 

Brasil yang mencapai 1.200kg/ha untuk Arabica dan 1.800kg/ha untuk Robusta1. Produksi 

perkebunan rakyat mempunyai tantangan tersendiri. Petani kecil biasanya terkendala oleh 

keterbatasan kemampuan keuangan untuk membeli saprodi pertanian dan membayar upah 

buruh. Mereka harus memutuskan bagaimana cara yang paling tepat untuk memanfaatkan 

sumber daya mereka yang terbatas untuk ketahanan pangan rumah tangga, dan kebutuhan untuk 

penghasilan mereka, serta mengurangi risiko-risiko yang mereka hadapi.  Hasil yang rendah 

disebabkan pada umumnya oleh usia pohon kopi (di atas 25 tahun) yang tingkat produksinya 

mulai menurun, kurangnya pemangkasan, rendahnya tingkat penggunaan pupuk serta serangan 

hama seperti Penggerek Buah Kopi (CBB). Diperkirakan hasil panen Robusta yang terserang 

CBB mencapai hingga 20% sekalipun penggunaan Hypotan dan perangkap Broca tampaknya 

efektif untuk pengendalian hama. Meskipun sebagian besar input seperti bahan tanam yang 

berkualitas dan pupuk tersedia, petani tidak mempunyai dana yang cukup untuk membelinya dan 

lebih memilih hasil yang lebih rendah asalkan saprodi yang mereka gunakan lebih sedikit. Lahan 

untuk tanaman Robusta di dataran yang lebih rendah menawarkan kesempatan yang lebih besar 

untuk beralih ke tanaman lain, seperti sawit, yang dianggap memberikan hasil bersih yang lebih 

tinggi.  

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3 di bawah ini, hasil kopi yang diperoleh bukan hanya 

rendah secara rata-rata melainkan juga sangat berbeda antar daerah. 

  

                                                             
1 Brando C (2012) P&A International Marketing. 
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Tabel 3. Perbedaan hasil kopi yang dilaporkan setiap daerah (2011) 

Provinsi Hasil (Kg/ha) 

Aceh 676 

Sumatra Utara 1,019 

Sumatra Selatan 1,004 

Lampung 631 

Jawa Timur 561 

 

 

Hasil kopi per hektar jauh lebih rendah di Indonesia daripada di Vietnam, yang menjadi pesaing 

langsung Indonesia di pasar-pasar yang bervolume tinggi/berbiaya rendah untuk kopi Robusta 

(Tabel 4). Meskipun biaya produksi lebih tinggi, yang sebagian disebabkan oleh investasi di 

tingkat usaha tani, di Vietnam, Tabel 4 memperlihatkan bahwa tingkat keuntungan hasil panen 

kopi untuk setiap hektarnya jauh lebih tinggi. Berdasarkan perhitungan lain,2 petani di Indonesia 

hanya memproduksi rata-rata sekitar 600 Kg/ha dibandingkan dengan petani di Vietnam yang 

mencapai 3.000kg/ha, dimana pengelolaannya dilakukan secara intensif. Hasil kopi yang rendah 

di Indonesia disebabkan oleh tidak terpeliharanya perkebunan rakyat selama puluhan tahun. 

Selain itu, biaya tenaga kerja, energi dan logistik lebih murah di Vietnam dibandingkan di 

Indonesia. Meskipun ada kekhawatiran yang besar terhadap kesinambungan hasil kopi dalam 

jangka panjang di Vietnam (lihat, misalnya, D’haeze et al., 2003; 2005), jelas produsen kopi 

Indonesia saat ini masih kalah bersaing, bahkan dalam kategori di tingkat produsen ini3. 

Tabel 4. Perbandingan produktivitas kopi di Vietnam dan Indonesia (Robusta) 

 Indonesia Vietnam 

Biaya Produksi (USD/ton) 574 1.087 

Hasil rata-rata (Kg biji hijau/ha) 800 2.400 

Net margin (USD/ha) 873 1.447 

 

2.3. Rantai pemasaran 

Produksi kopi Indonesia berorientasi pasar ekspor sejak diperkenalkan oleh Belanda pada akhir 

abad ke-17. Pasar ekspor untuk Robusta dan Arabika agak berbeda. Negara-negara tujuan ekspor 

untuk Robusta lebih berfluktuasi dibandingkan dengan Arabika, karena Robusta dari Indonesia 

dapat dengan mudah diganti dengan Robusta dari negara-negara lain, terutama dari Vietnam. 

Meskipun pasar konsumen tradisional di Eropa Barat dan Amerika Utara masih menjadi pasar 

                                                             
2 De Wolf, 2013. 
3 Sendall, 2013. 

Sumber Data: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2013 

 

Sumber Data: IDH (2014) 
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utama untuk Robusta Indonesia, volume yang terus meningkat di ekspor oleh negara-negara 

kekuatan ekonomi baru (emerging economies), seperti Algeria, Malaysia, Filipina dan Rusia. 

Kopi Arabika dengan kualitas yang lebih baik juga diproduksi dalam volume yang lebih sedikit 

dan dijual ke pasar-pasar kopi yang lebih sensitif terhadap kualitas, dan pembeli utamanya 

berasal dari Amerika Serikat, Jepang dan Eropa Barat. Pasar ekspor Arabika Indonesia 

cenderung lebih stabil. Permintaan dunia terhadap kopi spesial terus meningkat, sehingga petani 

kecil di Indonesia mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kualitas kopi yang mereka 

produksi dan menjalin hubungan dengan rantai nilai yang mempunyai harga lebih tinggi tersebut. 

Kopi Arabika Indonesia pada umumnya dijual sebagai ‘kopi spesial’. Pemerintah Indonesia telah 

menyadari potensi pengembangan kopi spesial dengan membentuk Program Pengembangan 

Kopi Spesial yang dilaksanakan mulai tahun 2010. Karena struktur rantai nilai yang kompetitif 

untuk kopi spesial Arabika, sehingga harga di tingkat petani naik hingga 70-80% dari harga FOB,  

dan petani langsung dapat menikmati harga yang tinggi (price premiums).   

Produksi Arabika spesial di Indonesia terutama terpusat di bagian utara Pulau Sumatra di dua 

provinsi yaitu Sumatra Utara dan Aceh. Di daerah-daerah tersebut, kopi umumnya 

diperdagangkan di tingkat internasional dengan nama dagang: Gayo, Lintong dan Mandheling. 

Daerah-daerah produsen Arabika utama lainnya adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang 

didominasi oleh perkebunan pemerintah seperti Kayu Mas dan Dampit. Daerah produsen kecil 

Arabika adalah Sulawesi Selatan (Toraja dan Kalosi), Bali (Kintamani) dan Flores (Bajawa). 

Meskipun volume kopi yang mereka produksi relatif sedikit, daerah-daerah tersebut mempunyai 

reputasi yang baik di pasar kopi spesial internasional dan sangat dicari oleh para pembeli kopi 

spesial.  

Konsumsi kopi domestik telah mengalami peningkatan yang berarti dalam beberapa tahun 

terakhir, meskipun ukuran nyata pasar domestik masih belum dapat dipastikan. Konsumsi kopi 

domestik di Indonesia dihitung secara konvensional, yaitu selisih antara data produksi resmi 

dengan ekspor yang dilaporkan. Tetapi karena buruknya kualitas data produksi, tingkat konsumsi 

ini mungkin kurang akurat. Berdasarkan data konsumsi rumah tangga (SUSENAS), konsumsi 

kopi per kapita di Indonesia diperkirakan mencapai 1,3kg per kapita/tahun antara tahun 2008 

dan 2012 (Kementerian Pertanian, 2013), dan angka ini disamakan dengan 300.000 ton/tahun, 

yang sepertinya merupakan perkiraan yang terlalu tinggi. Menurut ICO, konsumsi domestik 

diperkirakan mencapai sekitar 200.000 ton/tahun, sedangkan menurut laporan Gain USDA 

(2013), jumlah yang diperlukan untuk konsumsi domestik mencapai 154.800 ton pada tahun 

buku 2013/2014. 

Rantai nilai kopi di Indonesia mengalami transformasi selama beberapa dekade terakhir, seperti 

halnya di negara-negara lain. Rantai nilai global untuk kopi dicirikan dengan semakin 

meningkatnya pengaruh (tata kelola) dari perusahaan-perusahaan penyangraian multinasional 

yang besar. Tetapi konsentrasi pasar di bidang penyangraian global agaknya dikendalikan oleh 

pertumbuhan sektor kopi spesial yang cenderung menguntungkan bagi perusahaan-perusahan 

kecil dan menengah. Pengaruh perusahaan-perusahaan penyangraian, termasuk perusahaan-

perusahaan multinasional yang besar seperti Kraft-Mondelez, Nestle, D.E Master Blenders, JM 
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Smucker, Elite, Tchibo, Starbucks dan Lavazza – semakin nyata di daerah-daerah produsen di 

Indonesia. Nestle pun mengoperasikan pabrik pengolahan kopi instan sendiri di Lampung.  

Secara umum pabrik-pabrik penyangraian kopi mengandalkan perusahaan-perusahaan 

perdagangan internasional untuk mendapatkan kopi dari negara-negara produsen.  Pabrik-pabrik 

penyangraian kopi biasanya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan perdagangan tersebut, 

seperti Ecom Agroindustrial Corp (Indocafco di Indonesia), Armajaro Trading, Olam 

International, Louis Dreyfus Group, ED&F Man (Volcafe), dan Amtrada (Nedcoffee dan 

Daarnhouwer). Dua puluh tahun yang lalu, perusahaan-perusahaan perdagangan internasional 

mengandalkan perusahaan-perusahaan eksporter lokal di Indonesia untuk mendapatkan kopi. 

Namun hal tersebut telah berubah sekarang.  Selama beberapa dekade terakhir,  secara bertahap 

ada kecenderungan perusahaan-perusahaan perdagangan internastional, yang biasanya berkantor 

pusat di Eropa Barat dan Amerika Utara, untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan hulu mereka 

dengan negara-negara produsen, dan seluruh perusahaan tersebut sebagai eksporter kopi di 

Indonesia.  

Sebagai ahli pengelola rantai pasokan dengan pengalaman internasional yang luas dan umumnya 

memiliki akses ke pembiayaan yang lebih murah daripada eksporter Indonesia, perusahaan-

perusahaan perdagangan asing saat ini mengekspor kira-kira 50% kopi Indonesia.  Pada tahun 

2012, misalnya, enam perusahaan mengekspor 51% biji hijau dari Bandar Lampung 

(berdasarkan data dari AEKI). Kapasitas untuk keberhasilan melaksanakan program-program 

rantai pasokan yang keberlanjutan adalah salah satu aspek daya saing yang semakin penting 

untuk para eksporter, dan banyak dari mereka sekarang aktif mengkoordinasikan rantai pasokan 

yang ketat sampai ke tingkat petani di Indonesia.  

Akan tetapi, di seluruh Indonesia pemasaran kopi di tingkat petani secara umum masih 

melibatkan petani kecil yang tetap melakukan transaksi penjualan dengan pengumpul tingkat 

pertama (kadang-kadang disebut tengkulak), yang membeli kopi langsung ke petani atau melalui 

pasar desa tradisional. Kopi Arabika seringkali dijual oleh petani sebagai kopi setengah kering 

yang masih berkulit ari (parchment coffee) untuk diproses lebih lanjut di pusat penggilingan. 

Sedangkan kopi Robusta diproses secara kering dan dikupas kulitnya di tingkat petani, dijual 

kepada rantai pasokan yang lebih luas sebagai biji asalan (belum disortir dan dibedakan menurut 

jenis kualitasnya). Umumnya, penjualan kopi secara tradisional harus melalui tiga atau empat 

tangan sebelum sampai ke pabrik pengolahan atau ke tangan eksporter.   

Pengumpul tahap pertama dalam jaringan penjualan kopi memainkan peranan yang sangat 

penting, karena mereka seringkali menawarkan kredit kepada petani sebagai imbalan untuk 

kesepakatan pasokan eksklusif, dengan demikian terjadi keterikatan antara pemasaran produk 

dengan pemberian kredit. Terlepas dari tuduhan petani terhadap pengerukan keuntungan dan 

penetapan harga oleh pengumpul di tingkat desa, para pengumpul tersebut juga menjalankan 

fungsi rantai nilai yang penting dalam menghubungkan petani dengan pabrik atau pedagang yang 

lebih besar. Para pengumpul dapat menyediakan berbagai jasa kepada petani: pemasaran produk, 

pinjaman uang dan barang dagangan lainnya (meliputi penjualan barang-barang seperti beras, 

gula dan pupuk).  Meskipun jaringan perdagangan yang panjang secara umum dianggap 
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memberatkan petani, pemberi pinjaman seperti ini beroperasi di lingkungan di mana kredit 

formal tidak tersedia, sehingga jasa pinjaman yang mereka berikan menjadi penting bagi petani. 

Rantai pemasaran tradisional ini sebenarnya dapat relatif efisien karena data survei menunjukkan 

bahwa petani kopi secara teratur menerima sekitar 75% dari harga ekspor kopi. 

2.4. Industri pengolahan 

Secara keseluruhan, sektor pengolahan kopi di Indonesia digambarkan sebagai segmen 

perekonomian yang dinamis dan terus tumbuh dengan memanfaatkan integrasi yang lebih baik 

dalam jaringan produksi global atau setidaknya kawasan regional. Menurut Kementerian Industri 

Indonesia, pada tahun 2009 ada 70 pabrik kopi yang terdaftar di seluruh Indonesia, meskipun 

ada ratusan lagi usaha kecil-menengah (UKM) yang aktif di sektor kopi. Sebagai salah satu 

kegiatan ekonomi, penyangraian kopi mencakup kegiatan-kegiatan yang sangat beragam mulai 

dari penyangraian di atas api terbuka (open-fire) dan drum-drum ketel di pasar-pasar lokal 

sampai kepada pabrik-pabrik industri modern.  

Produksi kopi instan dan produk siap minum membutuhkan investasi yang besar. Kumar (2011) 

menyatakan bahwa empat merek (brand) yang sudah mapan menguasai 46% dari pasar 

domestik. Grup Kapal Api yang berkedudukan di Surabaya (Santos Jaya Abadi), dengan merek-

merek terkenal seperti Kapal Api, ABC dan Good Day, telah lama menjadi pemain utama di 

pasar domestik. Pemain utama lainnya di pasar domestik adalah PT Mayora Indah (kopi 

Torabika), PT Nestle Indonesia (Nescafe), PT Jaya International Indonesia (Indocafe), dan 

Wings Corporation (Top Coffee). Khususnya, perusahaan-perusahaan di Indonesia telah 

mengembangkan produk kopi yang disebut ‘3-in-1’, yaitu campuran kopi instan, gula dan susu, 

yang menurut Diaz Rios (2013b) telah mencapai 30 persen dari pasar Indonesia.  

Di kota-kota besar di Indonesia, tingkat konsumsi kopi di kafe-kafe dan pusat-pusat perbelanjaan 

telah meningkat pesat dalam satu dekade terakhir.  Ini didorong oleh munculnya budaya kafe, 

penghargaan terhadap kopi yang berkualitas lebih tinggi dan maraknya kafe-kafe mandiri 

maupun rantai pabrik penyangrai – pengecer yang lebih luas. Perusahaan-perusahaan 

internasional yang bergerak di bidang penyangraian dan eceran, seperti Starbucks (pada tahun 

2013 dengan 147 toko di seluruh Indonesia), Coffee Bean and Tea Leaf (47 toko), dan Black 

Canyon Coffee (31 toko) sekarang telah memperkuat kehadiran mereka di Indonesia. Rantai kopi 

domestik, seperti J. Co Donuts and Coffee (yang dimiliki oleh Grup Johnny Andrean dengan 

135 toko) dan Excelso (yang dimiliki oleh Grup Kapal Api dengan sekitar 100 toko) juga 

berperan penting. Beberapa kafe mandiri yang lebih kecil di kota-kota seperti Jakarta, Bandung 

dan Surabaya, juga mendapatkan pasokan kopi berkualitas tinggi langsung dari daerah-daerah 

produsen dan bersaing dengan rantai pasokan yang berorientasi ekspor yang telah turun-menurun 

menguasai daerah-daerah penghasil kopi spesial tersebut. Sektor penyangraian kopi spesial 

mereplikasi produksi artisanal dengan berbagai cara, dan UKM berkualitas tinggi yang ada di 

perkotaan aktif dalam subsektor ini. Tetapi, tingkat keahlian yang dibutuhkan untuk 

penyangraian kopi spesial harus cukup tinggi dan menjadi tantangan besar bagi produsen di 

pedesaan untuk memasuki bidang tersebut.  
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Sejalan dengan dinamika sektor pengolahan, Indonesia sekarang mengimpor biji kopi hijau 

dalam volume lebih besar (berdasarkan data UNCOMTRADE), dari rata-rata 977 ton dalam lima 

tahun (1990-1994) menjadi 23.635 ton (2009-2013), termasuk peningkatan tajam yang tercatat 

pada tahun 2012 (Gambar 6). Meskipun impor yang dilakukan menimbulkan kekhawatiran bagi 

beberapa pelaku industri dan pemerintah (sebagai ancaman terhadap petani kopi Indonesia), 

harus ditekankan bahwa jumlahnya hanya mencapai 3 sampai 5% dari produksi domestik. Lebih 

tepatnya, impor kopi mencerminkan sektor pengolahan yang semakin canggih dengan 

permintaan input tertentu yang terintegrasi dengan jaringan produksi global. Impor produk kopi 

Sangrai & Bubuk (Roast & Ground/R&G) masih tetap rendah dan di bawah jumlah ekspor R&G 

pada tahun 2012 (Gambar 7). Jadi, sebagian besar kebutuhan konsumsi kopi domestik masih 

dipenuhi oleh produksi petani Indonesia.  
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Gambar 6. Impor biji kopi hijau di Indonesia dalam ton  

(Kode HS 90111 dan 90112) 

Gambar 7. Perdagangan kopi sangrai dan bubuk dari Indonesia dalam USD 

 

Sumber: J. Neilson, berdasarkan data dari UnComtrade (2014) 

 

 

Sumber: J. Neilson, berdasarkan data dari UNCOMTRADE   
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Disamping itu, pabrik-pabrik pengolahan kopi domestik telah berhasil memanfaatkan 

pengalaman domestik mereka untuk meluncurkan produk ke pasar ekspor sebagaimana 

tercermin dalam pertumbuhan ekspor kopi instan secara terus menerus dari Indonesia sejak tahun 

2008 (Gambar 8), yang nilainya jauh lebih besar daripada ekspor R&G reguler sebagaimana 

ditunjukkan dalam Gamber 7. Produk mereka telah berhasil menembus pasar ASEAN dan pasar-

pasar di negara-negara berkembang lainnya (emerging markets) (Tabel 5). 

