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     Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk penyebaran
informasi pasar perkebunan adalah melalui penyediaan
“Buletin Informasi Harga Pasar Komoditas Perkebunan“.
Sarana iniyang merupakan media informasi klasik yang efektif
dan efisien dalam menyampaikan informasi. Penyediaan
buletin bertujuan untuk menampilkan data/informasi pasar
komoditas perkebunan strategis agar dapat digunakan
sebagai referensi bagi pihak-pihak terkait dalam
mengembangkan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil
perkebunan serta membantu pelaku usaha dan stakeholder
terkait dalam kegiatan agribisnis. Buletin ini memuat informasi
harga komoditas perkebunan Jawa Timur pada berbagai
tingkat harga. Data diperoleh dari 4 kabupaten yang ada di
Jawa Timur diantaranya Kab.Mojokerto, Kab.Madiun,
Kab.Banyuwangi dan Kab.Malang.
               Masukan berupa kritik dan saran sangat diharapkan
guna perbaikan buletin di masa mendatang. Semoga buletin
ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya
pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan informasi pasar
dalam upaya membangun jaringan informasi pasar komoditas
perkebunan unggulan di Jawa Timur.

KATA PENGANTAR
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Surabaya,       Agustus 2022

Penyusun



 Perkembangan harga komoditas perkebunan di Jawa Timur selama 3 bulan terakhir cukup
bervariasi, baik pada tingkat harga produsen/petani maupun pada tingkat harga pengepul.

Beberapa komoditas mengalami kenaikan harga secara umum pada tingkat harga
produsen/petani seperti komoditas kopi arabika, kopi robusta, tembakau daun kering, tembakau
daun rajang dan cengkeh. Adapun komoditas yang mengalami penurunan harga yaitu kelapa.

Kondisi fluktuatif dialami oleh komoditas kakao fermentasi, kakao non fermentasi, dan tebu,
sedangkan komoditas mete memiliki harga yang stagnan. 

Pada tingkat harga pengepul beberapa komoditas mengalami kenaikan harga seperti kopi
arabika, kopi robusta, tembakau daun kering, tembakau rajang kering serta tebu. Adapun

komoditas yang mengalami penuruunan yaitu mete. Kondisi fluktuatif dialami oleh komoditas
kakao fermentasi, kakao non fermentasi, kelapa dan cengkeh. 

PERBANDINGAN HARGA KOMODITAS
PERKEBUNAN 3 BULAN TERAKHIR 
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GRAFIK PERBANDINGAN 
HARGA PRODUSEN/PETANI

GRAFIK PERBANDINGAN 
HARGA PENGEPUL



INFORMASI 
HARGA 

KOPI
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GRAFIK HARGA PRODUSEN/PETANI

Tabel Informasi Harga Kopi

GRAFIK HARGA PENGEPUL

Harga kopi pada bulan Agustus di beberapa
kabupaten yang dijadikan sampel cukup bervariasi.

Harga kopi arabika di Kab. Mojokerto dan
Kab.Banyuwangi mencapai Rp.100.000 baik pada

tingkat produsen/petani maupun tingkat pengepul.
Sedangkan di Kab.Madiun dan Kab.Malang harga

kopi arabika berada di kisaran Rp.70.000-Rp.80.000
pada kedua tingkat harga. Kopi jenis lainnya yaitu

kopi robusta menunjukkan harga yang lebih rendah
dibandingkan dengan jenis arabika. THarga kopi

robusta pada 4 kabupaten tersebut berada di kisaran
Rp26.645-Rp.45.000. 

Update data per 31 Agustus 2022
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GRAFIK HARGA PRODUSEN/PETANI

Tabel Informasi Harga Kakao

GRAFIK HARGA PENGEPUL

Harga kakao pada bulan Agustus di beberapa kabupaten yang dijadikan sampel
cukup bervariasi. Harga kakao fermentasi di keempat kabupaten, baik pada

tingkat produsen/petani maupun tingkat pengepul tidak memiliki perbedaan
yang signifikan. Pada bulan Agustus, rerata harga kakao fermentasi tingkat

produsen/petani di Jawa Timur yaitu Rp.31.250, sedangkan pada tingkat pengepul
sebesar Rp.37.500. Kakao non fermentasi memiliki harga yang lebih rendah

karena tidak memerlukan proses lanjutan untuk dijual. Harga kakao non
fermentasi pada keempat kabupaten berada pada kisaran Rp.18.000-Rp.25.000

untuk tingkat produsen/petani dan Rp.22.000-Rp.30.000 untuk tingkat pengepul.

INFORMASI HARGA 
KAKAO

Update data per 31 Agustus 2022



INFORMASI 
HARGA 

TEMBAKAU
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GRAFIK HARGA PRODUSEN/PETANI

Tabel Informasi Harga Tembakau

GRAFIK HARGA PENGEPUL

Pada bulan Agustus, rerata harga tembakau daun
kering tingkat produsen/petani di Jawa Timur yaitu

Rp.20.667, sedangkan pada tingkat pengepul sebesar
Rp.23.000. Tembakau rajang kering memiliki harga

yang lebih tinggi karena memerlukan proses lanjutan
untuk dijual. Harga tembakau rajang kering pada
ketiga kabupaten berada pada kisaran Rp.25.000-

Rp.28.000 untuk tingkat produsen/petani dan
Rp.28.000-Rp.30.000 untuk tingkat pengepul.

