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SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN

PADA ACARA PEMBUKAAN SEMINAR DAN PAMERAN
KOPI NUSANTARA 2013

Jakarta, 25 Juni 2013

Yth. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II Kementerian
Perindustrian

Yth. Para Pengurus Asosiasi dan Qunia Usaha,

Indonesia sebagai negara penghasil kopi
ketiga di dunia setelah Brasil dan Vietnam dengan
pada tahun 2012 sebesar 748 ribu ton pertahun
% dari produksi kopi dunia. Indonesia juga

terbesar
produksi
atau 6,6
memiliki

berbagai jenis kopi specialty yang dikenal di dunia seperti
Gayo Coffee, Mandailing Coffee, Lampung Coffee, Java
Coffee, Kintamani Coffee, Toraja Coffee4 Bajawa Coffee,
Wamena Coffee dan juga Luwak Coffee dengan rasa dan
aroma khas sesuai indikasi geografis yang menjadi
keunggulan Indonesia.

Yth. Para Peserta Pameran

Yth. Para hadirin undangan sekalian yang saya hormati
Assalamu'alaikum Wr Wb

Selamat Pagi

Dengan

menengah

didorong

dan perubahan

oleh

pertumbuhan

gaya nidup

kelas~

masyarakat

Indonesia, kinerja industri pengolahan kopi di dalam negeri
mengalami peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan

Pertama tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat
Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya
pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat

konsumsi produk kopi olahan di dalam negeri meningkat
rata-rata 7,5% per tahun. Ekspor produk kopi olahan pada
tahun 2011 yang mencapai lebih dari USD 268,6 juta

walafiat untuk mengikuti acara Seminar dan Pameran

meningkat menjadi lebih USD 315,6 juta pada tahun 2012

Kopi Nusantara 2013 yang akan dilaksanakan pada

atau meningkat lebih dari 17,49%. Ekspor produk kopi

tanggal 25 - 28 Juni 2013 bertempat di Plasa Pameran

olahan didominasi produk kopi instant, ekstrak, esens dan

Industri Gedung Kementerian Perindustrian.

konsentrat kopi yang tersebar ke negara tujuan ekspor

seperti Mesir, Afrika Selatan, Taiwan dan negara-negara

ASEAN seperti Malaysia, Filipina dan Singapura.

Aspek Produksi :

1. Teknologi pengolahan dan kemasan pada industri

Di samping ekspor yang meningkat, impor produk
kopi olahan turun sangat signifikan. Impor kopi olahan yang
mencapai lebih dari USD 78 juta pada tahun 2011 turun
menjadi USD 63,2 juta pada tahun 2012 atau turun 19,01%.
Impor terbesar dialami produk kopi instan dan disinyalir kopi

instan yang diimpor adalah produk yang bermutu rendah.

skala kecil dan menengah yang masih sederhana
Aspek Pasar:

1. Meningkatnya impor produk kopi olahan utamanya

produk kopi instant dan kopi mix dengan kualitas dan
harga rendah

2. Maraknya

produk

kopi

olahan

kandungan gula yang tinggi
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impor

dengan

yang disinyalir

menghindari Bea Masukgula
Dalam

pengembangan

industri

kopi

nasional

permasaianan yang dihadapi antara lain:

3. Bea Masuk proHuk Uopi olahan di negara tujuan
ekspor yang masih tinggi.

Untuk mengatasi meningkatnya impor kopi instant dengan

Aspek Bahan Baku :

kualitas
1. Produksi bahan baku kopi yang cenderung stagnan,

2. Terjadinya

perebutan

bahan

baku

antara

rendah,

Kementerian

Perindustrian

sedang

melakukan revisi Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi

Instant yang selanjutnya akan diberlakukan secara wajib.

perusahaan lokal dan eksportir asing,

3. Maraknya

sertifikasi

bahan

baku

oleh

lembaga/eksportir asing yang memberatkan petani
4. Meningkatnya
rendah

impor bahan

baku

kopi

kualitas

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Meskipun berbagai permasaianan masih dihadapi
dalam pengembangan industri pengolahan kopi, namun

pengembangan industri ini di dalam negeri masih
mempunyai prospek yang sangat baik, mengingat konsumsi

.