 

Gambar 8. Perdagangan kopi cepat saji dari Indonesia dalam USD  

(Kode HS 210111 dan 210112) 

 
 

 

 

Tabel 5. Pasar ekspor utama untuk kopi cepat saji Indonesia pada tahun 2012  

(Kode HS 210111 dan 210112) 

Negara USD ‘000 

Filipina            223.729  

Malaysia             37.812  

Singapura             10.841  

Vietnam                7.070  

Cina (termasuk Hong Kong)                6.670  

Thailand                5.634  

Timor Timur                4.414  

Jepang                3.130  

Uni Emirat Arab                2.100  

Pakistan                1.149  

Negara-Negara Lain             14.746  
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Sumber: J. Neilson, berdasarkan data UnComtrade (2014) 
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Selama satu dekade terakhir, perdagangan internsional kopi instan mengalami peningkatan yang 

lebih cepat dibandingkan dengan perdagangan biji kopi hijau dan kopi sangrai, dan ada 

kecenderungan untuk memproduksi kopi instan di kalangan negara-negara produsen. Sektor 

pengolahan kopi di Indonesia memanfaatkan peluang ekspor ini. Memang, potensi pertumbuhan 

kedepan di subsektor kopi instan didukung oleh kecenderungan yang lebih luas terhadap 

konsumsi kopi global. Tetapi, potensi ekspor subsektor kopi R&G jauh lebih terbatas dari pada 

segmen pasar kopi instan dan siap minum (ready-to-drink). Perusahaan-perusahaan 

penyangraian kopi, terutama di pasar kopi spesial yang berkualitas tinggi, cenderung mencari 

lokasi yang berdekatan dengan konsumen dan memodifikasi karakteristik produk (dan strategi 

pemasarannya) untuk memenuhi selera konsumen yang terus berubah. Merek-merek kopi 

terkemuka juga akan berupaya membuat standarisasi profil cita rasa mereka dari tahun ke tahun, 

dan hal ini hanya dapat dicapai melalui pencampuran yang terampil (blending) berbagai kopi 

yang berasal dari seluruh negara penghasil kopi di dunia. Kebutuhan untuk pencampuran kopi 

dari negara-negara asal yang berbeda ini juga menjadi penghambat dalam pengolahan di negara 

produsen, kecuali diadakan sistem perdagangan terbuka untuk mengimpor biji kopi hijau. 

Beberapa pasar tujuan, seperti Uni Eropa, memberlakukan bea masuk progresif atas produk 

olahan untuk melindungi industri domestik yang ada di Uni Eropa, dan hal ini dapat 

mempengaruhi daya saing kopi sangrai Indonesia untuk masuk ke pasar-pasar tersebut. 

2.5. Kelembagaan sektor kopi Indonesia  

Berbeda dengan negara-negara produsen utama di Amerika Latin, Indonesia tidak mempunyai 

instansi/lembaga kopi nasional untuk mengkoordinasikan pembangunan sektoral. Hal ini 

mengakibatkan lingkungan kelembagaan yang terpecah belah. Tabel 6 berisi organisasi-

organisasi kelembagaan yang ditemukan di negara-negara lain4. Saat ini ada tiga organisasi 

utama yang terlibat dalam pembangunan industri kopi di tingkat nasional di Indonesia: (i) 

Kementerian Pertanian; (ii) Asosiasi Eksporter Kopi Indonesia (AEKI); dan (iii) Pusat Penelitian 

Kopi dan Kakao Indonesia (ICCRI). 

Tabel 6. Struktur kelembagaan untuk kebijakan sektor kopi di negara-negara produsen 

di dunia  

Negara Organisasi/Entitas Utama Tahun 

dibentuk 

Sifat hukum 

Brasil Conselho Deliberativo da Politica 

do Café (CDPC) 

1986 Badan Pemerintah yang berhubungan 

dengan Kementerian Pertanian 

Kamerun Office National du Cacao et du 

Cafe 

1991 Badan Hukum Publik (di bawah 

Kementerian yang menangani bidang 

komersialisasi produk-produk pertanian) 

                                                             
4 Diaz Rios (2013a) memaparkan perubahan peranan otoritas/instansi komoditas di banyak negara produsen kopi 

dan menekankan peranan strategis yang dimainkan oleh organisasi-organisasi seperti National Coffee Farmer 

Federation di Kolombia (FNC) dan ANACAFE di Guatemala. 

Sumber: J. Neilson, berdasarkan data dari UnComtrade (2014) 
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Kolombia Komite Kopi Nasional 

(dikoordinasikan oleh Federasi 

Nasional Pengusaha 

Perkebunan Kopi dengan 

perwakilan dari unsur 

pemerintah dan FNC) 

1927 (FNC) The FNC lembaga yang anggotanya 

terdiri dari pemerintah dan swasta  

Guatemala Asosiasi Kopi Nasional 

(ANACAFE) 

1963 Badan Pemerintah 

Honduras Dewan Kopi Nasional 

(CONACAFE)  

2001 Badan Pemerintah 

India Dewan Kopi India 1942 Badan Pemerintah Otonom  

Kenya Dewan Kopi Kenya  1933 Badan Pemerintah Otonom  

Peru Dewan Kopi Nasional 2002 Badan Pemerintah 

Tanzania Dewan Kopi Tanzania  Dibentuk lagi 

tahun 2001 

Badan Pemerintah 

Vietnam Asosiasi Kopi & Kakao Vietnam 

(VICOFA) 

1990 Campuran Pemerintah-Swasta (tetapi 

kebanyakan swasta) 

 

 

Tidak ada lembaga pembangunan khusus untuk kopi di bawah Kementerian Pertanian, meskipun 

Direktorat Jenderal Perkebunan bertanggung jawab atas pembangunan kopi di tingkat petani dan 

telah melaksanakan berbagai proyek pembangunan petani selama bertahun-tahun. Kopi belum 

menjadi prioritas di Kementerian Pertanian. Sebaliknya, Kementerian Pertanian 

memprioritaskan tanaman pangan (seperti padi, kedelai, gula, jagung dan ternak) dan tanaman 

perkebunan lain seperti sawit, karet dan kakao. Di tingkat kabupaten, penyuluhan pertanian 

sekarang umumnya ditugaskan pada satu lembaga terpadu – seperti BP4K (Badan Pelaksana 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) – bukan Ditjen Perkebunan. Akibatnya, 

banyak pengetahuan khusus tentang kopi yang hilang, dan petani kopi Indonesia tidak 

mendapatkan layanan penyuluhan yang baik dari pemerintah. Selain itu, di lingkungan 

Kementerian Pertanian, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian bertanggung jawab 

untuk mendukung pengolahan kopi di tingkat hilir. Pada tahun 2011, Kementerian Pertanian 

membentuk  alai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (BALITTRI) di Jawa Barat yang 

diberi mandat untuk melakukan penelitian di bidang kopi, dan kapasitas untuk melakukan 

penelitian ini masih sedang dikembangkan. Salah satu kendala yang dihadapi Kementerian 

Pertanian adalah kurangnya pengetahuan dan keahlian khusus di bidang kopi.  

Asosiasi Eksporter Kopi Indonesia (AEKI) secara resmi dibentuk pada tahun 1979 untuk 

menggantikan Sindikat Eksportir Kopi Indonesia (SEKI),yang dibentuk pada tahun 1969 untuk 

mengelola sistem kuota Organisasi Kopi Internasional. AEKI merupakan asosiasi industri 

swasta, tetapi pada saat itu bekerja secara erat dengan Kementerian Perdagangan untuk 

mengelola kuota dari ICA, dan mengenakan pungutan ekspor yang dimandatkan oleh 

Kementerian Perdagangan (yang secara efektif dicabut oleh pemerintah pada tahun 2011). 

Kegiatan AEKI biasanya berfokus pada advokasi kebijakan, perwakilan dalam ICO, dan 

pemasaran internasional, dengan sedikit upaya untuk mengembangkan program-program 

Sumber: Diolah dari Diaz Rios (2014) 
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dukungan petani. Sebuah perkecualian adalah Pusat Penyuluhan dan Pengembangan Kopi (P3K) 

seluas sepuluh hektar yang terletak di Liwa, Lampung. Namun fasilitas ini sekarang sudah jarang 

digunakan oleh peneliti dan penyuluh. Meskipun AEKI masih mempunyai kantor di Jakarta dan 

seluruh Indonesia, kelayakan finansialnya setelah tahun 2011 jauh berkurang. Anggota-anggota 

yang tidak puas dengan AEKI di Jawa Timur membentuk asosiasi industri tandingan di Surabaya 

pada tahun 2011, yang bernama GAEKI – Gabungan Eksportir Kopi Indonesia 

(http://gaeki.or.id/en/). GAEKI tampaknya telah memperoleh dukungan kementerian, khususnya 

Kementerian Perdagangan, dan telah mewakili industri kopi Indonesia dalam beberapa acara 

internasional, termasuk ICO. Saat ini, organisasi-organisasi tersebut tidak mendapatkan 

dukungan pembiayaan dari pungutan industri yang wajib. 

Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (ICCRI) di Jember, Jawa Timur, yang mempunyai 

sejarah sejak zaman kolonial Belanda. Selama 100 tahun terakhir, pusat penelitian ini merupakan 

satu-satunya lembaga penelitian kopi yang kredibel di negeri ini, yang menampung lebih dari 30 

orang peneliti dan mempunyai aset lahan seluas 380 hektar. Secara organisasi, kedudukan ICCRI 

masih rancu dan belum pasti dalam birokrasi Indonesia. Secara struktural, lembaga ini dikelola 

oleh PT. Riset Perkebunan Nusantara, suatu organisasi semi-swasta yang berfungsi untuk 

memberikan dukungan ke badan usaha perkebunan milik negara (PTPN). Dalam praktek, ICCRI 

sudah sejak lama diwajibkan untuk mendanai kegiatan penelitiannya sendiri melalui 

komersialisasi dan hal ini dilakukannya melalui berbagai kontrak dengan pemerintah (misalnya 

menyediakan mesin-mesin pengolahan bagi petani atau menyediakan benih untuk program-

program pemerintah), maupun kegiatan konsultasi dan pendanaan berbasis proyek dari sumber-

sumber domestik dan mancanegara. Meskipun kebutuhan pendanaan sendiri kadangkala 

mengurangi kualitas dan integritas dari program-program penelitiannya, beberapa peneliti yang 

sangat baik dan mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi tentang sektor kopi Indonesia ada 

di ICCRI. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga-lembaga donor dan perusahaan-perusahaan 

kopi internasional (misalnya baru-baru ini ada pengumuman dari Mondelez) telah mulai bermitra 

dengan ICCRI sebagai penyedia layanan kunci di sektor kopi dan kakao.  

Beberapa organisasi lain juga memainkan peranan penting di sektor kopi. Asosiasi Kopi Spesial 

Indonesia (SCAI, http://www.sca-indo.org/) dibentuk pada tahun 2007, berdasarkan inisiatif 

USAID, untuk mempromosikan dan meningkatkan kualitas kopi Arabika di Indonesia. SCAI 

telah menjadi penanggung jawab dalam menyelenggarakan beberapa acara di bidang industri di 

Indonesia, termasuk pemasaran produk, kompetisi mencicipi dan meramu kopi 

(cupping/barista), dan dalam mensosialisasikan kualitas kopi secara umum di kota-kota besar di 

Indonesia. SCAI mempunyai sekretariat yang sangat kecil di Jakarta. 

Organisasi-organisasi petani kopi sangat lemah di Indonesia, dan memang hal itu terjadi pada 

sebagian besar lingkup pertanian di Indonesia. Kelompok-kelompok tani di tingkat akar rumput 

pada rezim Orde Baru Suharto sangat terkekang (1966–1997). Meskipun berbagai bentuk 

Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APEKI atau APKI) telah dibentuk pada zaman yang berbeda-

beda, tetapi dukungan atau kapasitas dari tingkat akar rumput sangat minim untuk 

menyelenggarakannya secara nasional.  Tidak adanya perwakilan petani yang kredibel di 

Indonesia sangat kontras dengan situasi di banyak negara Amerika Latin, seperti Kolombia. 

http://gaeki.or.id/en/
http://www.sca-indo.org/
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Akibatnya program-program pembangunan pedesaan kurang dapat dipertanggungjawabkan oleh 

kelompok-kelompok petani yang melakukan lobby. Keberadaan organisasi-organisasi massa 

petani setelah rezim Suharto seperti Serikat Petani Indonesia, masih belum berpengaruh secara 

nyata terhadap masyarakat petani kopi.  

Demikian pula, sebagian besar koperasi produsen kopi masih belum efektif.  Koperasi Unit Desa 

(KUD) seringkali dimanfaatkan sebagai sarana politik selama rezim Suharto, dan berkaitan erat 

dengan korupsi dan penyalahgunaan secara politik, serta monopoli beberapa tanaman pangan 

yang didukung oleh negara (meskipun umumnya bukan kopi). Oleh karena itu, masih ada 

sebagian petani yang merasa curiga terhadap organisasi dengan struktur koperasi akibat asosiasi-

asosiasi yang seperti itu. Koperasi yang berhasil di sektor kopi Indonesia umumnya berhubungan 

erat dengan perusahaan-perusahaan perdagangan besar melalui program-program yang 

berkelanjutan, dan menjadi saluran bantuan pemerintah.  

Kelompok-kelompok tani (Poktan), yang umumnya beranggotakan 20-25 orang, tersebar luas di 

daerah-daerah penghasil kopi di Indonesia meskipun kinerjanya sangat bervariasi. Banyak 

Poktan dibentuk oleh instansi pemerintah dengan struktur yang berfungsi sebagai saluran 

program-program pembangunan, dan keberadaannya seringkali hanya selama program 

pembangunan masih aktif. Kadangkala, ketua kelompok yang karismatik atau mempunyai 

motivasi, mampu secara mandiri menyelenggarakan kerja kelompok atau gotongroyong atau 

rapat bulanan untuk membahas masalah dan kendala di bidang agronomi. Program penyuluhan 

pemerintah memberikan dukungan teknis melalui Poktan, dan program-program keberlanjutan 

swasta seringkali mengandalkan kelompok-kelompok tani sebagai landasan untuk 

mengorganisasikan petani. 

Secara ringkas, secara keseluruhan lingkungan kelembagaan dari rantai nilai kopi di Indonesia 

dapat dikatakan sangat lemah berdasarkan standar-standar internasional, dan hal ini sangat 

menghambat efektivitas intervensi yang memberikan dukungan. Hal ini tampaknya disebabkan 

oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya perhatian pemerintah terhadap sektor kopi, yang 

akhirnya merefleksikan kenyataan bahwa kopi hanya menyumbang 0,5% dari total pendapatan 

ekspor dan 1,3% untuk total produksi pertanian. Dalam perekonomian Indonesia yang semakin 

bersifat industri, kopi umumnya tidak dianggap sebagai komiditas yang bernilai ekonomi 

strategis secara nasional. Akibatnya, peranan perwakilan swasta di industri kopi internasional 

semakin berpengaruh dalam memberikan dukungan sektoral di Indonesia, karena organisasi-

organisasi swasta itu mempunyai kepentingan lebih besar dari lembaga-lembaga pemerintah 

untuk memastikan pasokan kopi dalam jangka panjang.  

