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From Aceh to West Guinea –
the intriguing and beautiful
coffees from Indonesia

Van Atjeh tot West Guinea:
de intrigerende en prachtige
koffies uit Indonesië

he history of coffee in
Indonesia goes back to
the end of the 17th
century. Written records show
that the Dutch governor in
Malabar, India, sent a Yemeni or
arabica coffee (Coffea arabica)
seedling to his colleague
Henricus Zwaardecroon, the
Dutch governor of Batavia (now
Jakarta) in 1696. These first
seedlings were planted at Kadawoeng, near Batavia. Earthquake and flooding destroyed
the plants, forcing Zwaardecroon to apply for a new shipment of seedlings from Malabar.
These seedlings arrived in 1699
and were planted at safer and
higher grounds in the mountainous areas of West Java. The
plants grew, and in 1711 the
first exports were shipped from
the port of Batavia to Europe by
the Dutch East Indies Trading
Company, also known by its
Dutch initials VOC (Vereenigde
Oostindische Compagnie).

T

Within 10 years, exports
rose to 60 tonnes a year, a quantity that rapidly increased
throughout the following years.
In 1724, the Amsterdam market
traded over 600 tons of Java
coffee. In the early years, coffee
was sold for 3 guilders per kilogram in Amsterdam – the
equivalent of several hundreds
of US dollars today. By the end
of the 18th century the price
had dropped to 0.6 guilders per
kilogram, making the ’black
gold‘ accessible to a much larger
part of the population, setting
the base for further expansion
in production. Outside Arabia
and Ethiopia, Indonesia became
the first region where coffee
was widely cultivated. The colonial government expanded coffee
production from the mid-18th
century by the creation of
coffee plantations in Central
Java and the islands of Sulawesi
(formerly known as Celebes),

Bali and southern Sumatra. In
Sulawesi, the first coffee was
planted in 1750. It took
northern Sumatra much longer
to start growing its famous
highland coffees. Around Lake
Toba, growing first took place
only in 1888, followed by the
first growing around Lake Laut
Tawar in 1924. The large plantations on the Ijen Plateau in
eastern Java were only established by Dutch colonists in the
late 1800s.

The era of government
control
From the early part of the nineteenth century up to 1905, coffee
cultivation on the island of Java
was carried on under a Dutch
government monopoly, apart
from the five years (1811-1816)
when the British were in
control. The government
monopoly was first established
when Marshal Daendels, acting
for the crown of Holland, took
over control of the islands from
the VOC. Before that time, the
princes of Preanger (West Java)
had raised all the coffee under
the provisions of a treaty by
which they paid an annual
tribute in coffee to the VOC, in
exchange for the privilege of
retaining their land revenues.
Under Daendels, each native
family was required to keep
1,000 coffee trees on village
lands and to give 40% of the
crop to the government, delivered cleaned and sorted to the
government store. When the
Dutch government recovered
the islands from the British, the
new governor Van Den Bosch
changed the system: under his
ruling each family was required
to raise and care for 650 trees
and to deliver the total crop,
cleaned and sorted, to the
government store at a fixed
price. This system was known
as the Cultuurstelsel (cultivation
system). In practice, this system