Update data per 31 Agustus 2022
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GRAFIK HARGA 
PRODUSEN/PETANI & HARGA PENGEPUL

Tabel Informasi Harga Tebu

Harga tebu yang ditampilkan pada
buletin ini yaitu tebu dalam bentuk

batang. Harga tebu per batang berada
pada kisaran harga Rp.620-Rp.1.200.

Pada bulan Agustus, rerata harga tebu
per batang pada tingkat

produsen/petani di Jawa Timur yaitu
Rp.827, sedangkan pada tingkat

pengepul sebesar Rp.857. Kabupaten
Madiun memiliki harga tebu per

batang tertinggi dibandingkan dengan
kabupaten lain yang dijadikan sampel.
Pada tingkat harga produsen/petani,

tebu Kab.Madiun memiliki harga
sebesar Rp.1.160, sedangkan pada

tingkat harga pengepul mencapai
Rp.1.200.

INFORMASI HARGA 
TEBU

Update data per 31 Agustus 2022



INFORMASI 
HARGA 
KELAPA
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GRAFIK HARGA PRODUSEN/PETANI & HARGA PENGEPUL

Tabel Informasi Harga Kelapa

Harga kelapa yang ditampilkan pada buletin ini yaitu buah kelapa bulat. Harga kelapa pada
bulan Agustus 2022 cukup variatif, namun kisaran harga per butir nya tidak sampai Rp.10.000.
Rerata harga buah kelapa bulat pada tingkat produsen/petani di Jawa Timur yaitu Rp.4.750

per butir, sedangkan pada tingkat pengepul sebesar Rp.6.750 per butir. Kabupaten
Banyuwangi memiliki harga kelapa per butir terendah dibandingkan dengan kabupaten lain
yang dijadikan sampel. Pada tingkat harga produsen/petani, tebu Kab.Banyuwangi memiliki

harga sebesar Rp.3.000, sedangkan pada tingkat harga pengepul sebesar Rp.4.000. 

Update data per 31 Agustus 2022
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GRAFIK HARGA PRODUSEN/PETANI & 
HARGA PENGEPUL

Tabel Informasi Harga Mete

Harga mete yang ditampilkan pada buletin ini yaitu biji mete kupas kering. Dari
keempat kabupaten yang ditunjuk sebagai wilayah pengambilan sampel, hanya

terdapat 2 data harga mete yaitu dari Kab.Mojokerto dan Kab.Madiun. Secara
umum, harga mete tidak terlalu variatif yaitu berada pada kisaran Rp.110.000-

Rp.155.000. Rerata harga mete pada tingkat produsen/petani di Jawa Timur yaitu
Rp.130.000 per kg, sedangkan pada tingkat pengepul sebesar Rp.135.000 per kg.

INFORMASI HARGA 
METE

Update data per 31 Agustus 2022



INFORMASI 
HARGA 

CENGKEH
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GRAFIK HARGA PRODUSEN/PETANI &
HARGA PENGEPUL

Tabel Informasi Harga Cengkeh

Harga cengkeh yang ditampilkan
pada buletin ini yaitu bunga
cengkeh kering. Pada bulan

Agustus, rerata harga tebu per
batang pada tingkat

produsen/petani di Jawa Timur
yaitu Rp.827, sedangkan pada

tingkat pengepul sebesar Rp.857.
Kabupaten Madiun memiliki harga

tebu per batang tertinggi
dibandingkan dengan kabupaten
lain yang dijadikan sampel. Pada
tingkat harga produsen/petani,

tebu Kab.Madiun memiliki harga
sebesar Rp.1.160, sedangkan pada

tingkat harga pengepul mencapai
Rp.1.200. 

Update data per 31 Agustus 2022



Rata-rata harga komoditas perkebunan di Jawa Timur pada bulan Agustus 2022
sangat bervariasi.  Variasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya jenis
komoditas, letak wilayah, permintaan serta penawaran masyarakat. Pada bulan

Agustus 2022, harga pasar tertinggi ditempati oleh komoditas mete dengan
harga rata-rata pada tingkat produsen/petani sebesar Rp..130.000/kg serta pada
tingkat pengepul sebesar Rp.135.000/kg. Harga pasar terendah ditempati oleh

komoditas  tebu, dimana pada tingkat produsen/petani tebu dijual dengan harga
Rp..827/batang serta Rp.857/batang untuk tingkat pengepul.

RATA-RATA HARGA KOMODITAS
PERKEBUNAN BULAN AGUSTUS 2022
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PENGEMBANGAN USAHA DAN PEMASARAN 
BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
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