2.6. Kinerja ekspor   

Perbandingan antara Indonesia dan negara-negara produsen kopi lain menunjukkan bagaimana 

ekspor dari Indonesia masih belum meningkat, sedangkan negara-negara produsen lain seperti 

Brasil dan Vietnam telah berhasil meningkatkan pangsa pasar dunia mereka (Diaz Rios, 2013b). 

Khusus untuk Kolombia, produksinya menurun selama tahun 2008-2012, terutama akibat 

serangan penyakit karat daun dan pemeliharaan yang buruk. Namun ada upaya yang 

dikoordinasikan di tingkat nasional yang mencakup program peremajaan secara masif berhasil 
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menghentikan kecenderungan penurunan produksi; hasil kopi pada tahun 2014 bahkan lebih 

tinggi daripada sebelum krisis.  

Selama tahun 2000an, Vietnam mengkonsolidasikan dirinya sebagai eksporter kopi terbesar 

kedua, peringkat yang pernah disandangnya pada akhir tahun 1990an. Berdasarkan data ICO, 

volume ekspor Vietnam meningkat secara dramatis dari 1,1 juta kantong pada tahun 1990 

menjadi 11,6 juta kantong pada tahun 2000, dan terus meningkat (meskipun pada tingkat 

pertumbuhan yang lebih rendah) menjadi 14,2 juta kantong pada tahun 2010, dan kemudian naik 

menjadi 25,4 juta kantong pada tahun 2012. Brasil tetap menjadi negara eksporter utama. Selama 

dua dekade terakhir, ekspor Brasil meningkat secara signifikan dari 16,9 juta kantong pada tahun 

1990 menjadi 33,5 juta kantong pada tahun 2011, sedangkan ekspor Kolombia mencapai 16,6 

juta kantong pada tahun 1992, suatu volume yang tidak pernah terulang lagi sejak itu.  

 

Bila dibandingkan dengan Brasil dan Vietnam, kinerja ekspor Indonesia masih sangat sedikit. 

Ekspor rata-rata selama periode 1990-2011 mencapai 5,5 juta kantong dan relatif stabil—ekspor 

rata-rata hampir sama untuk periode 1990-99 dan 2000-2011, meskipun data ICO 

memperlihatkan lonjakan ekspor menjadi 10,6 juta kantong pada tahun 2012.  

 

Kinerja ekspor produsen dan eksporter kopi teratas dunia selanjutnya digambarkan dalam Tabel 

7 di bawah ini, yang memberikan indikasi posisi pasar melalui rasio nilai ekspor terhadap volume 

ekspor. Berdasarkan data ICO tahun 2011, harga rata-rata dalam US$/Kg mencapai 2,58 untuk 

Vietnam dan 2.88 untuk Indonesia pada tahun 2011, sedangkan harga rata-rata untuk Brasil 

(4,35) dan Kolombia (6,24) jauh lebih tinggi.  

 

Tabel 7. Kinerja ekspor oleh eksporter kopi utama (data tahun 2011)  

  Unit Vietnam  Kolombia  Brasil  Indonesia 

Volume ekspor kopi  
Kantong/60 Kg 17.675.000 7.733.365 33.456.218 6.158.795 

Ton 1.060.500 464.002 2.007.373 369.528 

Nilai total ekspor kopi  US$ juta 2.741 2.897 8.733 1.064 

Nilai/volume ekspor  US$/Kg 2,58 6,24 4,35 2,88 

Pangsa ekspor kopi global 

(volume) Persen 16,98 7,43 32,13 5,92 

Pangsa ekspor kopi global rata-

rata setiap negara (Periode 

2000-2011) Persen 15,58 10,61 29,48 5,98 
 

     Source: Diaz Rios (2013) 



28 

 

III. TANTANGAN UTAMA UNTUK PENGEMBANGAN SEKTOR KOPI INDONESIA 

DI MASA DEPAN  

 

Bab ini membahas tantangan dan beberapa opsi untuk kemungkinan pengembangan sektor kopi 

Indonesia di masa depan. Berdasarkan hasil kajian sebelumnya terhadap struktur dan kinerja 

sektor kopi, bab ini mencoba mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam 

pengembangan industri kopi di Indonesia. 

Bab ini menjabarkan visi dan tujuan dengan membandingkan dua skenario:  

 Skenario bisnis seperti biasa, yang pada dasarnya mencakup bertahannya kecenderungan 

saat ini dengan upaya yang dilakukan oleh sektor swasta untuk mengembangkanpeluang 

pasar dan perbaikan integrasi rantai nilai dengan pasar global meskipun tidak mempunyai 

sumber daya dan mandat untuk mengatasi lebih banyak masalah structural, seperti 

kurangnya investasi di tingkat usaha tani, lemahnya kemitraan kerjasama di industri kopi, 

dan lemahnya lembaga-lembaga pendukung sektor (seperti pemantauan dan LITBANG 

di bidang tanaman pangan).  

 Skenario pertumbuhan berkelanjutan yang bertujuan agar industri kopi dapat 

merealisasikan potensinya secara penuh dalam jangka menengah dan jangka panjang.  

Merealisasikan skenario kedua mencakup menyelesaikan masalah-masalah kritis utama yang 

telah disoroti dalam bab sebelumnya dan menetapkan tujuan yang jelas dari segi peningkatan 

produktivitas, peremajaan basis produksi, promosi sistem pertanian yang ramah lingkungan 

melalui pendekatan wanatani dan lanskap, penggolongan produk dan peningkatan nilai tambah 

di semua tingkat rantai nilai, serta pembentukan lembaga-lembaga dan mekanisme tata kelola. 

Bab ini meninjau tantangan-tantangan utama yang mesti ditanggulangi dan memeriksa 

kebutuhan kelembagaan dan kapasitas.  

3.1. Masalah dan tantangan utama  

3.1.1. Memperbaiki mata pencaharian masyarakat pedesaan dan keuntungan usaha tani 

kopi  

Dengan kondisi saat ini di mana produktivitasnya rendah, usia tanaman tua dan akses ke 

pembiayaan terbatas, para petani kopi di Indonesia mempunyai kapasitas yang sangat rendah 

untuk melakukan investasi pada perkebunan mereka, sehingga mendorong terjadinya lingkaran 

setan atas input rendah/output rendah. Dengan asumsi output/produksi tahunan mencapai 600 

Kg per hektar, rata-rata petani mempunyai lahan seluas satu hektar, dan harga Robusta di tingkat 

petani mencapai Rp15.000/Kg pada tahun 2013, maka setiap rumah tangga dapat memperoleh 

penghasilan kotor sebesar 9 juta rupiah per tahun (800 USD/tahun). Ini sama dengan pendapatan 

kotor (sebelum biaya) sekitar 2USD/hari. Ini berarti bahwa hanya sedikit petani kopi yang saat 

ini yang termotivasi untuk mengalokasikan sumber daya mereka yang terbatas untuk penanaman 

kopi, dan banyak di antaranya berada dibawah garis kemiskinan. 
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Petani kecil biasanya terkendala oleh keterbatasan kemampuan keuangan untuk membeli saprodi 

pertanian dan membayar buruh. Mereka harus memutuskan bagaimana cara yang paling tepat 

untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang terbatas untuk ketahanan pangan rumah tangga, 

dan yang diperlukan untuk penghasilan mereka, dengan tujuan meminimalkan risiko-risiko 

ekonomi yang mereka hadapi. Pencatatan penggunaan tenaga kerja dan saprodi pertanian, dan 

bahkan penjualan di tingkat petani jarang dilakukan, sehingga unit usaha tani saat ini 

diselenggarakan bukan usaha untuk memaksimalkan keuntungan/profit. Lahan untuk tanaman 

Robusta di dataran yang lebih rendah menawarkan kesempatan yang lebih besar untuk beralih 

ke tanaman lain, seperti sawit, yang dianggap memberikan hasil bersih yang berpotensi lebih 

tinggi.  

Budidaya kopi umumnya dipandang kurang menguntungkan oleh petani yang mempunyai 

kesempatan untuk mendapatkan penghasilan alternatif. Di seluruh kawasan kopi utama di bagian 

selatan Sumatra, kopi sekarang sedang diganti dengan tanaman karet di dataran rendah dan 

dengan sayur-sayuran di dataran tinggi, dan dengan sawit di tempat-tempat lain. Di Toraja, 

Sulawesi, merantau adalah cara yang dipilih untuk mencari nafkah dengan mengorbankan 

perkebunan kopi, yang akhirnya terlantar (Neilson dan Shonk, 2014).  

Ketika produksi kopi nasional tidak mengalami peningkatan atau meningkat tetapi dengan sangat 

lambat, tingkat investasi yang relatif rendah mencerminkan semakin pentingnya ekspor 

komoditas lain, dan hal ini menjelaskan alasan mengapa pemerintah kurang memberikan 

perhatian kepada kopi. Kurangnya perhatian kepada kopi kontras dengan semakin pentingnya 

ekspor minyak sawit dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan kondisi yang ada di Indonesia, 

perkebunan kopi merupakan usaha padat karya, sedangkan sawit bersifat padat modal, yang 

memperlihatkan bagaimana transformasi ekonomi nasional tampaknya akan mengubah 

perekonomian pedesaan di Indonesia. Terlepas dari perubahan yang lebih luas tersebut, 

seandainya petani akan melakukan investasi untuk pemangkasan (pruning), pupuk dan 

pengendalian hama dan penyakit, maka hasil kopi dapat ditingkatkan sampai pada tingkat yang 

sebanding dengan negara-negara produsen kopi besar lainnya.  

Meningkatnya keterlibatan perusahaan-perusahaan kopi global di negara-negara produsen, dan 

pengembangan persepsi mengenai kelangkaan pasokan kopi global dalam waktu dekat, memberi 

kesan agar investasi swasta untuk produksi harus segera dilakukan. Namun, berdasarkan 

skenario ini, para pelaku hilir dalam rantai nilai global harus menunjukkan perhatian yang jauh 

lebih besar dan berkelanjutan terhadap kegiatan-kegiatan di negara-negara produsen daripada 

yang mereka tunjukkan saat ini.  

3.1.2. Meningkatkan produktivitas pertanian (on-farm) 

Perhitungan produktivitas kopi Indonesia yang agak berlebihan dalam banyak laporan resmi bila 

dibandingkan dengan data primer di lapangan telah disebutkan diatas. Terlepas dari tepat-

tidaknya perhitungan hasil panen dan produktivitas, jelas tingkat produktivitas kopi petani kecil 

di Indonesia masih rendah menurut standar internasional. 
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Penyebab utama rendahnya produktivitas di Indonesia, meskipun ada banyak dan bervariasi serta 

bergantung pada daerah produsen tertentu, antara lain mencakup: 

• Faktor iklim alam; curah hujan yang tinggi selama musim buah dapat memberikan 

pengaruh negatif terhadap produksi di beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan, di mana 

model-model perubahan iklim memprediksi peningkatan curah hujan di masa mendatang 

(Shroth dkk., 2014). Hal ini mungkin menjadi faktor penghambat yang jauh lebih besar 

bagi produktivitas dari pada yang umumnya diketahui.  

• Hama dan penyakit: hama penggerek buah (CBB) mempengaruhi volume dan kualitas 

kopi yang diproduksi di banyak daerah, dan biasanya dianggap sebagai hama atau 

penyakit yang paling merugikan bagi petani. Daerah-daerah produsen yang tidak 

mengalami musim kemarau dan cenderung memanen sepanjang tahun adalah daerah-

daerah yang paling terpengaruh.  

• Terbatasnya penggunaan pupuk – sintetis maupun organik – dan kurangnya perhatian 

untuk mempertahankan kesuburan tanah dan melestarikan sumber daya tanah. 

• Kurangnya pemangkasan/pruning; tanaman kopi dipangkas dan dibentuk di beberapa 

daerah di Indonesia, tetapi dibiarkan tumbuh “liar” di banyak daerah lainnya. 

• Bahan tanam yang buruk dan tanaman induk yang sudah tua: meskipun peremajaan 

tanaman dilakukan secara lokal, petani kopi umumnya tidak mempunyai akses ke bahan 

tanam yang lebih baik, dan tidak ingin atau secara keuangan tidak mampu.  Untuk 

sementara melepaskan penghasilan kopi mereka untuk mengganti tanaman induk yang 

sudah tua.  

• Kopi ditanam di tempat rindang: pada umumnya kopi di Indonesia ditanam di bawah 

naungan tajuk (kanopi) yang relatif rindang atau dalam bentuk bertingkat (pengecualian 

yang menonjol adalah Sumatra Utara di mana secara umum kopi ditanam di tempat yang 

terpapar sinar matahari/sun-coffee) yang tidak selalu memfasilitasi tingkat produktivitas 

kopi yang tinggi. Banyak sistem penanaman kopi dilakukan secara tumpang sari (dengan 

tanaman lada dan cabai di Lampung, misalnya), dan meskipun hasil kopinya lebih 

rendah, sistem tersebut secara keseluruhan mungkin cukup produktif dan berkelanjutan.  

• Diversifikasi mata pencaharian: banyak petani memilih untuk menginvestasikan sumber 

daya keuangan dan tenaga mereka untuk mata pencaharian alternatif, termasuk produksi 

pangan yang hanya cukup untuk menunjang kehidupan (subsistence) dan pekerjaan di 

luar pertanian (off-farm), sehingga mereka kurang memelihara tanaman kopi mereka.   

Hal ini menunjukkan adanya peluang yang cukup besar untuk meningkatkan penghasilan 

pertanian melalui peningkatan produktivitas pertanian (perbaikan proses), yaitu melalui 

pengembangan sistem penyuluhan yang lebih baik maupun program penanaman kembali secara 

luas dalam rangka mendorong peremajaan terhadap perkebunan yang ada. Tentu saja, dari 

perspektif kebijakan, pertanyaan kuncinya adalah apa peranan yang harus dijalankan oleh 

pemerintah dalam mendukung pembangunan tersebut. 
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Peremajaan perkebunan kopi  

Pada umumnya pakar menyebut perkebunan di Indonesia sudah tua, sehingga membutuhkan 

penanaman kembali dalam skala besar. Penerapan teknik pengembangbiakan Somatic 

Embryogensis (SE) telah diusulkan. Meskipun pengembangbiakan SE dapat dibenarkan 

mengingat skala penanaman kembali yang dibutuhkan, teknik tersebut tidak terlalu berhasil 

dalam GERNAS untuk kakao (antar lain karena metode distribusi top-down yang diterapkan). 

Distribusi bibit yang bersifat top-down dalam skala besar, baik menggunakan SE ataupun tidak, 

mungkin sarat dengan permasalahan yang berkaitan dengan manajemen proyek sehingga 

sebaiknya dihindari.  

Telah dibuktikan pada kakao (yang seperti Robusta, dalam hal membutuhkan teknik 

pengembangbiakan yang sedikit lebih sulit melalui penyerbukan silang) bahwa keberhasilan 

kebun bibit dan benih dapat dicapai melalui pengelolaan yang efektif oleh petani kecil itu sendiri 

yang dapat menyediakan sumber bahan tanam yang andal dan berkelanjutan bagi petani lain. 

Sebenarnya, dengan sedikit dukungan saja, petani kakao telah aktif terlibat dalam melakukan 

sendiri pemilihan bibit unggul langsung di lahan pertanian (on-farm) (McMahon dkk, 2009). 

Pengembangbiakan bibit melalui kebun-kebun bibit lokal juga disarankan oleh de Wolf (2013, 

hal. 56) yang berpendapat bahwa “meskipun secara teknis terbukti bahwa SE merupakan teknik 

yang menjanjikan, metode sambung samping (side-grafting) yang dikombinasikan dengan 

peremajaan yang lebih teratur dengan benih sambung pucuk (top-grafting) terbukti lebih efektif 

dan mudah ditangani untuk kakao.” Tidak perlu menciptakan rasa mendesak yang tidak berguna 

dan mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pengembangan kebun bibit berskala kecil 

yang bersifat bottom-up milik petani kemungkinan besar merupakan model penanaman kembali 

yang paling efektif di Indonesia. 

Pengendalian hama dan penyakit  

Meskipun beberapa laporan saling bertentangan, hama penggerek buah kopi jelas merupakan 

masalah utama bagi kopi Arabika maupun Robusta di Indonesia, dan khususnya menurunkan 

kualitas kopi Arabika. Kebanyakan petani di berbagai daerah menganggap hama ini sebagai 

hama atau penyakit paling parah yang pernah mereka alami (Gambar 9). Akibat besarnya 

perbedaan data sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, sulit untuk menentukan dengan 

pasti tingkat serangan hama/penyakit atau total kerugian industri yang disebabkan oleh hama ini, 

tapi yang pasti jumlahnya cukup signifikan.  