De koffiegeschiedenis van Indonesië gaat terug tot eind 17e eeuw.
Officiele stukken tonen aan dat de Nederlandse gouverneur in
Malabar in India plantgoed van een Jemen- of arabica-koffie
(Coffea arabica) naar zijn collega Henricus Zwaardecroon, Nederlands gouverneur in Batavia (nu Jakarta), stuurde in 1696. Dit
eerste plantgoed werden geplant in Kadawoeng, in de buurt van
Batavia. De planten werden vernietigd door aardbevingen en overstromingen, waardoor Zwaardecroon een nieuwe zending uit
Malabar moest laten komen. Dit plantgoed arriveerde in 1699 en
werd op een veiligere en hoger gelegen plek geplant, in de
bergen van West-Java. De planten groeiden en in 1711 werden
door de Nederlandse Vereenigde Oostindische Compagnie (ook
bekend onder de afkorting VOC) de eerste partijen verscheept van
de haven van Batavia naar Europa.
Binnen tien jaar steeg de export naar 60 ton per jaar, een
hoeveelheid die in de daaropvolgende jaren snel zou stijgen. In
1724 werd op de Amsterdamse beurs meer dan 600 ton Javaanse
koffie verhandeld. In de beginjaren werd koffie in Amsterdam
verkocht voor 3 gulden per kilo, het equivalent van een paar
honderd Amerikaanse dollars nu. Aan het eind van de 18e eeuw
was de prijs gedaald naar 60 guldencent per kilo, waardoor het
‘zwarte goud’ bereikbaar werd voor een groter deel van de
bevolking, hetgeen de basis vormde voor een verdere uitbreiding
van de productie. Buiten Arabië en Ethiopië werd Indonesië de
eerste regio waar koffie grootschalig verbouwd werd. De koloniale
overheid breidde de koffieproductie vanaf halverwege de 18e
eeuw uit door het stichten van koffieplantages in Centraal Java en
de eilanden Sulawesi (voorheen bekend onder de naam Celebes),
Bali en het zuiden van Sumatra. In Sulawesi werd de eerste koffie
geplant in 1750. Het duurde veel langer voor in Sumatra gestart
werd met het verbouwen van de beroemde highland-koffie. Rond
het Toba-meer werd pas in 1888 voor het eerst koffie verbouwd,
en pas in 1924 werd begonnen met het verbouwen rond het meer
Laut Tawar. De grote plantages op het Ijen-plateau in het oosten
van Java werden pas eind 1800 door Nederlandse kolonisten
gesticht.
HET TIJDPERK VAN OVERHEIDSCONTROLE
Vanaf begin 19e eeuw tot 1905 werd de koffieteelt op het eiland
Java uitgevoerd onder een Nederlands overheidsmonopolie, met
uitzondering van de vijf jaar (1811-1816) tijdens welke het eiland
onder Brits gezag viel. Het overheidsmonopolie werd voor het
eerst ingevoerd toen majoor Daendels, handelend uit naam van de
nederlandse kroon, de leiding over de eilanden van de VOC
overnam. Voor die tijd hadden de prinsen van Preanger (WestJava) contractueel vastgelegd dat een jaarlijkse bijdrage in koffie
betaald werd aan de VOC, in ruil voor het privilege van het
behoud van hun land en landopbrengsten. Onder Daendels moest
ieder inheems gezin 1000 koffiestruiken op dorpsgrond houden,
en 40% van de oogst aan de overheid afstaan, die schoon en
gesorteerd aan de overheidswinkel afgeleverd moest worden.
Toen de Nederlandse overheid de eilanden weer heroverden op de
Britten, wijzigde de nieuwe gouverneur Van Den Bosch het
systeem. Onder zijn leiding moest ieder gezin 650 struiken houden
en verzorgen en de totale opbrengst, schoon en gesorteerd, tegen
een vaste prijs afleveren bij het overheidsdepot. Dit systeem stond
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The Cultuurstelsel resulted in
government control of more
than 80% of the total crop,
leaving the balance to privately
operated plantations, some of
them owned by native princes
who, in treaty with the Dutch,
had been able to retain some of
their original sovereign rights.
These privately operated plantations were run much more efficiently, and yield per tree was
much greater than on government plantations, where forced
labour, naturally, was apt to be
careless and indifferent. In the
course of time, privately operated plantations expanded
beyond those under government
control, and, by the end of the
19th century, privately operated
plantations produced more
coffee in total than those under
government control. Ultimately
the Dutch government withdrew
from the coffee business in Java
in 1905 and from all coffee cultivation on the islands in 1918-19.
All the coffee produced on
the then ‘Dutch’ islands was
Coffea arabica, basically originating from the first seedlings
planted in 1699. Disaster struck
in 1876, when coffee leaf rust
disease, starting at the
Sukabumi plantations in West
Java, swept through the islands,
wiping out the bulk of the
Dutch root stocks (all from the
typica cultivar), by the end of
the century. The Dutch
responded by replacing the
Coffea arabica first with Coffea
liberica and later with Coffea
canephora (robusta). Coffee at
that time was also grown on the
islands of East Timor and
Flores, both under Portuguese
control. This coffee was Coffea
arabica but used different root
stocks. The coffee trees on East
Timor and Flores were not
affected to the same degree by
coffee leaf rust disease, and it is
claimed that, even today, some
coffee in East Timor can be
traced back to the 17th century.
From the moment that the
Dutch government ceased

bekend onder de naam Cultuurstelsel. In de praktijk
bezorgde dit systeem de lokale
bevolking veel problemen. De
prijzen die betaald werd voor
de koffie was veel te laag en
door het systeem werden
boeren gedwongen de rijstteelt te verwaarlozen waardoor honger en armoede
ontstond onder de lokale
bevolking.

Photo: Léon Zaal, Greencof B.V.

brought great hardship for the
farmers, as the prices paid for
the crops were far too low,
while the system forced farmers
to divert from rice production,
causing hunger and poverty
amongst the local population.

Coffea arabica in all its splendour
Coffea arabica in al zijn pracht

control over coffee cultivation ,
smallholders throughout
Indonesia began to grow coffee
as a cash crop. Today, close to
92% of the coffee production is
in the hands of smallholders,
acting independently or under
the wings of a cooperative. The
balance is produced by government plantations (the famous
PTPXII estates in East Java –
nationalised after Indonesia’s
independence) or by private
estates located on various
islands. Based on the data
recently published by ICO,
Indonesia is currently the
world’s third largest producer of
coffee (9.5 million bags of 60 kg
in 2010) and the fourth biggest
exporter of coffee (projection
2010: 6.2 million bags of 60 kg).
Around 85% of Indonesia’s
exports are robusta coffee, the
majority coming from the
southern part of the island of
Sumatra. Although these
robustas are known and appreciated by roasters worldwide,
especially the fully washed
robustas from Java, Indonesia’s
great reputation as coffee
producing country is not linked
to robusta coffee. The beautiful
arabica coffees produced on the

