SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA PEMBUKAAN
RAPAT UMUM ANGGOTA (RUA) IX
ASOSIASI EKSPORTIR DAN INDUSTRI KOPI
INDONESIA (AEKI)
Jakarta, 10 Maret 2016
Yth. Saudara Ketua Umum dan Pengurus Asosiasi
Eksportir Dan Industri Kopi Indonesia (AEKI),
Yth. wakil dari Kementerian Perdagangan,
Yth. wakil dari Kementerian Pertanian,
Yth. Para Pengurus dan Anggota AEKI,
Yth. Para Undangan serta hadirin yang berbahagia.

Assalamu’alaikum Wr Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua dan
Selamat Pagi.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga
pada hari ini mulai tanggal 10 Maret 2016, kita dapat
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bersama-sama bertemu dalam acara ”Pembukaan Rapat
Umum Anggota (RUA) IX” Asosiasi Eksportir dan Industri
Kopi Indonesia (AEKI) dengan agenda acara utama adalah
pemilihan pengurus baru dan penyampaian rencana
program kerja dari kepengurusan yang baru.
bergembira

dan

terselanggaranya

mengucapkan
kegiatan

RUA

Kami ikut

selamat

pada

hari

atas
ini

dan

diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Kami juga
mengharapkan semoga ke depan AEKI dapat lebih
berperan

dalam

membantu

mengembangkan

usaha

perkopian di Indonesia.
Keberhasilan kegiatan ini tentunya sudah dinanti
oleh masyarakat perkopian Indonesia utamanya bagi
anggota AEKI dan stakeholder yang terkait di dalam
mengembangkan usaha perkopian nasional.

Hadirin sekalian yang saya hormati.
Dalam kesempatan ini, saya juga memberikan
apresiasi kepada pengurus AEKI yang telah mampu
membina organisasi ini sehingga dapat tetap bertahan dan
mampu mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi
serta berkembang ke arah yang lebih maju. Hal ini
tercermin pada lingkup bidang usaha yang dibina, tidak
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hanya di bidang ekspor kopi tetapi juga di bidang industri
pengolahan kopi.
Dengan penambahan lingkup bidang usaha ini, kami
mengharapkan kepada pengurus AEKI dapat mendorong
pengembangan usaha perkopian di Indonesia dari hulu
sampai dengan hilir untuk meningkatkan nilai tambah kopi
pada setiap rantai nilai dalam upaya meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional, penyediaan lapangan
pekerjaan,

meningkatkan

pendapatan

petani

dan

mengurangi kemiskinan.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Indonesia sebagai negara penghasil kopi terbesar
ketiga di dunia setelah Brasil dan Vietnam dengan produksi
rata-rata sebesar 685 ribu ton pertahun atau 8,9 % dari
produksi kopi dunia. Indonesia juga memiliki berbagai jenis
kopi specialty

yang dikenal di dunia, termasuk Luwak

Coffee dengan rasa dan aroma khas sesuai indikasi
geografis yang menjadi keunggulan Indonesia. Saat ini
sudah ada 11 (sebelas) kopi Indonesia yang telah
mempunyai indikasi geografis yaitu Kopi Arabika Gayo,
Kopi Sumatera Arabika Simalungun Utara, Kopi Robusta
Lampung, Kopi Arabika Java Preanger, Kopi Java Arabika
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Sindoro-Sumbing, Kopi Arabika Ijen Raung, Kopi Arabika
Kintamani Bali, Kopi Arabika Kalosi Enrekang, Kopi Arabika
Toraja, Kopi Arabika Flores Bajawa, dan Kopi Liberika
Tungkal Jambi.
Dengan
menengah

dan

didorong

oleh

perubahan

pertumbuhan

gaya

hidup

kelas

masyarakat

Indonesia, kinerja industri pengolahan kopi di dalam negeri
mengalami peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan
konsumsi produk kopi olahan di dalam negeri meningkat
rata-rata lebih dari 7% per tahun. Sedangkan di pasar luar
negeri, ekspor produk kopi olahan tahun 2015 mencapai
USD 356,79 juta atau meningkat sekitar 8% dari tahun
2014. Ekspor produk kopi olahan didominasi produk kopi
instan, ekstrak, esens dan konsentrat kopi yang tersebar ke
negara tujuan ekspor seperti Filipina, Malaysia, Thailand,
Singapura, RRT, dan Uni Emirat Arab.
Nilai impor produk kopi olahan pada tahun 2015
mencapai USD 106,39 Juta atau naik hampir 4% dari tahun
2014. Negara asal impor terbesar adalah Malaysia, Brazil,
India, Vietnam, Italia dan Amerika Serikat. Dengan kondisi
ini, neraca perdagangan internasional produk kopi olahan
Indonesia (ekspor dikurang impor) masih mengalami
surplus sebesar USD 250,40 Juta.
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Hadirin sekalian yang saya hormati,
Untuk mengatasi tantangan pengembangan industri
pengolahan

kopi

pada

masa

yang

akan

datang,

Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi melalui
beberapa kebijakan yaitu :
•

Industri pengolahan kopi masuk dalam industri pangan
dan prioritas untuk dikembangkan (PP No.14 Tahun
2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional 2015-2035) pada 5 tahun kedua (2020-2024).

•

Pemberian fasilitas pajak penghasilan (PP No.18 Tahun
2015) untuk

investasi baru industri pengolahan kopi

(KBLI 10761) di beberapa daerah di luar Jawa.
•

Harmonisasi tarif bea masuk (MFN) produk kopi olahan
(kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, kopi mix) dari 5%
menjadi 20% melalui Peraturan Menteri Keuangan
No.132 Tahun 2015. Harmonisasi tarif ini dimaksudkan
untuk memberikan iklim berusaha yang kondusif bagi
industri pengolahan kopi di dalam negeri.

•

Memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi
Instan secara wajib yang mulai berlaku secara efektif
pada tanggal 17 Januari 2016 sesuai Peraturan Menteri
Perindustrian No. 87/M-IND/PER/10/2014.
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Meskipun berbagai permasalahan masih dihadapi
dalam pengembangan industri pengolahan kopi, namun
pengembangan

industri

ini

di

dalam

negeri

masih

mempunyai prospek yang sangat baik, mengingat konsumsi
kopi masyarakat Indonesia rata-rata baru mencapai 1,2 kg
perkapita/tahun jauh dibawah negara – negara pengimpor
kopi seperti USA 4,3 kg, Jepang 3,4 kg, Austria 7,6 kg,
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 35% produksi kopi dalam negeri dan
sisanya sebesar 65% masih diekspor dalam bentuk biji.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Dalam kesempatan ini, saya mengharapkan dalam
kegiatan ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk
berkonsolidasi guna memajukan usaha perkopian nasional.
Sekali lagi kami menyambut baik dan mendukung acara ini
dapat dijadikan momentum untuk Pengembangan Kopi
Nasional ke depan, dengan dibangunnya kerjasama
kemitraan strategis antara petani kopi, perusahaan industri
pengolahan kopi dan pedagang/ eksportir kopi yang
berasaskan saling menguntungkan, keseimbangan dan
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kesetaraan.

Selanjutnya

dengan

mengucapkan

”Bismillahirrohmanirrohiim”, Rapat Umum Anggota IX
Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI)
Tahun 2016 saya nyatakan dibuka.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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