Hama Penggerek Buah Kopi (CBB) tidak mendapatkan perhatian yang sama dari dunia industri 

dan donor seperti halnya dengan Penggerek Buah Kakao (CPB) di sektor kakao, dan beberapa 

gerakan/kampanye secara luas atau upaya-upaya dengan pendanaan yang mamadai telah 

dilakukan untuk memperkenalkan pendekatan pengelolaan hama terpadu (IPM). Perangkap 

Pheromone dan Hypotan (termasuk Broca) telah digunakan, tetapi efektivitasnya dalam skala 

yang lebih besar masih belum dapat dipastikan. Jaringan penyuluhan pemerintah yang ada saat 

ini tidak mempunyai kapasitas untuk berhasil menyelenggarakan kampanye sosialisasi dan 

pelatihan di bidang IPM di sektor kopi. Secara umum, program-program penyuluhan swasta 

kemungkinan lebih berhasil daripada opsi yang mahal untuk mengubah program-program 



32 

 

penyuluhan pemerintah. Kementerian Perdagangan mungkin lebih baik memainkan peranan 

penting dengan menjamin lingkungan peraturan pendukung untuk pengembangan penyuluhan 

swasta. Gagasan (yang disarankan oleh de Wolf, 2013) untuk mengizinkan biaya Sistem 

Pengendalian Internal (dalam program-program keberlanjutan) dan bentuk-bentuk lain dari 

penyuluhan swasta dikompensasi sebagai pengurangan pajak merupakan gagasan menarik yang 

dapat mendorong kegiatan penyuluhan swasta.  

Gambar 9. Masalah mendasar hama atau penyakit yang dilaporkan petani Arabika di 

tiga kabupaten di Indonesia Timur  

 
 

 

 

Praktek pertanian yang baik 

Karena peranan negara sangat minim di sektor kopi di Indonesia maka mungkin dengan 

melibatkan sektor swasta dan melalui kemitraan pemerintah-swasta, teknik-teknik pertanian 

yang lebih baik dapat diperkenalkan kepada petani kopi Indonesia. PISAgro Partnership for 

Sustainable Agriculture, bersama dengan Sustainable Coffee Partnership (SCOPI), menawarkan 

model potensial untuk kerjasama dan kemitraan pemerintah-swasta dalam pemberian 

penyuluhan. Yang juga sama pentingnya adalah mengakui bahwa perbaikan produktivitas 

hendaknya dinilai secara lebih luas daripada sekedar jumlah kilogram per hektar. Sebaliknya, 

produktivitas perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan strategi mata pencaharian yang 

lebih luas dan peranan yang dimainkan sektor kopi dalam strategi itu, dengan demikian juga 

dipertimbangkan aspek kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja serta pentingnya bentuk lain 

dari penghasilan pertanian dan di luar pertanian.  Wanatani yang terintegrasi dapat lebih 

produktif meskipun hasil kopi lebih rendah. Demikian pula, produktivitas sistem pertanian kopi 

hendaknya diukur dari segi total kebutuhan sumber daya dan kemungkinan degradasi lingkungan 

yang ditimbulkan oleh proses produksi, yang bisa menjadi salah satu perbedaan dari produksi 

Vietnam dan akhirnya lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.  

Pendekatan-pendekatan peningkatan produktivitas perkebunan kopi yang sensitif terhadap mata 

pencaharian tersebut membutuhkan penelitian agronomi dan sosial yang berkualitas tinggi dan 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Jaringan organisasi penelitian kopi yang ada saat ini 

Sumber: Neilson dkk. (2013) 
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masih belum mendapatkan pendanaan yang memadai dan hanya berpusat di Jawa. Meskipun 

cukup baik dalam beberapa aspek teknis, penelitian yang dilakukannya masih dianggap kurang 

memadai untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Perhatian perlu diberikan untuk koordinasi yang 

lebih efektif antara inisiatif-inisiatif penelitian yang ada di sektor kopi di seluruh Indonesia. 

3.1.3. Memperbaiki pengelolaan penggunaan lahan dan menyesuaikan diri dengan 

perubahan iklim  

Budidaya kopi rakyat di bagian selatan Sumatra mengalami perkembangan yang pesat pada 

tahun 1950an dan 1960an yang disebabkan oleh program transmigrasi yang dibiayai negara 

maupun migrasi spontan dari Jawa dan daerah lain di Sumatra. Perkebunan kopi utama yang di 

bagian selatan Sumatra ditemukan di sebelah timur Pegunungan Bukit Barisan. Di wilayah ini 

dan wilayah lainnya, kopi umumnya ditanam di lahan bekas hutan atau digabungkan dengan 

sistem ladang berpindah yang ada sebelumnya. Hampir tidak ada petani kopi yang memiliki 

sertifikat kepemilikan tanah, dan formalisasi lahan hutan negara pada tahun 1970an telah 

menimbulkan banyak sengketa lahan antara petani kopi dengan dinas kehutanan. Perluasan 

perkebunan kopi ke kawasan hutan lindung dan Taman Nasional (WWF, 2007) masih terjadi di 

seluruh Indonesia, sehingga memperburuk sengketa lahan dan ketegangan sosial yang sudah ada 

(Arifin dkk, 2008). 

Meskipun terdapat alasan yang wajar untuk menanggulangi masalah deforestasi di lokasi 

produksi kopi, dampak yang ditimbulkan oleh alih fungsi lahan terhadap lingkungan jarang 

bersifat langsung. Misalnya, Verbist dkk (2005) berpendapat bahwa meskipun pembukaan hutan 

dan pembentukan usaha wanatani kopi di Indonesia merupakan perubahan lanskap yang 

signifikan, hal itu juga mempunyai pengaruh hidrologis positif bagi pengguna air di wilayah 

hilir. Padahal alasan hidrologis yang sering dikemukakan sebelumnya untuk mengusir petani 

dari wilayah tangkapan air. Kopi juga telah menghasilkan “reboisasi” melalui wanatani 

(agroforestry).  

Dalam kasus-kasus tertentu, seperti di Kecamatan Sumber Jaya, Lampung, kelompok tani 

mengadakan kesepakatan atas hutan kemasyarakatan dengan pemerintah di kawasan Hutan 

Lindung dengan ketentuan bahwa fungsi-fungsi hidrologis dipertahankan melalui naungan hutan 

yang memadai. Sejak sekitar tahun 2000, hutan tanaman di pulau Jawa yang dikelola oleh 

PERHUTANI juga telah terbuka untuk kesepakatan hutan kemasyarakatan yang mengizinkan 

petani untuk menanam kopi Arabika di bawah kanopi pohon kayu. Masyarakat dapat memanen 

kopi tetapi tidak boleh menebang pohon. Skema seperti ini merupakan faktor kunci bagi 

peningkatan produksi kopi baru-baru ini di Jawa Barat, dengan sebutan kopi Preanger. 

Pemrakarsa kesepakatan ini berpendapat bahwa wanatani kopi dengan kepastian penguasaan 

lahan, menjadi pendorong bagi petani untuk memelihara tutupan lahan secara permanen yang 

memberikan manfaat hidrologis yang setara dengan kebanyakan hutan dan tentu lebih unggul 

dibandingkan dengan kawasan hutan yang terdegradasi. Tetapi, dukungan lebih lanjut 

dibutuhkan untuk memastikan agar kesepakatan yang telah dicapai dapat memberikan manfaat 

dari segi perbaikan mata pencaharian maupun hasil-hasil di bidang lingkungan.  
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Yang juga perlu dipertimbangkan adalah risiko perubahan iklim dan inisiatif-inisiatif cerdas 

sehubungan dengan iklim untuk produksi kopi di Indonesia. Sebuah kajian baru-baru ini 

mengenai prediksi dampak perubahan iklim terhadap wilayah yang cocok untuk produksi kopi 

Arabika di Indonesia (Shroth dkk, 2014) mendapati bahwa total luas lahan yang cocok dari segi 

iklim akan jauh berkurang pada tahun 2050, karena peningkatan temperatur akan menaikkan 

ketinggian lahan yang cocok untuk memproduksi kopi Arabika. Meskipun kajian tersebut 

mendapati bahwa tingkat produksi secara keseluruhan berpotensi dapat dipertahankan di seluruh 

Indonesia, hal ini membutuhkan migrasi secara signifikan yang disertai dengan penanaman kopi 

di wilayah-wilayah baru yang saat ini belum ditanami, melalui suatu proses yang perlu dikelola 

dengan baik untuk mencegah degradasi ekologis. Khususnya, model yang didasarkan pada 

perubahan iklim telah mengidentifikasi lahan yang cocok dari segi iklim yang cukup luas di 

pulau Sulawesi. Beberapa kajian sedang dilaksanakan mengenai dampak perubahan iklim 

terhadap serangan hama penggerek buah kopi baru-baru ini. Kajian tersebut akan memberikan 

rekomendasi mengenai praktek-praktek pertanian yang dapat menciptakan “iklim mikro yang 

tidak mendukung keberadaan hama penggerek buah” (seperti lebih sedikit naungan atau 

pemangkasan yang tebal), praktek-praktek cerdas lainnya sehubungan dengan iklim, dan potensi 

pergeseran wilayah penanaman ke wilayah yang tidak mendukung keberadaan hama penggerek 

buah.  

 

Penting untuk mengakui dampak lingkungan dari perkebunan kopi yang terletak di pinggiran 

hutan di Indonesia maupun kemungkinan peranannya dalam perbaikan lanskap dengan sistem 

kelembagaan yang mendukung (seperti hutan kemasyarakatan). Agar inisiatif-inisiatif tersebut 

dapat dilaksanakan secara terukur maka sistem wanatani berbasis kopi hendaknya menjalankan 

fungsi yang penting dalam program-program yang dirancang secara tepat dalam rangka 

meningkatkan pembangunan di lahan-lahan hutan marginal atau yang terdegradasi. Ada peluang 

yang bagus untuk mendukung kesepakatan-kesepakatan hutan masyarakat yang inovatif di 

seluruh Indonesia apabila lahan yang cocok dapat diidentifikasi.  

3.1.4. Mengarusutamakan program-program keberlanjutan  

Program-program keberlanjutan meliputi berbagai program sertifikasi dan verifikasi seperti 

Fairtrade dan organik, Rainforest Alliance, Utz Certified, inisiatif-inisiatif industri seperti 4C 

(Common Code for the Coffee Community), dan program-program spesifik perusahaan seperti 

Starbucks CAFE Practices, Nescafe Plan, dan program ‘Coffee Made Happy’ dari Mondelez. 

Meskipun tujuan-tujuan serta mode operasionalnya agak berbeda, semua skema ini disebut 

program keberlanjutan, dan selaras dengan apan yang dimaksud Giovanucci (2013) sebagai 

Standar Keberlanjutan Sukarela (Voluntary Sustainability Standards-VSS).  

Sulit untuk mendapatkan estimasi yang akurat mengenai lingkup program-program 

keberlanjutan di Indonesia. Organisasi Kopi Internasional (2013) telah mulai meminta data 

mengenai ekspor kopi organik dan kopi ‘diferensiasi’ (differentiated coffee) dari negara-negara 

anggotanya. Berdasarkan sertifikat Negara Asal yang dikeluarkan oleh ICO pada tahun 2012, 

Indonesia melaporkan telah mengekspor 8.465 ton kopi organik dan 15.458 ton kopi 

‘diferensiasi’. Wahyudi dan Jati (2012) melaporkan bahwa 46 perusahaan kopi Indonesia 
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disertifikasi sebagai mengikuti program keberlanjutan pada tahun 2011 dengan total kopi yang 

disertifikasi berjumlah 47.000 ton per tahun. Apabila diasumsikan bahwa jumlah seluruh rumah 

tangga petani kopi di seluruh Indonesia adalah 1,8 juta (Wahyudi dan Jati, 2012), maka 

persentase rumah tangga yang saat ini terlibat dalam program tersebut hanya sekitar 5%. Hal ini 

menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil petani yang saat ini dapat menikmati program 

sehingga besar kemungkinannya untuk melakukan perluasan di masa depan. 

Industri kopi Arabika Sumatra Utara dan Aceh menjadi fokus utama dari program keberlanjutan, 

di mana hampir dua per tiga dari seluruh program kopi Indonesia disertifikasi oleh Utz maupun 

Rainforest Alliance (Tabel 9). Selain itu, Starbucks adalah pembeli utama kopi Arabika 

Indonesia, dan program etika internalnya (ethical sourcing program) – Coffee and Farmer 

Equity (C.A.F.E.) Practices – mempunyai pengaruh besar di daerah-daerah produsen kopi 

Arabika. Hal ini terjadi meskipun pangsa ekspor Medan mencapai kurang dari 20 persen dari 

semua ekspor kopi dari Indonesia. Sebaliknya, hanya 12% dari program keberlanjutan kopi yang 

disertifikasi ditemukan di daerah produsen penting di bagian selatan pulau Sumatra. 

Tabel 8. Lokasi program-program sertifikasi utama di sektor kopi Indonesia  

(Januari 2014) 

 

Daerah Sertifikasi Utz Rainforest Alliance 

 ‘Produsen’ ‘Pedagang’ ‘Produsen’ ‘Pedagang’ 

Bagian Utara 

Sumatra 
7 8 27 25 

Bagian Selatan 

Sumatra 
1 3 5 4 

Jawa 2 3 3 8 

Sulawesi 1  1 2 

Flores   3  

Bali 1  1  

Papua   1  

Total 12 14 41 39 

 

 

  

Minat yang lebih tinggi untuk mensertifikasi kopi Arabika dibandingkan dengan kopi Robusta 

disebabkan oleh semakin besarnya  keinginan pembeli kopi spesial untuk membayar harga tinggi 

atas kopi yang bersertifikat, tetapi bisa juga disebabkan oleh semakin besarnya dominasi pasar 

negara-negara berkembang (emerging markets) dan pasar domestik Indonesia untuk daerah-

daerah produsen Robusta di bagian selatan Sumatra.  

Sumber: www.utzcertified.org dan www.rainforest-alliance.org  

 

http://www.utzcertified.org/
http://www.rainforest-alliance.org/
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Pengecualian dari bias kopi Arabika ini adalah Common Code for the Coffee Community (4C), 

yang saat ini mencakup empat belas unit yang memenuhi 4C di Indonesia, tiga belas di antaranya 

berada di bagian selatan Sumatra (www.4c-coffeeassociation.org). Perusahaan-perusahaan 

perdagangan asing cenderung lebih aktif daripada eksporter lokal dalam melaksanakan program 

sertifikasi di Indonesia, khususnya dengan unit 4C, di mana exporter internasional mencapai 

sepuluh dari empat belas unit. Tanda ‘4C’ umumnya tidak digunakan pada produk-produk 

bermerek. 4C dianggap lebih mudah dan lebih murah untuk didapatkan dari pada Rainforest 

Alliance atau Utz, sehingga tampaknya lebih menarik di sektor Robusta, di mana kesempatan 

untuk diferensiasi produk berdasarkan kualitas lebih sedikit.  

Hanya tujuh dari 41 ‘produsen’ kopi bersertifikasi Rainforest Alliance  dan hanya satu dari dua 

belas ‘produsen’ kopi bersertifikasi Utz di Indonesia dapat diidentifikasi sebagai organisasi 

petani. Kecuali dua perkebunan yang bersertifikasi Utz, para produsen bersertifikat lainnya 

merupakan perusahaan eksporter. Bahkan, banyak dari produsen yang diidentifikasi sebagai 

‘koperasi petani’ sebenarnya didukung langsung, dan bahkan didirikan oleh, perusahaan-

perusahaan eksporter. Hal ini memperlihatkan modus operasi yang umum bagi hampir semua 

program keberlanjutan di Indonesia, yang dilakukan dan sangat dikendalikan oleh perusahaan-

perusahaan eksporter dan pembeli, bukan dikendalikan oleh organisasi produsen. Jadi, 

sebenarnya eksporterlah yang memiliki sertifikasi itu.  

Fenomena ini telah mendorong pergeseran struktur rantai nilai lokal di mana eksporter terpaksa 

melibatkan petani secara langsung dan mengembangkan stasiun pembelian di pedalaman. Paling 

tidak pada tahap awal, eksporter harus memberikan insentif harga kepada petani agar mau 

berpartisipasi dalam program-program mereka. Sebaliknya, petani seringkali melaporkan hanya 

sedikit manfaat yang mereka peroleh dari partisipasi mereka dalam program-program 

keberlanjutan. Model yang dikendalikan eksporter ini juga dilaporkan oleh Wahyudi dan Jati 

(2012), yang selanjutnya mengatakan bahwa perusahaan kopi di Indonesia melakukan sertifikasi 

hanya untuk memenuhi tuntutan pembeli, bukan secara khusus ingin menjamin bahwa petani 

akan mendapatkan manfaat dari partisipasi mereka. Perusahaan-perusahaan penyangraian 

internasional (Starbucks, Nestle, JM Smuckers, Mondelez) juga menunjukkan minat yang lebih 

besar pada program-program keberlanjutan di negara asal kopi, sehingga menambah tekanan 

atas eksporter untuk mengembangkan rantai pasokan yang lebih ketat dengan petani.  