Het Cultuurstelsel resulteerde in overheidscontrole
over meer dan 80% van de
totale oogst. De rest was in
handen van particulier
bewerkte plantages waarvan
sommige in handen waren van
lokale prinsen die in staat
waren geweest een deel van
hun soevereine rechten te
behouden. Deze particuliere
plantages werden veel efficiënter gerund en de
opbrengst per struik was veel
groter dan bij overheidsplantages waar de gedwongen
arbeiders veel minder
nauwkeurig werkten. In de
loop der tijd breidden particuliere plantages verder uit dan
die onder overheidscontrole en
tegen het eind van de 19e eeuw produceerden particuliere plantages in totaal meer koffie dan de overheidsplantages. Uiteindelijk
trok de Nederlandse overheid zich in 1905 terug uit de koffieindustrie op Java en in 1918-19 uit de gehele koffieteelt op de
eilanden.
Alle koffie die op de toen ‘Nederlandse’ eilanden geproduceerd
werd was Coffea arabica welke in de basis afstamde van in 1699
gebruikte plantgoed. In 1876 sloeg het noodlot toe toen bladroest
over de eilanden waardde vanaf de Sukabumi plantages in WestJava, waardoor het merendeel van de Nederlandse struiken (allemaal van het type cultivar) tegen het eind van de eeuw verwoest
waren. Daarop vervingen de Nederlanders de Coffea arabica eerst
voor Coffea liberica en later voor Coffea canephora (robusta).
Tegen die tijd werd ook koffie verbouwd op de eilanden OostTimor en Flores, beide onder Portugese controle. Dit was ook
Coffea arabica maar er werd gebruik gemaakt van andere soorten.
De koffiestruiken op Oost-Timor en Flores werden niet in dezelfde
mate getroffen door bladroest en er wordt tot op de dag van
vandaag beweerd dat sommige koffiestruiken in Oost-Timor
teruggeleid kunnen worden tot de 17e eeuw.
Vanaf het moment dat de koffieteelt niet langer onder Nederlandse overheidscontrole viel begonnen kleine boeren in heel
Indonesië koffie te verbouwen als middel van bestaan. Tegenwoordig is bijna 92% van de koffieproductie in handen van kleine
boeren, die onafhankelijk of onder de vleugels van een coöperatie
actief zijn. De rest wordt geproduceerd op overheidsplantages (de
beroemde PTPXII-estates in Oost-Java – genationaliseerd na de
onafhankelijkheid van Indonesië) of door particuliere estates op de
verschillende eilanden. Op basis van onlangs gepubliceerde
gegevens door ICO is Indonesië de op twee na grootste producent
van koffie (9,5 miljoen zakken à 60 kilo in 2010) en de op drie na
grootste exporteur van koffie (prognose 2010: 6,2 miljoen zakken
à 60 kg). Ongeveer 85% van de export van Indonesië is robusta
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Classification of Indonesian coffees

Classificatie van Indonesische koffie

Until early 1990, the classification of coffee was determined by the
percentage of triage. Since then, the grading is based on analytical
numbers. This applies to both arabica and robusta, regardless of
the way the coffee is processed (dry method, semi-washed or fully
washed). The grading is linked to the number of defects per 300 g.
In short:

Tot begin 1990 werd de classificatie van koffie bepaald aan de
hand van het percentage triage. Sindsdien wordt de beoordeling
gebaseerd op analytische getallen. Dit geldt voor zowel arabica als
robusta, ongeacht de manier waarop de koffie verwerkt wordt
(‘dry processed’, ‘semi-washed’ of ‘fully washed’) De gradering is
gekoppeld aan het aantal defecten per 300 g. In het kort:

Grading of Indonesian coffees
Grade 1 maximum 11 defects
Grade 2 between 12-25 defects
Grade 3 between 26-44 defects
Grade 4 between 45-80 defects
Grade 5 between 81-150 defects
Grade 6 between 151-225 defects

GRADERING VAN INDONESISCHE KOFFIE
Grade 1 Maximaal 11 defecten
Grade 2 tussen 12 – 25 defecten
Grade 3 tussen 26 – 44 defecten
Grade 4 tussen 45 – 80 defecten
Grade 5 tussen 81 – 150 defecten
Grade 6 tussen 151 – 225 defecten

The grade 6 variety is also referred to as 20/25, which refers to the
percentage of triage in the coffee. The defects per 300 g of green
coffee are calculated as follows:

Grade 6 wordt ook wel 20/25 genoemd, verwijzend naar het
percentage triage in de koffie. De defecten per 300 gr ongebrande koffie worden als volgt berekend:

Scoring of defects in Indonesia coffees
1. Black bean ........................................................1
2. Partly Black bean............................................1/2
3. Broken Black bean ........................................1/2
4. Cherry ..............................................................1
5. Brown beans....................................................1/4
6. Pulp, big piece ................................................1
7. Pulp, medium size..........................................1/2
8. Pulp, small........................................................1/5
9. Parchment........................................................1/2
10. Husk, big piece................................................1/2
11. Husk, medium size ........................................1/5
12. Husk, small ......................................................1/10
13. Broken bean ....................................................1/5
14. Unripe bean ....................................................1/5
15. Insect damaged bean, slightly ....................1/10
16. Insect damaged bean, severe ......................1/5
17. Spotted / stained beans ................................1/10
(for washed coffee only)
18. Branch, soil or stone; big piece ..................5
19. Branch, soil or stone; medium....................2
20. Branch, soil, stone; small piece ..................1

BEOORDELING VAN DEFECTEN IN INDONESISCHE KOFFIE
1. Zwarte boon ................................................1
2. Gedeeltelijk zwarte boon ..........................1/2
3. Gebroken zwarte boon ..............................1/2
4. Bes ................................................................1
5. Bruine boon ................................................1/4
6. Pulp, grote afmeting ..................................1
7. Pulp, gemiddelde afmeting ........................1/2
8. Pulp, kleine afmeting ................................1/5
9. Hoornschil ....................................................1/2
10. Kaf, grote afmeting ..................................1/2
11. Kaf, gemiddelde afmeting..........................1/5
12. Kaf, kleine afmeting ..................................1/10
13. Gebroken boon............................................1/5
14. Onrijpe boon................................................1/5
15. Door insect beschadigde boon, licht..........1/10
16. Door insect beschadigde boon, ernstig ....1/5
17. Bonen met vlekken/stippen ........................1/10
(alleen voor gewassen koffie)
18. Tak, aarde of steen: grote afmeting ........5
19. Tak, aarde of steen: gemiddeld..................2
20. Tak, aarde of steen: kleine grote afmeting 1

All natural (dry processed) robustas are referred to as EK,
which is an abbreviation of the Dutch words “Eerste Kwaliteit”,
meaning first quality. EK Special is used for coffee with bigger
screen size, the classification of which is based on the number of
beans in a 100 g sample. The lower the number of beans per 100 g,
the bigger the beans are. For example, Indonesia robusta grade 2
EK special ELB 350 = an extra large bean robusta with a maximum
of 350 beans per 100 g and a maximum of 25 defects per 300 g.
When the dry processed robusta coffee is polished, the abbreviation AP (after polishing) is used instead of EK.