kopi masyarakat Indoneisa rata-rata baru mencapai 1,2 kg

Hadirin sekalian yang saya hormati,

perkapita/tahun jauh dibawah negara - negara pengimpor

Sesuai dengan Peraturan Presiden No.28 Tahun

kopi seperti USA 4,3 kg, Jepang 3,4 kg, Austria 7,6 kg,

2008, tentang Kebijakan Industri Nasional, industri
pengolahan kopi ditetapkan sebagai salah satu industri
prioritas untuk dikembangkan dan Perpres tersebut
ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Perindustrian

Belgia 8,0 kg, Norwegia 10,6 Kg dan Finlandia 11,4 Kg
perkapita/tahun. Pengembangan Industri Kopi Nasional
masih perlu ditingkatkan mengingat saat ini baru mampu

menyerap sekitar 298 ribu ton per tahun (40%) produksi

kopi dalam negeri dan sisanya sebesar 450 ribu ton (60%)
masih diekspor dalam bentuk biji.

Ke depannya, diharapkan industri pengolahan kopi
uapa; rnelakukan diversifikasi produk kopi tidak hanya

sebagai minuman teiapi dikembangkan dalam berbagai

jenis seperti produk perawatan kecantikan (lulur), pharmasi,
essen makanan dan promosi sesuai dengan permintaan

masyarakat konsumen Indonesia terutama dalam teknologi
proses dan desain kemasan produk. Sehingga konsumsi
kopi masyarakat Indonesia meningkat seperti halnya yang
dilakukan oleh negara Brasil sebagai produsen kopi utama

dunia yang telah mampu meningkatkan konsumsi kopi

No.115/M-IND/PER/10/2009

tentang

Peta

Panduan

(Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan
Kopi sebagai aturan pelaksanaannya.

Perlu saya sampaikan bahwa dalam era globalisasi
ekonomi seiring dengan pesatnya kemaj'uan teknologi telah
menciptakan pesaingan yang semakin ketat baik di tingkat
nasional maupun di tingkat intemasional. Hal ini menuntut
semua pelaku usaha baik petani maupun industri untuk

bekerja secara produktif, efisien dan menghasilkan produk
yang bermutu. Daya saing merupakan kata kunci dalam
pembangunan usaha pertanian maupun industri oleh
karena itu dalam pengembangannya perlu dukungan dan
peran aktif dari semua stakeholder yang terkait.

domestiknya menjadi 6 Kg perkapita pertahun.

Untuk itu upaya pengembangan diversifikasi produk
kopi olahan, seperti kopi sangrai, kopi instant, coffee mix,

*:

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan
kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita semua untuk
melanjutkan pembangunan industri nasional yang makin

kopi bubuk dan decaffeinated coffee, mempunyai arti
sangat penting dalam upaya meningkatkan konsumsi kopi
dalam negeri yang saat ini mulai meningkat sejalan dengan

handal di tahun-tahun yang akan datang.

berkembangnya usaha Coffe Shop di berbagai kota di

Dengan

Indonesia. Diversifikasi produk kopi olahan tersebut juga

mengucapkan

Bismillahirohmanirrohim,

dapat menjadi komoditas unggulan Indonesia yang
mempunyai daya saing di pasar internasional. Selain itu;

Seminar dan Pameran Kopi Nusantara 2013 di Plasa
Pameran Industri, Kementerian Perindustrian, saya

tuntutan konsumen kopi dunia yang menghendaki produk-

nyatakan dibuka.

produk kopi back to nature;seperti kopi organik dan kopi

Terima kasih.

specialty dengan citarasa tertentu sesuai indikasi geografis
yang sedang menjadi trend di kota-kota besar dunia dapat

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

dimanfaatkan dengan sebaik-bai: •""'--.
MENTERI PERINDUSTRIAN

Hadirin sekalian yang kami hormati,
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Pameran ini diharapkan menjadi wahana pendorong

bagi para pengusaha di bidang industri pengolahan kopi
untuk memperkenalkan produk, kualitas dan citra merek
serta memperoleh berbagai masukan/keinginan dari
pelanggannya.

Akhir kata saya mengharapkan pameran ini

berlangsung dengan baik, sukses dan memberikan dampak
positif dalam. pengembangan industri pengolahan kopi di
Indonesia.

MOHAMAD S. HIDAYAT