3.1.5. Mendukung industrialisasi hilir  

Industrialisasi hilir (penyangraian/roasting) adalah bentuk peningkatan nilai tambah secara 

fungsional dalam rantai nilai, dan dianggap sebagai salah satu tujuan ekonomi yang sangat 

strategis bagi Pemerintah Indonesia. Peningkatan nilai tambah hilir dari sumber daya alam 

menjadi tema kunci dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI) 2011, yang telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi tidak seperti 

kakao, karet, sawit, produk kayu dan ternak, kopi tidak secara spesifik diidentifikasi sebagai 

‘kegiatan ekonomi utama’ dalam Master Plan tersebut. Pemerintah Indonesia, melalui 

Kementerian Perindustrian, telah mengidentifikasi pengembangan ‘Klaster Industri Pengolahan 

Kopi’ yang sangat penting bagi tujuan pembangunan nasional (Peraturan Menteri No. 115/M-

IND/PER/10/2009), dan Ditjen PPHP (2011) Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi 

http://www.4c-coffeeassociation.org/
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‘Industrialisasi Pedesaan’ melalui unit-unit pengolahan lokal sebagai sarana yang penting untuk 

meningkatkan nilai tambah di sektor kopi.  

Sejauh ini, tidak ada intervensi kebijakan untuk membatasi perdagangan produk kopi di 

Indonesia, dan relatif sedikit pembatasan FDI di sektor kopi. Akibatnya, Indonesia menjadi 

terintegrasi dengan jaringan produksi regional dan sedang mengupayakan keterampilan dan 

teknologi baru melalui keterlibatan aktif perusahaan-perusahaan utama. Inisiatif kebijakan 

industri, yang diperkenalkan oleh Kementerian Perdagangan seperti pajak dan larangan ekspor, 

telah dikenakan terhadap bahan mentah lain seperti buah kakao, rotan, dan bijih mineral dalam 

beberapa tahun terakhir. Sejalan dengan tujuan strategis yang lebih luas ini, ada kemungkinan 

bahwa pemerintah akan mempertimbangkan langkah-langkah intervensi perdagangan di masa 

mendatang untuk mendorong pengembangan sektor pengolahan kopi domestik.  

Pajak ekspor atas buah/biji kakao mentah ditetapkan di Indonesia pada tahun 2010 untuk 

memfasilitasi pengolahan di tingkat hilir. Pajak ini mendorong investasi baru untuk operasi 

penggilingan (grinding) dan telah meningkatkan volume produk kakao bernilai tambah dengan 

dampak negatif yang sangat kecil terhadap harga di tingkat petani (Neilson dkk., 2013b). Tetapi, 

dinamika dalam rantai nilai kopi berbeda dengan kakao. Dalam waktu dekat, penyangraian kopi 

spesial di dalam negeri untuk ekspor masih belum dapat dilakukan karena adanya persyaratan 

kualitas yang sangat sensitif dan tantangan untuk menguatkan reputasi merek/brand di subsektor 

ini. Oleh karena itu, restrukturisasi rantai pasokan belum dapat dilakukan di subsektor kopi 

Arabika, dan pajak atas ekspor biji kopi hijau kemungkinan besar akan ditanggung langsung oleh 

petani kopi Arabika. Subsektor kopi Robusta yang berkaitan dengan pengolahan kopi 

instan/cepat saji (soluble coffee) juga terus meningkat tanpa membutuhkan kebijakan protektif 

industri yang dapat berisiko negatif terhadap harga-harga di tingkat petani.  

Pengolahan (penggilingan) biji kakao sudah sangat terkonsolidasi di tingkat global, dan 

merupakan tahap antara (intermediate) yang tidak berkaitan dengan merek sebelum proses akhir 

produk coklat. Sebaliknya, tidak ada tahap antara dalam pengolahan kopi. Penyangraian atau 

pembuatan kopi instan adalah tahap industri pertama dalam simpul rantai nilai maupun tahap 

ketika pemberian merek dilakukan (branding). Hal ini kemungkinan mendatangkan tantangan 

yang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia bila dibandingkan dengan 

pabrik penggilingan kakao. Perlu diperhatikan bahwa belum pernah ada lobi publik terhadap 

pajak ekspor atas biji kopi di Indonesia, dan setiap gagasan perlindungan industri secara bulat 

ditolak oleh para peserta dalam pertemuan pemangku kepentingan di bidang kopi pada bulan 

Februari 2014. 

Peningkatan nilai tambah di tingkat petani masih belum begitu berhasil dalam pengolahan 

lanjutan. Peningkatan nilai bertambah hampir dapat dipastikan harus dilakukan jauh dari daerah 

produksi kopi pedesaan. Memang, tidak ada keuntungan lokasi untuk pengolahan bahkan di 

kota-kota besar yang dekat dengan sentra-sentra produksi, dan pengolahan kemungkinan besar 

akan terus berlangsung di pusat-pusat industri di Jawa di mana sistem perekonomian eksternal 

dari segi pemasok, buruh dan teknologi menguntungkan.  
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Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen PPHP, misalnya 2010) berpendapat 

bahwa pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan dapat dilakukan melalui peningkatan nilai 

tambah hilir di tingkat usaha tani. Ini paling sering diwujudkan melalui dukungan untuk Unit 

Pengolahan Hasil (UPH) di masyarakat penanam kopi.Dengan model ini, organisasi petani 

diberikan peralatan pengolahan (misalnya, mesin pengupas kulit kopi basah dan kering (pulper 

dan huller)) untuk memproduksi biji hijau di tingkat usaha tani, daripada menjual kopi setengah 

kering yang masih berkulit ari (parchment coffee) atau buah kopi kepada penggilingan kopi 

terpusat sebagaimana lazimnya di industri kopi Arabika Indonesia. Dalam kebanyakan kasus, 

unit-unit pengolah tidak mampu bersaing dengan penggilingan terpusat dari segi efisiensi 

maupun pengawasan mutu. Pendekatan lain adalah agar organisasi petani memproduksikan kopi 

sangria sebagai industri rakyat dan memasarkan hasil produksinya di daerah setempat, yang 

dapat menjadi kegiatan yang berguna bagi petani untuk memanfaatkan kopi yang berkualitas 

lebih rendah atau yang dibuang, tetapi tidak bisa membantu menembus pasar ekspor dan 

perkotaan yang besar dalam waktu dekat karena kendala untuk mempertahankan kualitas kopi. 

Pengolahan kopi yang berkualitas tinggi sebagai biji sangrai (roasted beans) atau sebagai kopi 

cepat saji, tidak dapat dilakukan di tingkat usaha tani karena keterbatasan teknologi maupun 

modal. Meskipun dikatakan bahwa UPH memberikan lapangan pekerjaan lokal di luar pertanian 

(off-farm), ada biaya yang cukup besar sehubungan dengan pembentukan UPH yang tampaknya 

tidak mungkin ditutupi dengan jumlah pekerjaan yang diciptakan.  

Di tingkat usaha tani (setidaknya untuk produsen Arabika), peningkatan nilai tambah yang lebih 

memungkinkan dan menguntungkan tampaknya dilakukan melalui diferensiasi produk dan 

perbaikan kualitas, bukan pengolahan hilir.  

3.1.6. Meningkatkan nilai tambah melalui peningkatan mutu dan promosi daerah asal  

Peningkatan mutu produk—yaitu peningkatan kualitas dan diferensiasi biji kopi hijau—adalah 

cara lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah. Upaya seperti ini telah 

dilakukan di Indonesia meskipun hanya melibatkan sebagian kecil produksi. Giovanucci (2013) 

memperhitungkan hal ini sebagai langkah maju bagi sektor kopi Indonesia, dimulai dengan 

asumsi sebagai berikut: “Komoditas dikenal karena sifatnya yang mudah dipertukarkan dan 

sensitivitas harganya. Jadi, dengan nilai tambah yang jauh lebih tinggi, perangkap komoditas 

dapat dihindari melalui diferensiasi yang bernilai bagi pasar.” Selain perbaikan cita-rasa dan 

karakteristik fisik biji kopi, peningkatan kualitas juga dapat dilakukan melalui cerita tentang 

mutu,, termasuk melalui sertifikasi program berkelanjutan, Indikasi Geografis (GI) dan melalui 

kisah-kisah asal-asul kopi spesifik yang sering dilakukan oleh penyangrai (relationships coffees). 

Potensi program berkelanjutan untuk mendukung diferensiasi yang berkualitas telah dibahas di 

atas, dan pembahasan bagian ini akan berkonsentrasi lebih spesifik terhadap perbaikan kualitas 

yang melekat pada pasar kopi spesial.  

Pertumbuhan pasar kopi spesial telah memberikan kesempatan baru kepada petani kecil di 

Indonesia untuk berpartisipasi di pasar dengan harga yang relatif tinggi. Perbandingan harga 

ekspor antara Robusta Indonesia (yang umumnya berkualitas rendah) dan Arabika Indonesia 

(yang mempunyai reputasi internasional yang baik) menunjukkan kemampuan perbaikan 

kualitas untuk meningkatkan nilai tambah. Selama tahun 2011, harga ekspor rata-rata ke 
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Amerika Serikat untuk kopi Arabika yang berasal dari Medan mencapai $6,6/kg, dibandingkan 

dengan hanya $1,93/kg untuk kopi Robusta dari Lampung (BPS, 2013). Selain itu, nilai-nilai 

tersebut bahkan tidak kalah dengan nilai kopi cepat saji olahan, yang rata-rata hanya mencapai 

$3,5/kg (menurut data UNCOMTRADE). Hal ini penting mengingat ‘peningkatan nilai tambah’ 

mungkin melibatkan peningkatan kualitas, bukan pengolahan hilir.  

Produsen Robusta Indonesia (khususnya yang ada di bagian selatan Sumatra) sebagian besar 

tidak masuk dalam pasar kopi spesial internasional meskipun mempunyai potensi sebagaimana 

yang ditunjukkan oleh beberapa laporan dalam Lampiran A. De Wolf (2013, halaman 37) 

menyatakan bahwa 50.000 ton Robusta saat ini dijual sebagai kopi spesial, meskipun hal ini 

tampaknya bersifat global, bukan Robusta dari Indonesia. Kopi Robusta yang berkualitas baik 

saat ini diproduksi di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, yang berpotensi dapat dikembangkan 

menjadi Robusta spesial meskipun pasar global untuk produk ini masih terbatas.  

Meskipun perbaikan kualitas jelas dapat meningkatkan nilai tambah dari biji hijau, permintaan 

dari pembeli kopi spesial juga bisa jadi rumit dan penuh tantangan bagi petani kecil karena 

pembeli dan konsumen kopi spesial menuntut informasi yang semakin terperinci mengenai 

kondisi produksi mereka dan seringkali memikul tanggung jawab organisasi tingkat tinggi dalam 

rantai pasokan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sebagaimana ditekankan oleh de Wolf (2013), 

kuatnya minat sektor swasta dan keterlibatan pembeli internasional telah menjadi bagian yang 

berpengaruh dari riwayat peningkatan kualitas Arabika di Indonesia. Keterlibatan perusahaan 

kopi internasional yang semakin meningkat di Indonesia ini menghadirkan peluang dan 

tantangan bagi petani kecil Indonesia. Selama dekade yang lalu, pabrik penyangraian kopi 

spesial yang berskala besar maupun kecil telah mulai membangun hubungan ‘perdagangan 

langsung’ dengan produsen kopi di negara asal, ketimbang mengandalkan sertifikasi pihak 

ketiga. Ada banyak hal yang menyebabkan pabrik penyangraian melakukan hal ini: untuk 

memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap prosedur pengendalian kualitas di negara asal; 

memastikan adanya pasokan jangka panjang; mendapatkan keuntungan dalam pasar yang 

kompetitif dengan memproyeksi pengetahuan negara asal yang unggul dan tanggung jawab 

sosial kepada konsumen; dan menghemat biaya dengan ‘meninggalkan makelar’. Tren-tren ini 

telah diperdebatkan secara luas dalam industri kopi, tetapi hal tersebut umumnya diyakini dapat 

menawarkan peluang ekonomi baru kepada penanam kopi di negara-negara produsen.  

Sejauh mana hubungan perdagangan langsung itu telah menghasilkan taraf kehidupan yang lebih 

baik bagi banyak petani kopi Indonesia masih dapat diperdebatkan (Neilson dan Hartatri, 2014), 

tetapi yang jelas, banyak petani telah mendapatkan manfaat dari pasar yang lebih pasti, harga 

yang lebih tinggi dan, kadang-kadang, akses ke teknologi, pengetahuan dan pembiayaan. Dengan 

memahami dan menghargai manfaat yang ditawarkan kepada para petani berkat masuknya 

mereka dalam rantai kopi spesial, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mendukung 

peranan positif yang dilakukan oleh pembeli domestik maupun internasional dalam hal ini. 

ICCRI, melalui model MOTRAMED, dan beberapa donor internasional menerapkan pendekatan 

tersebut kepada kelompok-kelompok tani terpilih. Strategi kebijakan di mana Pemerintah 

mendukung pembangunan sektor swasta dan memanfaatkan potensi kesempatan pengembangan 

pembelajaran dan keterampilan dari dalam rantai nilai perlu dipertimbangkan.  



40 

 

Pasar domestik kopi Indonesia cukup besar dan sudah terbagi menjadi berbagai diferensiasi 

kualitas dan karakter kopi. Ada berbagai tawaran dari kopi organik Gayo kepada espreso Italia 

dan dari kopi 3-in-one kepada Kopi Luwak yang cukup mahal. Ini merupakan basis yang baik 

untuk dimanfaatkan karena produk-produk tersebut menarik minat konsumen dan membuka 

kesempatan bagi banyak lapisan nilai untuk dibagikan di seluruh rantai nilai. 

Sejauh ini, belum ada kampanye pemasaran yang terpadu atau tepat sasaran untuk 

mempromosikan kopi spesial Indonesia dan, berbeda dengan ‘kopi Kolombia’, kopi Indonesia 

tidak dikaitkan dengan brand ‘Kopi Indonesia’. Pengecualian di sini adalah upaya-upaya dari 

Asosiasi Kopi Spesial Indonesia (Specialty Coffee Association of Indonesia—SCAI), yang patut 

dipuji, sekalipun agak terbatas. Sebaliknya, pengakuan terhadap brand kopi spesial ada di tingkat 

lokal atau daerah (Mandheling, Gayo, Toraja, dan lain-lain) karena memiliki sifat/karakteristik 

kualitas yang muncul dari kondisi geografis lokal dan penyesuaian pengolahannya dengan 

kondisi tersebut (misalnya, kopi giling basah di Sumatra dan Sulawesi). AEKI telah 

mendaftarkan nama beberapa kabupaten di Indonesia sebagai merek dagang, tetapi hal tersebut 

belum didukung oleh inisiatif pemasaran atau pengembangan brand secara aktif. Melalui 

kegiatan-kegiatan seperti pelelangan kopi spesial, kompetisi mencicipi kopi dan kunjungan ke 

daerah asal, SCAI sampai taraf tertentu lebih berhasil dalam pembentukan dan promosi identitas 

kedaerahan. Namun, secara umum, identitas kedaerahan telah muncul di seluruh sektor swasta 

dan inisiatif badan usaha, dan beberapa merek dagang swasta untuk kopi Indonesia sekarang 

telah didaftarkan. 

Indikasi Geografis (GI) 

Indikasi Geografis (GI) adalah karakteristik unik suatu produk yang pada dasarnya disebabkan 

oleh faktor-faktor alam atau manusia dari daerah asal (origin) tertentu.  Apabila dilindungi oleh 

pemerintah, GI dapat dimanfaatkan sebagai bentuk diferensiasi pasar yang ampuh, menjadi 

instrumen untuk mengakui dan menilai identitas budaya lokal, dan bahkan dapat mendorong 

pelestarian ekologis. Sebagaimana yang ditandaskan oleh Giovanucci (2013), GI membuka 

banyak kesempatan untuk memberikan nilai tambah yang besar dan bertahan lama dan dapat 

menjadi salah satu bidang investasi terbaik bagi pemerintah maupun daerah bersangkutan yang 

memanfaatkan instrumen ini.  