Alle ‘dry processed’ robusta’s worden EK genoemd, een afkorting van de woorden “Eerste Kwaliteit”. EK Special wordt
gebruikt voor bonen met een grote afmeting waarvan de classificatie gebaseerd is op het aantal bonen per 100 gr. Hoe lager het
aantal bonen per 100 gr, hoe groter de bonen zijn. Indonesia
robusta grade 2 EK special ELB 350 is bijvoorbeeld een robusta
met maximaal 350 bonen per 100 gr en maximaal 25 defecten
per 300gr. Als de robusta koffie gepolijst wordt, wordt de afkorting AP (After Polishing) gebruikt in plaats van EK.

Almost all Indonesian robusta coffee is dry processed, with the
exception of semi-washed (hand pulped) and fully washed robusta
coffees produced on the island of Java. Fully washed coffee from
the island of Java, be it robusta or arabica, is linked to the abbreviation WIB, which stands for the Dutch words West Indische Bereiding which refers to the way coffee was wet processed by the
Dutch in the Antilles. The screen size of Java WIB robusta coffee is
expressed as LB (large bean), MB (medium bean), or SB (small
bean), while the screen size of Java WIB arabica is expressed as X
(large bean), M (medium bean), S (small bean) or PB (peaberry).

Bijna alle Indonesische koffie wordt ‘dry processed’ met
uitzondering van ‘semi washed’ (met de hand gepulpt) en
gewassen robusta koffie die op het eiland Java geproduceerd
wordt. Gewassen koffie van het eiland Java, zowel robusta als
arabica, is gekoppeld aan de afkorting WIB, die staat voor West
Indische Bereiding, hetgeen verwijst naar de manier waarop
koffie door de Nederlanders verwerkt werd op de Antillen. De
afmeting van de Java WIB robusta koffie wordt uitgedrukt als LB
(Large Bean), MB (Medium Bean) of SB (Small Bean) en de
afmeting van de Java WIB arabica wordt uitgedrukt als X (grote
boon), M (gemiddeld grote boon), S (kleine boon) of PB
(Peaberry).
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Photo: Léon Zaal, Greencof B.V.

koffie waarvan de meerderheid afkomstig is van het zuidelijke
deel van het eiland Sumatra. Hoewel deze robusta koffie in grote
hoeveelheden gebruikt wordt door koffiebranders wereldwijd,
vooral de gewassen robusta van Java, is de reputatie van Indonesië
als koffieproducent niet gekoppeld aan robusta koffie. De
prachtige arabica koffie varieteiten die op de eilanden Sumatra,
Java, Sulawesi, Bali en Flores worden verbouwd, zijn de koffies die
kenners wereldwijd graag drinken. Hoewel de archipel Indonesië
bestaat uit totaal 17.508 eilanden, wordt op slechts een paar
daarvan koffie verbouwd.

Coffee plantation near Pondok Gajah, Aceh
Koffieplantage in de buurt van Pondok Gajah, Atjeh

islands of Sumatra, Java,
Sulawesi, Bali and Flores have
made Indonesia an origin much
searched for by speciality
roasters worldwide. While the
nation of Indonesia comprises a
total of 17,508 islands, only few
of them produce coffee.

Coffee production today
In 2009, coffee production was
as follows (in metric tonnes):
Arabica Robusta
Sumatra
56,079 437,137
Java
6,445
72,748
Bali
2,968
13,259
Flores
4,094
19,888
Sulawesi
24,472
31,708
Maluku
736
1,196
New Guinea
200
2,786
Kalimantan
0
4,169
TOTAL
94,994 58,2891

Main varieties
Throughout the years following
the devastating coffee leaf rust
at the end of the 19th century,
new Coffea arabica varieties
were planted on the islands
throughout Indonesia, especially
after Indonesia’s independence.
To date, there are more than
20 Coffea arabica varieties
commercially grown in Indonesia.
They fall into six main categories:
• Typica: this is the original
cultivar introduced by the
Dutch at the end of the 17th
century. Much of the Typica
was destroyed by coffee leaf
rust disease in the late 19th
century. However, both the
Bergendal and Sidikalang
varieties of Typica can still

be found in Sumatra,
especially at higher altitudes.
• Hibrido de Timor (HDT):
this variety, also referred to
as ‘TimTim’, is a natural cross
between arabica and robusta.
It was first collected in East
Timor in 1978 and planted
in Aceh in 1979.
• Linie S: this is a group of
varieties that was originally
developed in India from the
Bourbon cultivar. The most
common are S-288 and
S-795 which are, amongst
others, found around Lake
Toba, in Aceh and on the
island of Flores.
• Ethiopian lines: these include
Rambung and Abyssinia,
which were brought to Java
in 1928 and later to Aceh.
Another group of Ethiopian
varieties planted in Sumatra
are called ’USDA‘, after an
American project that
brought these varieties to
Indonesia in the 1950s.
• Caturra: a mutation of
Bourbon coffee, originally
from Brazil.
• Catimor: a cross between
arabica and robusta, in
general not appreciated for
its great flavour. However,
there are numerous types of
Catimor, including one
farmers have named Ateng
Jaluk. The locally adapted
Catimor varieties are known
for their excellent cup characteristics.