Pemerintah Indonesia juga telah menujukkan minatnya yang besar pada GI sebagai instrumen 

pembangunan pedesaan di Indonesia. Dari 29 GI yang terdaftar di negara 

(www.dgip.go.id/indikasi-geografis, diakses tanggal 14 Januari 2015), delapan GI ditujukan 

untuk produk kopi sebagai berikut: 

1.            Kopi Arabika Kintamani Bali (didaftarkan bulan Desember 2008) 

2.            Kopi Arabika Gayo (April 2010) 

3.            Kopi Arabika Flores Bajawa (Maret 2012) 

4.            Kopi Arabika Kalosi Enrekang (Februari 2013) 

5.            Kopi Arabika Java Preanger (September 2013) 

6.            Kopi Arabika Java Ijen-Raung (September 2013) 

7.            Kopi Arabika Toraja (Oktober 2013) 

http://www.dgip.go.id/indikasi-geografis
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8.            Kopi Robusta Lampung (Mei 2014) 

Namun, dengan kemungkinan perkecualian GI Kintamani Bali, pada umumnya belum ada 

peningkatan kualitas kelembagaan yang memadai sehubungan dengan GI yang dapat 

menghasilkan manfaat ekonomi bagi petani. Di negara-negara lain, GI dikaitkan dengan 

penciptaan lapangan pekerjaan, kenaikan harga dan perlindungan kekayaan budaya 

(Giovannucci dkk, 2009), meskipun GI bisa jadi sulit dan mahal untuk ditetapkan dan 

ditegakkan. 

Sejauh ini, belum ada upaya untuk menilai efektivitas atau dampak pengembangan GI yang ada 

di industri kopi Indonesia. Masih belum jelas apakah manfaat-manfaat yang dilaporkan di 

negara-negara lain (misalnya, Giovannucci, 2013) juga dapat dicapai di Indonesia, dan 

berdasarkan laporan-laporan yang pernah diterbitkan (Neilson, 2007), kapasitas kelembagaan 

yang terbatas akan sangat mengurangi efektivitas biaya GI di Indonesia. Rasa memiliki lokal 

terhadap GI, dan keterkaitannya dengan perlindungan warisan budaya, pada dasarnya menarik 

bagi para pembuat kebijakan di lingkungan pemerintah pusat. Selain itu, di tingkat lokal, para 

elit di Indonesia tampaknya ingin menggunakan GI sebagai sarana untuk menghasilkan rente 

melalui pengawasan perdagangan.  

Hampir tidak ada bukti dari GI yang mapan di Indonesia bahwa merek/tanda GI telah mampu 

meraih penerimaan atau pengakuan pasar sebagai penanda kualitas di pasar kopi spesial. 

Penelitian yang lebih mendalam perlu dilakukan mengenai aspek tertentu dari pengakuan pasar, 

tetapi sangat sedikit (kalaupun ada) pabrik penyangrai kopi spesial yang mempromosikan kopi 

mereka dengan menyebut GI. GI hendaknya dianggap sebagai bagian dari strategi pemasaran 

berjangka panjang. Penggunaannya yang masih sedikit dapat mengindikasikan adanya 

‘penunggangan bebas’ dari reputasi yang diciptakan oleh GI, tetapi  hal itu dapat juga 

mencerminkan ketidakmampuan untuk secara efektif memantau dan menegakkan GI di pasar. 

Sebaliknya, kecenderungan yang ada tampaknya adalah mengintegrasikan rantai pasokan secara 

lebih ketat di mana pembeli-pembeli besar (termasuk eksporter, pedagang internasional dan 

pabrik penyangrai kopi spesial) dapat menciptakan brand berbasis tempat untuk daerah asal 

(origin) tertentu. Brand-brand tersebut kadang-kadang bahkan didaftarkan secara resmi sebagai 

merek dagang. Kualitas kopi yang diperdagangkan dengan brand-brand tersebut dijamin melalui 

hubungan ‘perdagangan langsung’ dan oleh kesepakatan industri standar seperti pencicipan kopi 

untuk menilai kualitasnya. Agar dapat efektif sebagai penanda kualitas yang andal di pasar maka 

lembaga-lembaga yang terlibat dalam mengelola GI harus mempunyai kapasitas untuk 

mereplikasi proses pengawasan mutu berbasis pembeli dan keinginan untuk menegakkannya. 

Mengingat minimnya keterlibatan negara dalam perkembangan sektor kopi di Indonesia, , maka 

pemerintah tidak dapat mengandalkan kemampuan dan sumber daya internalnya untuk 

membantu pengelolaan GI.  

Dalam konteks Indonesia, yang paling baik tampaknya adalah Indikasi Geografis dipandang 

sebagai alat potensial untuk mendukung pengembangan jangka panjang identitas pasar berbasis 

tempat di sektor kopi. Meskipun sejauh ini manfaat ekonomi nyata yang dapat dinikmati petani 

masih sedikit, proses untuk menetapkan GI di daerah asal tertentu dapat membantu mempercepat 
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pengembangan lembaga-lembaga lain dan meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang 

keberadaan asosiasi-asosiasi pengawasan mutu berbasis tempat yang lazim di sektor kopi spesial. 

3.2. Kebutuhan lembaga dan kapasitas 

3.2.1. Mempromosikan kemitraan dan koordinasi industri 

Diaz Rios (2013an) menyampaikan sudut pandang internasional mengenai perubahan peranan 

otoritas komoditas kopi, kakao dan teh dengan mengatakan bahwa otoritas komoditas tampaknya 

sedang mengalami semacam kebangkitan kembali secara global sebagai respons terhadap 

kebutuhan untuk mendukung dan memfasilitasi pembangunan spesifik komoditas. Meskipun 

instansi tersebut menempatkan posisi kelembagaan yang bermacam-macam, kebanyakan 

tampaknya menawarkan peran yang lebih besar untuk sektor swasta. Diaz Rios (2013b) juga 

menekankan keberhasilan peranan organisasi industri dalam inisiatif-inisiatif pemasaran dengan 

menyatakan bahwa “organisasi yang kuat berada di belakang keberhasilan upaya-upaya 

promosi” dan bahwa “organisasi pemimpin/koordinator merupakan prasyarat untuk keberhasilan 

upaya-upaya promosi”.   

Sebaliknya, bagian sebelumnya menyoroti lembaga-lembaga kopi yang relatif lemah yang ada 

di Indonesia dan kurangnya koordinasi berskala nasional. Bahkan selama era perdagangan yang 

diatur oleh ICO (1962-1989), tidak pernah ada instansi kopi tingkat nasional di Indonesia. Oleh 

karena itu, inisiatif untuk menyediakan dukungan yang sistematis bagi pengembangan lembaga-

lembaga kopi yang efektif di Indonesia tampaknya memberikan harapan. Namun, penting untuk 

lebih memahami kekurangan dari lembaga-lembaga yang pernah ada dan yang ada sekarang agar 

bias diperbaiki ke depan.  

Penyebab mendasar kurangnya kinerja AEKI, sebagai asosiasi industri utama di Indonesia, 

tampaknya adalah kombinasi dari: (i) kurangnya pertanggung jawaban kepada para pelaku 

industri (petani, eksporter atau pabrik); dan (ii) kurangnya transparansi keuangan (tampaknya 

lamporan tahunan tidak pernah dapat diakses oleh publik). Erat kaitannya dengan kendala 

pertanggungjawaban yang kurang, petani kopi Indonesia tidak dapat menyampaikan 

kekhawatiran dan aspirasi mereka secara jelas dalam pembahasan kebijakan publik akibat tidak 

adanya perwakilan petani yang terkoordinasi (di tingkat lokal maupun nasional). Kalau ada 

upaya untuk membentuk semacam dana industri (Dana Fungsi Khusus, atau SPF) untuk 

pembangunan industri kopi di Indonesia, sebagaimana yang dilaporkan oleh Diaz Rios (sekitar 

2013), kemungkinan akan menghadapi kendala serupa dengan AEKI (yang juga didukung secara 

keuangan oleh iuran/pajak ekspor khusus). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Diaz Rios 

(2013an), “asumsi mendasar mengenai SPF adalah bahwa para pengguna memberikan 

iuran/kontribusi untuk dana tersebut akan menikmati jasa yang kemudian diberikan”. 

“Demokratisasi atau transpransi dalam proses pengambilan keputusan oleh CA (Otoritas 

Komoditas) penting untuk mempertahankan integritas.” Di Indonesia, ini akan menjadi 

tantangan yang sangat besar. Salah satu prasyarat untuk kehadiran organisasi yang efektif adalah 

pengembangan sistem pertanggungjawaban, termasuk kapasitas petani untuk mewakili 

kepentingannya dalam pembahasan kebijakan. 
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Diaz Rios (2013an) juga membahas munculnya lembaga-lembaga bersama pemerintah-swasta 

(seperti di Kamerun) sebagai salah satu model alternatif, dan tampaknya, lembaga seperti ini 

mempunyai potensi yang lebih besar di Indonesia. Sudah ada pengalaman di Indonesia dengan 

Kemitraan Keberlanjutan Kakao (CSP), sebagaimana dilaporkan oleh de Wolf (2013), yang 

menyatakan bahwa kemitraan yang berfokus pada Robusta berpotensi untuk dibentuk. 

Menariknya, CSP dikembangkan di sektor kakao dengan dukungan dari IFC, yang secara 

simultan berupaya (meskipun kurang berhasil) mendukung sistem pertanggungjawaban dalam 

asosiasi kakao tingkat nasional (ASKINDO) yang ada sebelumnya. Sepanjang tahun 2014, 

inisiatif kemitraan pemerintah-swasta telah dikembangkan lebih lanjut oleh IDH melalui 

Program Kopi Berkelanjutan (SCOPI) dan melalui kerjasama dengan kelompok kerja bidang 

kopi PisAgro. Inisiatif-inisiatif tersebut sedang mengembangkan kemitraan pemerintah-swasta 

di bagian selatan Sumatra yang akan membentuk program penyuluhan pemerintah-swasta secara 

terpadu. Inisiatif-inisiatif seperti ini biasanya mendapatkan dukungan dari perusahaan 

perdangangan dan manufaktur internasional yang saat ini semakin aktif di Indonesia, namun 

kurang menarik minat instansi dan asosiasi pemerintah (seperti AEKI atau GAEKI) yang 

terutama mewakili kepentingan perwakilan industri lokal.  

Pada saat ini, perhatian yang cukup besar dari sektor swasta internasional (termasuk alokasi 

sumber daya dan pengetahuan) kepada sektor kopi Indonesia membuka peluang yang dapat 

dimanfaatkan secara lebih efektif oleh Pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan 

sektor kopi dalam jangka panjang melalui model kemitraan yang inovatif.  

3.2.2. Memperbaiki sistem pengumpulan data 

Beberapa laporan teknis menyebutkan keterbatasan data mengenai sektor kopi Indonesia. 

Misalnya, De Wolf (2013) menyatakan bahwa “belum ada bukti bahwa Pemerintah, melalui 

berbagai departemennya, mendapatkan informasi yang memadai tentang kegiatan dan kemajuan 

di bidang-bidang yang penting”. Ia menunjuk kepada ketimpangan informasi penting mengenai 

kondisi perkebunan, spesies/varitas, komposisi umur perkebunan, praktek-praktek pertanian dan 

produktivitas. Selanjutnya, “beberapa responden mengatakan bahwa kualitas data statistik yang 

ada tidak cukup untuk keperluan perencanaan dan penargetan.” Pernyataan ini harus 

dipertimbangkan secara serius karena “kita tidak dapat mengelola apa yang tidak dapat kita 

ukur." 

Meskipun begitu, laporan dan publikasi biasanya masih menggunakan data produksi kopi 

Indonesia – biasanya yang diterbitkan oleh Ditjen Perkebunan – sebagai informasi terbaik yang 

tersedia mengenai kondisi dan tren saat ini. Di Indonesia, belum pernah diadakan sensus kopi 

nasional, dan belum ada organisasi atau lembaga yang secara spesifik ditugasi untuk 

mengumpulkan data mengenai produksi kopi, produktivitas, prevalensi hama dan penyakit serta 

harga kopi. Data ‘resmi’ dari Ditjen Perkebunan tidak dikumpulkan dengan menggunakan 

metodologi dan pendekatan yang distandarisasi diseluruh kabupaten dan provinsi. Akibatnya, 

data tersebut bukan hanya tidak akurat tetapi juga dapat menyesatkan. Oleh karena itu, bila 

digunakan untuk melandasi keputusan suatu program dan kebijakan, data tersebut dapat 

menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk.  
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Beberapa faktor dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai data resmi. Misalnya, Ditjen 

Perkebunan (2013) menyampaikan pernyataan yang mustahil bahwa produksi meningkat 

tepatnya sebanyak 2,9% di 29 dari 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2012: ini jelas 

menyiratkan entri data aspirasi, bukan bentuk pengumpulan data primer. Demikian pula, 

meskipun diamati terjadi fluktuasi produksi akibat faktor cuaca, data dari Ditjen Perkebunan 

yang disajikan dalam Gambar 10 menunjukkan hampir tidak ada perubahan dari tahun ke tahun, 

dibandingkan dengan data dari pihak lain. 

Gambar 10. Estimasi produksi dan ekspor kopi (ton) dari berbagai sumber 

 

Sumber: J. Neilson, 2014 

Beberapa implikasi penting disebabkan oleh buruknya kualitas data produksi, termasuk beberapa 

tren industri yang tampaknya bisa menyesatkan. Khususnya, kemungkinan ketidakakuratan data 

yang seringkali berulang dalam laporan teknis dan laporan lainnya meliputi: 

 Pergeseran di tingkat nasional dari budidaya Robusta menjadi Arabika dilaporkan secara 

luas, tetapi tampaknya kurang signifikan dalam kenyataannya. Pemerintah kadang-

kadang menyarankan pergeseran ke Arabika untuk meningkatkan total nilai panen dan 

mempromosikan beberapa program untuk tujuan tersebut. Pergeseran ini tampaknya 

dilebih-lebihkan dan hanyalah angan-angan para manajer proyek. Perlu diingat bahwa 

Arabika dan Robusta mempunyai segmen/ceruk agro-ekologis yang berbeda dan 

umumnya tidak dapat disubstitusikan, sehingga pergeseran dari satu ke yang lain di 

tingkat usaha tani tidak realistis. Produksi di lahan Robusta mungkin telah menurun 

sedangkan produksi di lahan Arabika mungkin meningkat dengan sendirinya, meskipun 

tidak ada bukti andal yang menunjukkan bahwa hal ini sudah terjadi dalam skala besar 

di Indonesia. 
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 Produktivitas (kg/ha) untuk Arabika kadang-kadang dilaporkan lebih tinggi daripada 

Robusta, sedangkan hasil pengamatan di lapangan memperlihatkan bahwa hal ini jarang 

terjadi. Produktivitas rata-rata Arabika kadang-kadang dilaporkan mencapai 800kg/ha, 

padahal hasil pengamatan di lapangan dan wawancara memperlihatkan bahwa 

sebenarnya angkanya jauh lebih rendah. Di Sulawesi Selatan, produksi Arabika yang 

dicatat berdasarkan hasil wawancara dengan petani atas perkebunan kopi yang telah 

mapan bahkan lebih rendah yaitu tidak sampai 200 kg per hektar (Neilson dkk, 2013). 

Produktivitas di Aceh dan Sumatra Utara mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan 

daerah-daerah lain yang menanam Arabika, tetapi kemungkinan kecil di atas 500kg/ha 

secara rata-rata. 

 Total produksi kopi di pulau Sulawesi sering diestimasi terlalu tinggi. Beberapa laporan 

menyampaikan angka produksi sampai 20.000 ton Arabika dan 40.000 ton Robusta 

(misalnya GDS, 2007), padahal hasil pengamatan di lapangan yang dicocokkan dengan 

data perdagangan memperlihatkan estimasi yang lebih realistis yaitu masing-masing 

4.000 dan 10.000 ton.  

 Data agregat, berdasarkan estimasi resmi, memperlihatkan bahwa ukuran rata-rata lahan 

kopi yang dimiliki petani di Indonesia sekitar 0,6 hektar sedangkan data hasil survei 

primer di Sumatra, Sulawesi dan Flores menunjukkan rata-rata sedikit lebih besar yaitu 

satu hektar. Hal ini mungkin disebabkan oleh data nasional yang mencantumkan petani 

yang tidak menanam kopi sebagai tanaman pokok sedangkan data lapangan biasanya 

diambil di kecamatan-kecamatan produsen kopi. Jika demikian maka bisa jadi jumlah 

total rumah tangga yang penghasilan utamanya dari kopi jauh lebih sedikit daripada yang 

ditunjukan oleh data resmi (yaitu 2 juta rumah tangga).  

Data ekspor yang digabungkan dengan data dari pusat-pusat perdagangan dan pabrik pengolahan 

menyampaikan sumber lain dari triangulasi data yang dapat dimanfaatkan secara lebih efektif. 

Volume ekspor kopi yang tercatat sangat bervariasi setiap tahun sesuai dengan fluktuasi yang 

diamati di lapangan sehubungan dengan faktor cuaca, dan dekat dengan dengan estimasi pangan 

ICO yang ditunjukkan dalam Gambar 10. 