KOFFIEPRODUCTIE NU
In 2009 waren de productiecijfers als volgt (in metrische ton)
Arabica
Robusta
Sumatra
56,079
437,137
Java
6445
72,748
Bali
2968
13,259
Flores
4094
19,888
Sulawesi
24.472
31,708
Maluku
736
1,196
New Guinea
200
2,786
Kalimantan
0
4,169
TOTAL
94,994
582,891
BELANGRIJKSTE TYPES
Tijdens de jaren na de verwoestende bladroest ziekte aan het eind
van de 19e eeuw werden nieuwe Coffea arabica soorten geplant
op verschillende eilanden in Indonesië, vooral na de onafhankelijkheid van Indonesië. Op dit moment worden er meer dan 20
Coffea arabica soorten commercieel verbouwd in Indonesië. Ze
vallen onder zes hoofdcategorieën:
• Typica: dit is de originele cultivar die door de Nederlanders eind
17e eeuw geïntroduceerd werd. Veel van de Typica werd door
bladroest eind 19e eeuw verwoest. Maar de soorten Bergendal
en Sidikalang van de Typica kunnen nog steeds gevonden
worden op Sumatra, vooral in hoger gelegen gebieden.
• Hibrido de Timor (HDT): deze soort, ook wel ‘TimTim’ genaamd,
is een natuurlijke kruising tussen arabica en robusta. Hij werd
voor het eerst in 1978 geoogst in Oost-Timor en in Atjeh
geplant in 1979.
• Linie S: dit is een groep die origineel in India ontstaan is als
afgeleide van de Bourbon cultivar. De meest voorkomende zijn
S-288 en S-795, die onder andere gevonden worden rond het
Toba-meer, in Atjeh en in Flores.
• Ethiopische soorten: hieronder vallen Rambung en Abyssinia die
in 1928 naar Java gebracht werden en later naar Atjeh. Een
andere groep Ethiopische soorten die in Sumatra geplant is
wordt 'USDA' genoemd, naar een Amerikaans project waardoor
deze soorten in de jaren 50 in Indonesië terecht kwamen.
• Caturra: een mutatie van Bourbon koffie, origineel uit Brazilië.
• Catimor: een kruising tussen arabica en robusta, in het algemeen niet gewaardeerd om zijn geweldige smaak. Er zijn
echter verschillende soorten Catimor, waaronder één die boeren
de naam “Ateng Jaluk” meegegeven hebben. De lokaal
aangepaste Catimor soorten staan bekend om hun uitstekende
smaak eigenschappen.
Zoals al eerder vermeld is de grote reputatie van Indonesië als
koffieland niet gekoppeld aan robusta koffie. Het is de prachtige
arabica koffie die op de eilanden Sumatra, Java, Sulawesi, Bali en
Flores geproduceerd wordt die Indonesië tot een geweldige
koffieproducent maken. Alle arabica koffie in Indonesië wordt met
de hand geplukt, of deze nu verbouwd wordt door kleine boeren
of op particuliere of overheidsplantages. Omdat koffiebessen niet
allemaal tegelijkertijd rijpen oogsten boeren meermaals tot de
oogst voltooid is. Op deze manier plukken ze alleen de rode, rijpe
bessen hetgeen uiteindelijk resulteert in de beste kwaliteit qua
aroma en smaak. Er wordt gebruik gemaakt van drie processen: de
droge, half gewassen en gewassen methode. De meerderheid van
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As mentioned earlier,
Indonesia’s great reputation as
coffee producing country is not
linked to robusta coffee. It is the
beautiful arabica coffee
produced on the islands of
Sumatra, Java, Sulawesi, Bali and
Flores that make Indonesia a
great coffee producing origin.
All arabica coffee in Indonesia is
picked by hand, whether it is
grown by smallholders or on
private or government estates.
As coffee cherries do not all
ripen at the same time, farmers
harvest at regular intervals until
the crop has finished. This
allows them to pick only red,
ripe cherries to achieve the best
quality in appearance, aroma
and taste. Three main processes
are used: the dry, wet hulled
(semi-washed) and fully washed
methods. The majority of
Indonesian arabica is wet hulled,
with the exception of the fully
washed Java arabica coffee
produced by private and government estates on the island of
Java and by some private estates
located on the islands of
Sumatra, Sulawesi and Bali.

way of processing the coffee in
stages gives the coffee beans
their famous bluish-green
appearance, and this processing
method is claimed to be the
main contributor to the heavy
body/low acidity characteristics
for which Indonesian semiwashed arabica coffee is known.
This wet hulling is called giling
basah in the local Bahasa
language. After hulling the wet
coffee beans (then called kopi
labu) are dried until they reach
an average moisture level of 1718%, at which stage the coffee
beans (then called asalan) are
often moved to a warehouse in
or near to the port of shipment,
where the coffee is made ready
for export, with a final drying
giving a maximum 12.5% moisture content, followed by
sorting, handpicking and
bagging. The time needed to get
from kopi labu until the coffee
beans are ready for export very
much depends on weather
conditions. Normally, it takes a
few days to bring moisture down
to the maximum 12.5% level for
export, but lack of sunshine and
high humidity may slow down
the process considerably, which
may have negative impact on the
overall quality of the coffee.

The processing of arabica
coffee which ultimately are ‘wet
hulled’ starts with the picking
by hand of the ripe cherries by
the farmers. The farmers subsequently remove the outer skin
from the cherries mechanically
by using small scale pulping
equipment called luwak.

The processors hull the
coffee in a semi-wet state. This

SUMATRA
Almost 60% of Indonesia’s
production of arabica coffee is
produced on the island of
Sumatra. Arabica coffee from
this western-most island is
Photo: Léon Zaal, Greencof B.V.

After pulping, the coffee
beans, still coated with
mucilage, are then stored for up
to a day, sometimes in water.
Following this waiting period,
the mucilage is washed off, after
which the coffee is partially
dried for sale. This drying often
takes place in front of the
farmer’s house on plastic
tarpaulins. Independent farmers
sell their coffee (which is, in
fact, still wet parchment with a
40-50% moisture content!) to
collectors who, in turn, sell the
coffee to processors. The coffee
from farmers who are members
of a cooperative directly – or
indirectly via collectors
contracted by the cooperative –
is delivered to the cooperative’s
central warehouse, where
further processing takes place.

Going from west to east, let’s
look at the islands on which
Indonesia’s famous arabica
coffees are produced.

de Indonesische arabica is ‘semi washed’ met uitzondering van de
gewassen Java arabica koffie die door particuliere en overheidsplantages geproduceerd wordt op het eiland Java en door een
aantal particuliere plantages op de eilanden Sumatra, Sulawesi en
Bali.
De verwerking van semi washed arabica koffie begint met het
met de hand plukken van de rijpe bessen door de boeren. De
boeren verwijderen vervolgens mechanisch de buitenste laag van
de bessen met behulp van een kleinschalige pulpmachine die
luwak genoemd wordt.
Na het pulpen worden de koffiebonen, waar de pulpresten nog
aan zitten, maximaal een dag bewaard, soms in water. Na deze
bewaarperiode worden de pulpresten er af gewassen waarna de
koffie gedeeltelijk gedroogd wordt voor verkoop. Dit drogen vindt
vaak plaats voor het huis van de boer op plastic zeilen.
Onafhankelijke boeren verkopen hun koffie (die nog steeds nat is
met een vochtpercentage van 40-50%!) aan opkopers die op hun
beurt de koffie weer aan ‘processors’ verkopen. De koffie van de
boeren die direct lid zijn van een coöperatie, of indirect via
opkopers die onder contract van de coöperatie staan, wordt aan
het centrale magazijn van de coöperatie geleverd, waar de verdere
verwerking plaatsvindt.
De processors hullen de parchment koffie in een halfnatte
staat. Door deze verwerkingswijze krijgen de koffiebonen hun
beroemde blauw/groene kleur en van deze methode wordt
gezegd dat het de belangrijkste factor is voor de ‘heavy body/low
acidity’ waar de semi-washed Indonesische arabica koffie om
bekend staat. Het hullen van de koffie in natte staat wordt giling
basah genoemd in de lokale taal Bahasa. Na het hullen worden de
natte koffiebonen (die dan kopi labu heten) gedroogd tot ze een
gemiddeld vochtpercentage hebben van 17-18%. De koffiebonen
(dan asalan genaamd) worden dan meestal naar een opslagplek in
of in de buurt van de verschepingshaven vervoerd waar de koffie
een laatste droging ondergaat tot een vochtpercentage bereikt is
van max 12,5%. Hierna volgt het sorteren, het met de hand
schonen van de koffie en het vullen van de balen. De tijd welke
nodig is vanaf kopi labu tot de koffiebonen gereed zijn voor
export is heel erg afhankelijk van de weersomstandigheden.
Normaal gesproken duurt het een paar dagen om het vochtpercentage tot 12,5% te brengen maar door gebrek aan zon en een
hoge luchtvochtigheidsgraad kan dit proces aanzienlijk vertraagd
worden, wat een negatieve invloed kan hebben op de algemene
kwaliteit van de koffie.
Gaande van west naar oost, op welke eilanden worden de
beroemde arabica bonen van Indonesië verbouwd.

SUMATRA

Wet parchment just before hulling
Natte hoornschil voor het pellen

Bijna 60% van de productie
van arabica koffie van
Indonesië vindt plaats op het
eiland Sumatra. De arabica
koffie van dit meest westelijk
gelegen eiland is intrigerend
en complex. Met uitzondering
van een particuliere plantage
in het gebied Sidikalang (ten
zuidwesten van het Tobameer), wordt alle koffie verwerkt volgens de ‘giling basah
methode. Arabica koffie
wordt in verschillende regio’s
op het eiland Sumatra
verbouwd.
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Aceh
The most northern production
area is in the highlands around
Lake Laut Tawar in the centre of
the autonomous province of
Aceh. This area is also referred to
as the Gayo Mountains, named
after the local inhabitants.
Arabica coffee from this
region, grown on an altitude of
1100 – 1300 metres, is known
for its heavy body, low acidity
and occasionally earthy tones.
It is a coffee with an intense
flavour, with faint tobacco, cocoa
or vanilla notes. The average
yearly production amounts to
35,000 tonnes, which corresponds to around 60% of
Sumatra’s total arabica production. All coffee is produced by
smallholders, each owning an
average of a single hectare on
which they produce up to 1,000
kg per year (which corresponds
to around 700 kgs exportable
quality). Mostly, this is 100%
organic coffee. During the past
ten years, many smallholders in
the Gayo Mountain area have
formed cooperatives, which has
strengthened their position
towards independent collectors
and which paved the way for
them to become Fairtrade and/or
organic certified. The crop
season in the Gayo highlands
runs from October/November
till May/June. Shipment of new
crop coffee normally starts in
November/December.