Apa solusi untuk masalah data yang serious ini? Mengingat informasi memainkan peranan 

penting dalam membimbing investasi pemerintah dan swasta maka Diaz Rios (2013b) 

menyarankan agar investasi pemerintah dilakukan dengan sistem informasi yang andal dan 

modern untuk memantau perkembangan produksi dan pasar. Investasi tersebut harus 

mendapatkan perhatian yang serius, meskipun biaya yang ditimbulkannya tidak boleh dianggap 

remeh meningat bahwa produksi kopi bisa melibatkan hingga dua juta rumah tangga di mana 

sebagian besar tinggal di daerah-daerah yang relatif terpencil dengan aksesibilitas yang buruk. 

Meskipun data yang lebih akurat mengenai produksi kopi sepenuhnya dibutuhkan, kekurangan 

serupa juga terjadi pada berbagai komoditas pertanian yang lain, dan harus dijelaskan mengapa 

investasi yang signifikan untuk kopi harus diprioritaskan ketimbang komoditas-komoditas lain. 

Namun, langkah awal yang dapat diambil adalah koordinasi yang lebih baik dengan Sensus 

Pertanian nasional yang dilakukan setiap sepuluh tahun (terakhir diadakan tahun 2013). Analisis 



46 

 

yang saksama dan terpadu terhadap data sensus sehubungan dengan produksi kopi dapat 

memberikan penilaian yang lebih akurat tentang kondisi produksi kopi saat ini dari segi geografi 

produksi dan bagaimana kopi dapat menjadi salah satu mata pencaharian. Akan tetapi, hasil 

analisis ini tidak dapat memberikan penilaian yang akurat tentang kondisi agronomi perkebunan 

yang memerlukan survei yang spesifik.  

3.2.3. Meningkatkan efektifitas skema sertifikasi dan sistem keberlanjutan  

Indonesia mempunyai kemampuan dan potensi untuk menciptakan dan mengelola bentuk-

bentuk diferensi yang efektif dan dapat diwujudkan menjadi keuntungan pasar yang berarti. 

Keuntungan tersebut bukan hanya dari segi penghasilan melainkan juga reputasi dan nilai 

“brand” lokal.  

Pada bagian ini, dijelaskan potensi pengembangan program-program keberlanjutan. 

Giovannucci (2013, hal. 9) berpendapat bahwa “investasi pemerintah yang bijaksana dapat 

memanfaatkan program-program ini untuk memberikan berbagai manfaat publik seperti 

pengelolaan lingkungan yang lebih baik, penguatan organisasi produsen, peningkatan daya saing 

dan harga-harga yang lebih baik.” Walaupun pendekatan ini pasti layak untuk dipertimbangkan 

di Indonesia, tidak realistis untuk berharap pemerintah akan membantu mitra-mitra swasta secara 

langsung.  Melainkan pemerintah dapat berfokus pada program-program kopi atau kemitraan di 

tingkat industri (sebagaimana dinyatakan oleh de Wolf, 2013).  

Belum semua pelaku usaha di Indonesia merasa optimis dengan program-program keberlanjutan. 

Wahyudi dan Jati (2012) berpendapat bahwa petani kopi kurang sadar mengenai keterlibatan 

mereka dalam program keberlanjutan, dan banyaknya skema yang ditawarkan telah 

menimbulkan kebingungan di tingkat petani. Wahyudi dan Jati juga melaporkan seminar yang 

dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja Titik Fokus Nasional ASEAN di bidang Kopi (National 

Focal Point Working Group on Coffee) pada bulan Juni 2012 di mana ditanyakan apakah 

produsen mendapatkan manfaat dari partisipasi mereka dalam program-program sertifikasi, atau 

malah harus menanggung biayanya. Perusahaan-perusahaan eksporter Indonesia – yang sebagian 

besar telah kalah bersaing dengan pedagang asing yang mendapatkan pembiayaan kredit yang 

rendah – menganggap program sertifikasi sebagai rintangan non-tarif terhadap ekspor. Beberapa 

eksporter lokal bahkan memandang sertifikasi sebagai semacam sistem ‘kuota’ yang 

membiarkan akses pasar preferensial ke para pedagang asing. Masuknya para pedagang asing ke 

daerah-daerah penanaman kopi dan pembentukan hubungan pembelian langsung dengan petani 

seringkali dianggap – menurut perspektif ini – sebagai eksploitasi neo-kolonial terhadap petani 

miskin. Standar-standar asing dianggap menjadi rintangan masuknya kopi Indonesia untuk dijual 

ke pasar-pasar negara tujuan yang penting. 

Dominasi LSM asing dan organisasi yang menetapkan standar merupakan kekhawatiran lain dan 

telah mendorong seruan untuk penetapan standar nasional di Indonesia, yang tampaknya secara 

serius dipertimbangkan oleh pemerintah. Memang, strategi semacam ini sudah dijalankan pada 

komoditas-komoditas lain (Teh Lestari dan Minyak Sawit Lestari Indonesia). Sebuah lokakarya 

yang diadakan di Jakarta dan diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian pada bulan September 

2012 sepakat untuk merancang standar dan sistem sertifikasi nasional Indonesia untuk kopi 
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lestari di Indonesia. Namun, motivasi politik yang mendasari penetapan tanda tersebut tidak 

selalu mempertimbangan kepentingan petani dan cenderung kurang memahami dinamika, 

motivasi dan implikasi dari standar tersebut. Standar nasional yang baru tidak akan 

menghasilkan manfaat langsung bagi produsen dan akan menghadapi tantangan kredibilitas dari 

pasar internasional. Sebuah pendekatan yang lebih konstruktif adalah pendekatan yang 

dilaksanakan di sektor kakao Indonesia dalam beberapa tahun terakhir di mana Kelompok Acuan 

Nasional telah mengembangkan ‘Indikator Nasional untuk Sertifikasi Kakao Lestari’ pada tahun 

2010. Indikator-indikator tersebut dirancang melalui suatu kemitraan – bukan persaingan – 

dengan program-program yang ada seperti Utz Certified dan Rainforest Alliance. 

Model sertifikasi dan program keberlanjutan yang dipimpin oleh eksporter yang ada saat ini juga 

telah dibahas secara luas di Indonesia. Sendall (2013) menyatakan bahwa sertifikasi seharusnya 

dimiliki oleh organisasi produsen, bukan eksporter. Meskipun pernyataan Sendall adalah sesuatu 

yang lazim, hal itu dapat kontraproduktif mengingat lingkungan kelembagaan rantai nilai 

Indonesia saat ini, terutama jika manfaat sertifikasi berasal dari pelayanan eksporter yang lebih 

baik, bukan melekat pada sertifikasi itu sendiri. Sertifikasi tampaknya semakin sering 

dimasukkan ke dalam, atau mungkin diganti dengan, inisiatif-inisiatif corporate social 

responsibility (CSR) yang lebih luas yang menandaskan kerjasama langsung dengan, dan 

bantuan teknis untuk, penanam/petani primer. Hal ini memperlihatkan orientasi yang lebih tajam 

terhadap pemberian pelayanan daripada ketaatan audit, sehingga lebih dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan lokal daripada skema-skema sertifikasi yang lebih kaku. Manfaat terbesar bagi petani 

peserta mungkin berkaitan dengan munculnya kesepakatan pembelian langsung, yang 

menghasilkan harga yang lebih tinggi dan transparansi harga yang lebih besar, penguatan 

organisasi petani, fasilitasi pemberian kredit, dan potensi alih keterampilan dan teknologi kepada 

petani. Manfaat-manfaat ini dapat dinikmati dengan atau tanpa sertifikasi kalau program 

pemberdayaan petani dijalankan sebagai bagian dari program keberlanjutan korporat yang lebih 

luas.  

De Wolf (2013, p.62) berpendapat bahwa “kecenderungan untuk menyingkirkan atau 

mengabaikan jaringan pengumpul dan pedagang lokal ... merupakan kekurangan yang serius”. 

Memang, pengumpul lokal seringkali memberikan pelayanan penting kepada petani 

sebagaimana dikemukakan sebelumnya dalam laporan ini. Namun, apabila dilaksanakan secara 

efektif dan dengan mempertimbangkan pelayanan kepada petani yang diberikan oleh jaringan 

lokal, hubungan yang lebih langsung antara petani dan perusahaan-perusahaan agribisnis yang 

lebih besar yang mempunyai sumber daya yang memadai tampaknya dapat mendukung 

pengalihan ilmu dan keterampilan yang sering sulit dicapai di Indonesia. Hal ini khususnya 

bermanfaat di Negara-negara dimana kelembagaannye lemah dan penyediaan pelayanan publik 

oleh negara, seperti penyuluhan, kurang berfungsi dengan baik. Demikian pula, argumen yang 

menyatakan bahwa pedagang lokal akan kehilangan mata pencahariannya akibat hubungan 

langsung tampaknya sulit untuk dipertahankan dari perspektif pengentasan kemiskinan, jika 

diasumsikan bahwa mereka dapat merelokasikan modal mereka ke usaha lain.  

Ada yang merasa khawatir terhadap munculnya monopoli lokal akibat dari program-program 

keberlanjutan. Setelah eksporter melakukan investasi dengan biaya tetap untuk unit pembelian 
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dan staf di lapangan, mereka cenderung melindungi investasi mereka melalui pengaturan 

pasokan yang eksklusif. Meskipun ada bukti tentang kelompok-kelompok tani yang beralih 

kesetiaan ke program-program perusahaan yang berbeda, pada tahap ini, eksporter cenderung 

menghindari merebut wilayah pembeli lain. Eksklusivitas geografis berarti bahwa petani tidak 

selalu bias memilih program-program perusahaan dengan pelayanan yang terbaik. Ini adalah 

kekhawatiran serius yang akhirnya perlu diselesaikan mengingat bahwa program keberlanjutan 

kopi bertambah terus. Namun, kekhawatiran-kekhawatiran itu harus dipertimbangkan sesuai 

dengan kapasitas yang ada pada organisasi petani di sektor kopi Indonesia untuk menggantikan 

fungsi pelayanan dari para pembeli besar. Pada tahap ini, integrasi dalam rantai pasokan suatu 

pembeli besar memberikan peluang untuk peningkatan kapasitas petani yang kemudian dapat 

dikembangkan dari waktu ke waktu menjadi kapasitas untuk mengelola sendiri program-

program sertifikasi secara efektif.  

Mengingat manfaat dari program-program keberlanjutan tidak dapat dipastikan dan sikap skeptis 

merebak di Indonesia maka tanggapan yang tepat dari Pemerintah Indonesia dan para pelaku 

industri lokal masih belum jelas. Diaz Rios (2013b) berpendapat bahwa “kontribusi yang 

signifikan dari pemerintah di bidang ini adalah menciptakan suasana yang kondusif untuk 

memenuhi syarat-syarat lingkungan dan sosial” melalui kegiatan-kegiatan seperti penelitian, 

pemantauan pemakaian pestisida serta tanah dan pemetaan penggunaan lahan. Meskipun 

beberapa laporan menyebutkan bahwa pemerintah lokal merasa disingkirkan oleh program-

program keberlanjutan, secara umum pemerintah lokal cenderung menunjukkan apresiasi ketika 

program-program keberlanjutan menyediakan dukungan dalam kegiatan penyuluhan pertanian. 

Tampaknya dibutuhkan apresiasi yang lebih cermat terhadap peluang maupun ancaman yang 

ditimbulkan oleh program-program keberlanjutan di Indonesia dan terhadap proses yang 

melaluinya manfaat dan dampak terjadi, untuk mengidentifikasi tanggapan yang tepat dari 

pemerintah. Akan tetapi, menolak standar internasional dan menentang keterlibatan aktor-aktor 

kopi global di tingkat petani mungkin bukan demi kepentingan terbaik petani kopi Indonesia.  

3.2.4. Memperkuat organisasi produsen  

Potensi intervensi untuk mendukung organisasi produsen yang masih belum maju di sektor kopi 

Indonesia akan bermanfaat bagi organisasi bersangkutan. Sendall (2013) menyatakan bahwa 

untuk memperbaiki akses pasar dan diferensiasi produk melalui sertifikasi keberlanjutan, “salah 

satu prasyarat adalah menjadikan organisasi petani sebagai organisasi produsen.” Pendapat 

serupa dinyatakan oleh banyak pihak dan, dengan demikian, patut dipertimbangkan. Namun, 

pada dasarnya ada tiga bentuk organisasi yang relatif berbeda yang melaluinya petani di 

Indonesia dapat dimobilisasi: (i) koperasi; (ii) kelompok tani; dan (iii) organisasi petani 

(sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam Bagian 2.5).  

Koperasi meliputi pembentukan badan hukum yang kemudian dapat melakukan kegiatan-

kegiatan bisnis dan harus memenuhi protokol organisasi formal (rapat berkala, peranan 

pimpinan, pembukuan, iuran anggota, dan sebagainya). Ada sejarah yang panjang di Indonesia 

dimana koperasi diberikan dukungan melalui Kementerian Koperasi sebagai sarana utama 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, struktur koperasi mempunyai reputasi yang kurang 

baik di Indonesia, dan seringkali dikaitkan dengan korupsi dan inefisiensi. Pemerintah sesekali 



49 

 

memberikan dukungan kepada banyak koperasi lokal, seringkali dengan tujuan tertentu untuk 

melakukan pemasaran kolektif biji kopi sehingga menggantikan peranan pengumpul lokal 

(tengkulak), yang diyakini telah mengeksploitasi para petani (yang, seperti dikemukakan 

sebelumnya, mungkin merupakan kesalahan diagnosa masalah). Namun, sebagian besar di 

antara mereka berjuang untuk bersaing dengan jaringan perdagangan yang ada, yang biasanya 

lebih efisien sehingga mampu menawarkan harga yang lebih tinggi kepada petani, selain 

pembiayaan pra-panen. Beberapa koperasi juga tidak mampu meningkatkan pengawasan mutu 

dengan baik.  

Koperasi kopi yang ada umumnya bergantung pada dukungan pemerintah atau perusahaan-

perusahaan swasta yang menjadi mitranya. Memang, cukup lazim bila kooperasi dibentuk oleh 

perusahaan-perusahaan eksporter sebagai sarana untuk memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan 

program-program keberlanjutan dan banyak koperasi dikelola secara efektif oleh eksporter. 

Pergerakan koperasi di Indonesia, dan di sektor kopi khususnya, membutuhkan dukungan yang 

besar jika ingin muncul sebagai pemain utama di sektor kopi. Bahkan, belum ada bukti yang 

memperlihatkan bahwa hal ini pasti akan bermanfaat bagi setiap petani, dan efektivitas koperasi 

dalam pengentasan kemiskinan dibandingkan dengan usaha kecil pedesaan masih belum dapat 

diketahui. Tentu saja, sejauh ini, masih belum ada kajian yang sistematis terhadap efektivitas 

bentuk-bentuk organisasi di sektor kopi Indonesia. De Wolf (2013) menyatakan bahwa 

“Pemerintah Indonesia dapat mengadakan evaluasi yang mendalam terhadap pergerakan 

koperasi di Indonesia”.Hal ini akan berguna untuk mengidentifikasi kasus-kasus keberhasilan 

koperasi petani di Indonesia untuk berbagai komoditas dan mengidentifikasi penyebab mendasar 

keberhasilan dalam kasus-kasus tersebut serta kemungkinan penerapan pembelajaran di sektor 

kopi.  

Kelompok tani (yang beranggotakan sekitar 20 sampai 30 orang petani) menjadi bagian 

mendasar dari organisasi produsen, yang efektivitasnya berkisar mulai dari lembaga sosial yang 

tidak aktif sampai lembaga yang cukup efektif. Banyak kelompok tani pada awalnya dibentuk 

oleh dinas perkebunan untuk tujuan mendistribusikan paket bantuan bahan tanam (bibit, pupuk, 

kredit dan peralatan), dan banyak di antaranya yang menjadi saluran primer program penyluhan 

pemerintah. Banyak kabupaten membuat daftar kelompok tani yang ekstensif, baik yang aktif 

maupun tidak aktif. Peranan kelompok tani tidak diragukan akan tetap penting di masa depan, 

dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) telah muncul sebagai alternatif yang lebih informal dan 

tidak terlalu ketat dibanding dengan struktur koperasi, dan telah menerima bantuan dari pembeli 

untuk mendapatkan sertifikasi.  

Karena tidak ada asosiasi petani kopi yang aktif di Indonesia sehingga tidak ada ada representasi 

yang sah dalam pembahasan kebijakan dan pertanggungjawaban program, pembangunan 

industri menjadi sangat terbatas. Potensi untuk mendukung organisasi-organisasi baru mungkin 

masih ada, seperti Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APKI), yang mempunyai cabang di beberapa 

daerah produsen, dalam rangka mengembangkan kapasitas mereka dengan lebih baik. 