Sumatra Lintong arabica
On the hills at the eastern part
of Lake Toba (from south to
north) the famous Sumatra
Lintong arabica is produced,

ATJEH
Het meest noordelijk gelegen
productiegebied zijn de bergen
rond het meer Laut Tawar in
het midden van de autonome
provincie Atjeh. Deze streek
wordt ook wel het Gayo
gebergte genoemd, naar de
lokale inwoners.
Arabica koffie uit deze
regio, verbouwd op een
hoogte van 1100-1300 meter,
staat bekend om zijn ‘heave
body, low acidity en soms
‘earthy tones’. Het is een koffie
met een intense smaak, met
Drying hand pulped coffee on tarpaulins
hints van tabak, cacao of
Drogen van met de hand gepulpte koffie op dekzeilen
vanille. De gemiddelde jaarprooften by farmers belonging to
ductie kan oplopen tot 35.000 ton, wat neerkomt komt ongeveer
60% van de totale arabica productie van Sumatra. Alle koffie
the Batak, a collective term
wordt verbouwd door kleine boeren die ieder ongeveer een
used to identify a number of
hectare plantage in bezit hebben waar ze tot 1000 kilo per jaar op
ethnic groups found in North
produceren (hetgeen overeenkomtmet ongeveer 700 kilo export
Sumatra with distinct, albeit
kwaliteit). Het betreft voornamelijk organische koffie. Gedurende
related,
de afgelopen tien jaar hebben vele kleine boeren in het Gayo
languages and customs, very
gebergte coöperaties gevormd, waardoor ze een sterkere positie
different from other ethnic
hebben tegenover onafhankelijke opkopers en wat de weg vrijgroups. The name Lintong
maakte om een fairtrade of een organische certificering te verkricomes from the town of
jgen. Het oogstseizoen in het Gayo gebergte loopt van
Lintong Nihuta, where the
oktober/november tot mei/juni. Het verschepen van de nieuwe
Lintong
koffieoogst begint normaal gesproken in november/december.
coffee, hand-pulped and dried

by the farmers, is brought to
market. Lintong coffee is grown
at altitudes between 800 and
1,500 metres, and the way the
coffee is processed is similar to
the way the coffee is processed
further north in the Gayo
Mountains. Unlike the wet
hulled arabica from the Gayo
Mountains, however, Lintong
coffee has a slightly higher
acidity, while still keeping an
excellent body. The coffee often
is brisk, a little tangerine-like
and much appreciated by those
who are looking for a coffee
with heavy body but without
the earthy tones that a wet
hulled arabica from the Gayo
Mountains often has.

Sidikalang arabica
West of Lake Toba, Sidikalang
arabica is produced, named
South China Sea
Zuid-Chinese zee

Medan

ra
at
m
Su

Lake Toba
The second region of Sumatra
producing arabica coffee is the
highlands around Lake Toba, a
massive crater lake in the north
of the island. The highlands
consist of weathered volcanic
soils that incorporate significant important micro-nutrients
most suitable for the cultivation
of coffee.

Photo: Léon Zaal, Greencof B.V.

intriguing and complex. With
the exception of a private estate
in the Sidikalang area (southwest of Lake Toba), all coffees
are processed as per the giling
basah method. Arabica coffee is
produced on the island of
Sumatra in different regions.

TOBA-MEER
De tweede regio op Sumatra waar arabica koffie verbouwd wordt
is het gebergte rond het Toba-meer, een groot kratermeer in het
noorden van het eiland. Het gebergte bestaat uit verweerde vulkanische bodem met belangrijke microvoedingsstoffen die heel
geschikt zijn voor het verbouwen van koffie.
Sumatra Lintong arabica
Op de heuvels in het oostelijke deel van het Toba-meer (van zuid
naar noord) wordt de beroemde Sumatra Lintong arabica
verbouwd, veelal door boeren behorende tot de Batak, een verzamelnaam welke gebruikt wordt om een aantal ethische groepen in
het noorden van Sumatra aan te duiden met opvallende, hoewel
gerelateerde, talen en gebruiken, die heel erg verschillen van die
van andere etnische groepen. De naam Lintong komt van de plaats
Lintong Nihuta, waar de Lintong-koffie door de boeren op de
lokale markt wordt verkocht. Lintong koffie wordt verbouwd op
een hoogte tussen 800 en 1500 meter en de manier waarop de
koffie verwerkt wordt is vergelijkbaar met de manier van verwerken verder in het noorden in het Gayo gebergte. In tegenstelling
tot de semi washed arabica uit het Gayo gebergte heeft de
Lintong koffie echter een iets hogere zuurgraad maar nog steeds
een uitstekende body. De koffie wordt vooral gewaardeerd door
mensen die op zoek zijn naar
een koffie met een stevige
body maar zonder de “earthy
Sulawesi
tones’ welke veelal aanwezig
zijn bij de semi washed arabica
uit het Gayo gebergte.