Kesempatan untuk membentuk jaringan juga ada dengan ‘serikat petani’ yang lebih luas seperti 

la Via Campesina, yang belum lama ini mempunyai sekretariat internasional di Jakarta atau 

dengan organisasi-organisasi nasional seperti Serikat Petani Indonesia (SPI). Akan tetapi, 
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pemberdayaan suatu organisasi yang dapat menghadirkan ancaman politik sebagai ‘gerakan 

petani’mungkin akan menghadapi resistensi yang kuat dari elit lokal dan nasional. Namun, 

tampaknya Kementerian Pertanian dapat memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada 

asosiasi petani kopi, sehingga kapasitas organisasi yang dimilikinya dapat ditingkatkan secara 

signifikan melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan pengumpulan data di seluruh negeri 

(sebagaimana yang dibahas dalam Bagian 3.2.2). 
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IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI UNTUK PETA JALAN SEKTOR KOPI  

 

Sektor kopi Indonesia cukup besar, beragam secara internal dan tersebar. Produksi kopi 

didominasi oleh petani kecil yang tinggal di desa-desa terpencil dengan struktur dukungan 

formal dari negara yang sangat minim dan yang terhubung dengan pasar internasional dan 

domestik dalam rantai nilai yang semakin terintegrasi. Struktur produksi kopi petani 

memperlihatkan bahwa perkembangan di sektor kopi mempunyai dampak yang signifikan 

terhadap pengentasan kemiskinan dan mata pencaharian di beberapa daerah pedesaan di 

Indonesia. Subsektor Arabika telah memberikan kesempatan kepada petani untuk mengakses 

pasar kopi spesial yang lebih berkualitas, dan akan menjadi paling efektif untuk didukung dengan 

mendorong alih keterampilan dan pengetahuan dari pabrik penyangrai kepada petani. Subsektor 

Robusta secara historis cenderung kurang terintegrasi antara petani dan pengguna akhir, tetapi 

telah menunjukkan pertumbuhan yang dinamis baru-baru ini pada pengolahan hilir. Pada kedua 

subsektor ini, perusahaan penyangrai memperlihatkan minat yang semakin besar dalam 

mengembangkan program-program keberlanjutan dan mulai melaksanakan dan mendorong 

program-program pembangunan petani. Barangkali, hal ini mencerminkan perkembangan yang 

paling dinamis di sektor kopi selama satu dekade terakhir.  

Sebaliknya, peranan pemerintah Indonesia masih minim. Pemerintah telah terlibat di sektor kopi 

melalui sejumlah kecil perkebunan milik negara (terutama di Jawa) dan melalui proyek-proyek 

jangka pendek untuk mendukung petani dengan menyediakan input, dan dukungan dalam rangka 

mengembangkan koperasi dan unit pengolahan hasil (UPHs). Akan tetapi, tidak ada dewan kopi 

nasional dan tidak ada lembaga yang diberikan tugas secara spesifik untuk memberikan 

dukungan kepada petani. Akibat dari fakta bahwa pemerintah Indonesia selama ini belum 

berperan aktif dalam pembangunan industri kopi, kapasitasnya untuk memberikan dukungan 

juga minim. Ke depannya, pemerintah harus membuka kesempatan untuk memanfaatkan sumber 

daya dari sektor swasta dalam rangka mendukung pembangunan sektor kopi di tingkat petani. 

Kemungkinan, kemitraan pemerintah-swasta yang inovatif perlu dilibatkan. 

Tiga kesempatan strategis yang luas dapat diidentifikasi agar Indonesia dapat memperbaiki 

posisinya dalam rantai nilai global di sektor kopi : 

1. Peningkatan kualitas produk: Mengembangkan produk-produk kopi kualitas diferensiasi 

dalam rangka meningkatkan nilai tambah kopi Arabika, khususnya di tingkat petani. Ini 

termasuk memproduksi biji kopi hijau yang berkualitas lebih tinggi dan dapat dijual ke 

pasar kopi spesial domestik maupun internasional, kemungkinan pemanfaatan Indikasi 

Geografis, integrasi yang lebih ketat dengan perusahaan-perusahaan penyangrai dan 

akhirnya harga yang lebih tinggi di tingkat petani.  

2. Peningkatan nilai tambah secara fungsional: Mengembangkan kesempatan lebih lanjut di 

tingkat nasional untuk meningkatkan nilai tambah biji kopi hijau melalui pengolahan 

kopi instan dan kopi sangrai untuk pasar domestik maupun ekspor, terutama kopi 

Robusta. Daya saing internasional di sektor pengolahan industri akan ditingkatkan 

melalui integrasi yang lebih luas dalam jaringan produksi regional maupun global. Hal 



52 

 

ini harus dilakukan dengan mengingat bahwa biji kopi yang disangrai di dalam negeri 

maupun diekspor jarang mempengaruhi harga di tingkat petani yang diterima oleh petani. 

3. Peningkatan nilai melalui proses yang lebih efisien: Meningkatkan produktivitas di 

tingkat petani, ketahanan mata pencaharian dan keberlanjutannya dengan mendorong 

model-model transfer teknologi yang baru kepada petani yang mungkin akan mencakup 

peningkatan keterlibatan sektor swasta, sehingga mendukung tren yang sedang terjadi.  

 

Ke depannya, ada dua skenario dasar yang berbeda untuk industri kopi di Indonesia. Skenario 

pertama adalah skenario “bisnis seperti biasa’ di mana sektor kopi akan tetap berlangsung pada 

tingkat produksi saat ini tanpa menghadapi kendala atau ancaman yang berarti. Kinerjanya masih 

berada di bawah kompetitor utama. Indonesia akan terus berjuang untuk memposisikan dirinya 

kembali di pasar domestik dan regional yang baru dan berkembang pesat untuk kopi Robusta. 

Hasil panen masih sangat rendah dibandingkan dengan kompetitor utama, sedangkan petani 

tidak mempunyai uang modal untuk melakukan investasi dalam rangka meningkatkan praktek-

praktek budidaya dan meremajakan tanaman. Keadaan tersebut membuat daya saing Indonesia 

kurang sehat dan kurang berkelanjutan bahkan di pasar kopi yang bernilai rendah/bervolume 

tinggi. Hal itu juga tidak memberikan prospek yang cerah bagi mayoritas dari 2 juta rumah 

tangga petani yang terlibat di sektor ini.  

Dalam skenario kedua yang lebih ambisius, Indonesia mempunyai potensi dan peluang untuk 

memposisikan dirinya secara lebih strategis dan lebih dinamis dalam rantai nilai global untuk 

kopi dengan memanfaatkan dan mengkonsolidasikan peluang-peluang melalui: (i) peningkatan 

nilai produk (diferensiasi kualitas); (ii) peningkatan nilai tambah secara fungsional (pengolahan 

hilir biji mentah); dan (iii) peningkatan nilai melalui proses yang lebih efisien (produktivitas dan 

kualitas pada tingkat usaha tani yang lebih baik). Karena terbatasnya kapasitas dan keahlian di 

tentang bidang kopi di pemerintahan, maka jalur perbaikan yang paling mungkin untuk ditempuh 

adalah melalui indentifikasi peluang, sumber daya dan titik-titik strategis yang dapat 

ditingkatkan dari dalam rantai nilai itu sendiri dan melalui kemitraan dengan sektor swasta. 

Pemerintah perlu mengembangkan kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya (khususnya 

melalui pelatihan petani) di sektor swasta dalam rangka mendukung pengembangan usaha tani 

melalui kemitraan pemerintah-swasta yang inovatif. 

Untuk mencapai visi di atas, ada sejumlah bidang di mana pemerintah dapat memainkan peranan 

penting dalam mendorong pertumbuhan sektor secara lebih dinamis dan berkelanjutan, 

meningkatkan penghasilan petani dan memberikan manfaat lingkungan serta berkontribusi untuk 

pengentasan kemiskinan di pedesaan. Inisiatif yang mungkin untuk dilakukan meliputi: 

 

(1) Membangun lembaga-lembaga sektor yang lebih kuat berdasarkan keterlibatan yang 

kuat dari para pemangku kepentingan. Koordinasi industri di tingkat nasional yang 

lebih baik akan membantu mengendalikan kepentingan dan keterlibatan sektor 

swasta yang tinggi dalam kegiatan-kegiatan di seluruh rantai nilai. Pemerintah 

Indonesia dapat membentuk suatu ‘Dewan Kopi Indonesia’ dengan struktur yang 
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mirim dengan ‘Dewan Kakao Indonesia’ yang ada. Dewan Kopi Indonesia dapat 

menjalankan fungsi koordinasi tingkat tinggi di industri kopi dengan hanya 

melibatkan susunan kepegawaian yang sederhana. Dewan Kopi dapat menjadi 

penghubung dan mendukung struktur organisasi Kemitraan Pemerintah-Swasta 

(PPP) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan 

di daerah-daerah produsen kopi. Contohnya dari PPP yang diaksud adalah Program 

Kopi Berkelanjutan (Sustainable Coffee Platform atau SCOPI) yang didukung oleh 

IDH ini, yang dengan sekretariatnya ada di Jakarta , yang sedang muncul dalam 

bentuk organisasi seperti PPP yang efektif di subsektor Robusta yang dapat didukung 

lebih lanjut oleh Dewan Kopi dan Kementerian Perdagangan. Ketiadaan assosiasi 

petani kopi yang aktif di Indonesia dan kurangnya representasi yang sah dalam 

pembahasan kebijakan dan pertanggungjawaban program semakin menghambat 

pengembangan industri kopi. Pemerintah Indonesia, mungkin melalui Kementerian 

Perdagangan, dapat mendukung asosiasi petani kopi (seperti APKI) dan membentuk 

dana peningkatan kapasitas berbasis hasil serta melaksanakan program-program 

pelatihan dan pembinaan yang diperlukan. 

(2) Mempromosikan model-model kemitraan berbasis sektor swasta yang melibatkan 

petani, pedagang dan pabrik penyangrai/pengolah (roasters/processors) yang 

mendorong transfer pengetahuan mengenai persyaratan kualitas, pengelolaan 

lingkungan dan peningkatan produktivitas. Model-model inovatif Kemitraan 

Pemerintah-Swasta (PPP) seperti yang dikembangkan melalui inisiatif PisAgro 

memungkinkan pemerintah memanfaatkan secara efektif dinamisme sektor swasta 

untuk memberikan pelayanan teknis dan agronomi yang lebih baik kepada petani 

kopi Indonesia, termasuk sehubungan dengan nutrisi tanah, peremajaan tanaman dan 

penanggulangan hama. Hal ini dapat dilakukan melalui sebuah mekanisme hibah 

pendamping yang kompetitif dan berbasis hasil yang terbuka bagi penyelenggara 

dalam dan luar negeri serta penyedia layanan utama lainnya dan bahkan produsen 

yang terorganisasi, yang dapat mendukung dan mendorong investasi swasta di bidang 

peremajaan tanaman, penyuluhan pertanian dan penelitian terapan. 

(3) Menerapkan sistem data dan informasi yang kuat dan andal di sektor kopi. Ini 

mencakup pengembangan teknik pendataan yang lebih baik untuk pembentukan basis 

sistem data kopi nasional yang dapat mencakup pengintegrasian dengan sumber-

sumber data lain yang tersedia (misalnya data perdagangan dan Sensus Pertanian 

Nasional). Tampaknya ada dua pendekatan alternatif inti di sini: i) mengembangkan 

kapasitas lembaga publik yang ada, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) atau Ditjen 

Perkebunan, untuk mengumpulkan dan mengelola data kopi (meskipun hal ini 

mungkin perlu diintegrasikan dengan sistem-sistem pendataan yang baru di seluruh 

sektor pertanian Indonesia);  ii) mendukung sistem pendataan spesifik di bidang kopi 

dalam Kemitraan Pemerintah-Swasta (PPP) yang dapat memanfaatkan data yang 

dikumpulkan oleh mitra-mitra dari sektor swasta (sebuah inisiatif serupa saat ini 

sedang dilaksanakan di sektor kakao melalui Kemitraan Kakao Berkelanjutan atau 

CSP). 

(4) Mempromosikan sistem pertanian wanatani (agroforestry) berbasis kopi. Kopi saat 

ini dimasukkan dalam beberapa program hutan kemasyarakatan di Indonesia, dan 

dapat dipromosikan lebih lanjut sebagai bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk 

meningkatkan fungsi-fungsi hidrologis di lahan yang terdegradasi. Beragam sistem 

wanatani dapat membantu meminimalkan dampak budidaya kopi terhadap 
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lingkungan, meningkatkan manfaat ekosistem dan menyumbang kepada manajemen 

risiko yang lebih baik untuk kesejahteraan penduduk pedesaan. Kementerian 

Kehutanan akhirnya bertanggung jawab untuk mengatur program-program hutan 

kemasyarakatan di Indonesia dan dapat didukung untuk memastikan agar reformasi 

peraturan perundang-undangan yang diperlukan dilaksanakan. Ini dapat disertai 

dengan program dukungan masyarakat yang aktif untuk pengembangan wanatani 

berbasis kopi di lokasi-lokasi tertentu, dan pemberian pembinaan teknis yang spesifik 

di bidang kopi. 

(5) Mendukung peranan program-program keberlanjutan di sektor kopi. Penetapan 

standar nasional yang baru (misalnya ‘Kopi Standar Indonesia’) untuk bersaing 

dengan standar sertifikasi yang ada tidak dianjurkan. Pertimbangan dan kajian yang 

cermat mengenai biaya, manfaat dan alasan mendasar yang berkaitan dengan skema 

sertifikasi dan program-program keberlanjutan masih diperlukan. Malahan, 

Kementerian Perdagangan dan Dewan Kopi Indonesia yang diusulkan untuk 

dibentuk dapat juga memberikan dukungan yang tepat kepada program-program 

keberlanjutan swasta di sektor kopi untuk memastikan agar hasil-hasil pembangunan 

dapat dimaksimalkan bagi petani peserta. Selanjutnya, Pemerintah dapat memastikan 

agar ketentuan-ketentuan sertifikasi yang ada diperkuat dengan sepatutnya dalam 

undang-undang dan menyelaraskan peraturan-peraturan yang ada mengenai hal-hal 

seperti larangan penggunaan bahan kimia dan perubahan tata guna lahan. Standar 

pemerintah yang tidak menonjolkan persaingan tetapi menambah dan memperkuat 

ciri-ciri yang ada jauh lebih disukai ketimbang standar baru yang menonjolkan 

persaingan.  

(6) Mendukung pengembangan Indikasi Geografis (GI) yang efektif. Meskipun delapan 

indikasi geografis (GI) telah ditetapkan di sektor kopi Indonesia, manfaat dari 

pengembangan inisiatif-inisiatif tersebut masih belum jelas dan belum teruji, dan 

indikasi-indikasi tersebut nyaris masih belum dikenal di pasar kopi internasional. 

Pemahaman yang jauh lebih baik dibutuhkan tentang bagaimana GI dapat 

menyumbang kepada pembangunan ekonomi, dan argumen yang menyakinkan 

mengenai manfaat setiap GI perlu dijabarkan dengan lebih baik untuk memastikan 

adanya keterlibatan pihak swasta. Agar ada kemajuan dalam penggunaan GI sebagai 

alat pembangunan pedesaan, perlu segera dilakukan evaluasi terhadap kerangka 

peraturan perundang-undangan untuk GI. Kajian tersebut hendaknya dilakukan 

secara tepat waktu dan menjadi platform yang kuat untuk mengadakan perbaikan 

kelembagaan yang diperlukan agar potensi manfaat dari GI dapat diwujudkan di 

sektor kopi. Ini akan menghasilkan “teori perubahan” yang meyakinkan tentang 

manfaat GI yang dapat mendukung kampanye peningkatan kesadaran di kalangan 

para pelaku swasta. 

(7) Memastikan kerangka kebijakan yang mendukung industrialisasi hilir. Potensi 

pertumbuhan yang substansial terjadi di pengolahan hilir kopi Robusta menjadi kopi 

instan, kopi 3-in-1, dan produk-produk siap minum untuk pasar domestik maupun 

internasional. Pertumbuhan tersebut dapat terjadi dengan adanya investasi yang 

relatif besar karena adanya kebutuhan teknologi di subsektor pengolahan ini. 

Sebaliknya, penyangraian (roasting) kopi Arabika Indonesia kemungkinan besar 

dilakukan oleh UKM dan kemungkinan akan tetap difokuskan pada pasar kopi spesial 

domestik yang terus berkembang dalam jangka waktu dekat ini, ketimbang pasar 

ekspor. Dalam kedua kasus tersebut, sistem perdagangan yang terbuka diperlukan 
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untuk memastikan agar pabrik pengolah mempunyai akses ke berbagai kopi 

internasional yang dibutuhkan untuk pencampuran kopi, bahkan meskipun total 

volume impor biji kopi hijau diperkirakan masih rendah. Demikian pula, investasi 

asing untuk pengolahan hilir diperkirakan akan tetap memainkan peranan penting 

dalam mendorong inovasi dan daya saing di sektor kopi. Pemerintah mempunyai 

kesempatan untuk mengembangkan kerangka insentif dalam mendorong investasi 

asing maupun domestik, meskipun pembatasan ekspor kopi yang belum diolah tidak 

dianjurkan.  
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