Bali

Flores

Java

Indonesian Archipelago • Indonesische archipel

Sidikalang arabica
Ten westen van het Toba-meer
wordt Sidikalang arabica
verbouwd, vernoemd naar een
kleine plaats in de streek PakPak Barat. De hoogte is
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Total annual production
around Lake Toba is estimated
to be around 15,000 tonnes.
As further north, all coffee is
produced by smallholders.
Much of the coffee produced
is 100% organic. Unlike their
colleagues in the Gayo Mountain area, farmers around Lake
Toba have barely formed
cooperatives. As a result, fairtrade and/or organic certified
coffees from the Lake Toba
area are much less available as
they are from the Lake Laut
Tawar area.
Almost all coffee produced
in northern Sumatra is physically routed via the city of
Medan and shipped via the port
of Belawan. Most exporters first
bring the coffee to their warehouse (gudang) in Medan to
further dry the coffee, and
then sort, handpick and bag the
coffee before filling a container
for export. In this way they
make sure that the quality of
the coffee matches the quality
contracted.
Wet-hulled arabica coffee
from North Sumatra is often
referred to as Sumatra Mandheling arabica. In fact, the word
‘Mandheling’ is a derivation of
the name of the Mandailing
people from the Tapanuli region
of Sumatra, located south of
Lake Toba. It is said that a
Japanese soldier, when stationed
in Sumatra during WWII, once
asked a local Sumatran from
where his coffee originated. The
man mistakenly thought he was
asked about his ethnicity and
replied “Mandailing”. Returning
back to Sumatra in 1969 as
coffee buyer, the former
Japanese soldier asked for his
’Mandheling’ coffee. A trade
name was born.
Mandailing is also a region

Photo: Léon Zaal, Greencof B.V.

after a small town in the PakPak Barat region. The altitude is
the same as for Lintong coffee,
between 800 and 1,500 metres.
Although located near to the
Lintong area, Sidikalang arabica
has a different flavour profile,
and is closer to a classic Mandheling. The area has its own
special long bean type, a form
of typica, also called Sidikalang.
This cultivar is found less and
less frequently in Sumatra.

hetzelfde als bij Lintong-koffie,
tussen 800 en 1500 meter. Hoewel
de streek in de buurt ligt van
Lintong heeft Sidikalang arabica
een ander smaakprofiel dat dichter
ligt bij een klassieke Mandheling.
De streek heeft zijn eigen speciale
lange typica boon die ook
Sidikalang genoemd wordt. Deze
cultivar wordt minder steeds
minder aangetroffen op Sumatra.
De totale jaarproductie rond
het Toba-meer is ongeveer 15.000
ton. Net als in het noorden wordt
alle koffie verbouwd door kleine
boeren. Veel van de verbouwde
koffie is 100% organisch. In tegenstelling tot hun collega’s in het
Gayo gebergte hebben de boeren
rond het Toba-meer nog
nauwelijks coöperaties gevormd.
Daarom is fairtrade en/of organisch gecertificeerde koffie van rond
het Toba-meer veel minder verkrijgbaar dan uit de streek rond het
meer Laut Tawar.
Vrijwel alle koffie die in het
noorden van Sumatra verbouwd
wordt, wordt fysiek via de stad
Medan vervoerd en wordt
verscheept via de haven van
Belawan. De meeste exporteurs
brengen hun koffie eerst naar hun
Selling wet parchment arabica coffee at Lintong Nihuta market
opslagruimte (gudang) in Medan
Verkopen van natte arabica-koffie met hoornschil op de markt
om de koffie daar verder te laten
in Lintong Nihuta
drogen. Vervolgens wordt de
koffie gesorteerd, met de hand geschoond en in balen verpakt
in West Sumatra. Many years
voordat de koffie in een container gestuft wordt voor verscheping.
ago, this region produced
Op deze manier weten exporteurs zeker dat de kwaliteit van de
arabica coffee as well. After
koffie overeenkomt met de contractueel afgesproken kwaliteit.
harvesting, the farmers

pulped their coffee, after
which they dried the coffee,
keeping the coffee in parchment for many months before
selling it to collectors. Hulling
was only done shortly before
the coffee was to be made
export ready. As such, this
coffee was completely
different from that produced
by the wet hulling method.
The coffee was known as
Sumatra Arabica DP.
Today, this denomination
now stands for dry processed
coffee from many parts of
Indonesia, gathered by local
exporters in their warehouses
in Medan or Surabaya.
Sumatra Arabica DP is appreciated by roasters as a heavy
bodied coffee for blending,
especially when it is at least
one crop old. This coffee,
however, is not classified as a
speciality coffee.

Semi washed arabica koffie uit Noord-Sumatra wordt vaak Mandheling arabica genoemd. Het woord ‘Mandheling’ is afgeleid van de
naam van het volk Mandailing uit de streek Tapanuli in Sumatra,
gelegen ten zuiden van het Toba-meer. Er wordt gezegd dat een
Japanse soldaat die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Sumatra
gelegerd was, een lokale inwoner eens gevraagd heeft waar zijn
koffie vandaan kwam. De man dacht dat hem gevraagd werd naar
zijn afkomst en zei "Mandailing”. Toen de voormalige soldaat in 1969
als koffiekoper terug kwam op Sumatra, vroeg de Japanse soldaat
naar zijn ‘Mandheling koffie’. Een handelsnaam was geboren.
Mandailing is ook een regio in West-Sumatra. Lang geleden
werd in deze regio ook arabica koffie verbouwd. Na de oogst
pulpten de boeren hun koffie, lieten deze vervolgens maandenlang in parchment drogen alvorens de koffie aan opkopers te
verkopen. Het hullen werd pas gedaan kort voor de koffie gereed
gemaakt werd voor de export. Deze koffie was dan ook anders
dan de handgepulpte koffie die geproduceerd werd volgens de
‘giling basah’ methode. De koffie stond bekend als Sumatra
Arabica DP. Tegenwoordig staat deze benaming voor ‘dry
processed’ koffie uit vele delen van Indonesië die door lokale
exporteurs in hun pakhuizen in Medan of Surabaya opgeslagen
wordt. Sumatra Arabica DP wordt door branders gebruikt als een
zware koffie die geschikt is om te mengen, vooral als hij ten
minste één oogst oud is. Deze koffie is echter niet geclassificeerd
als speciality koffie.
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Coffee produced at the four
estates is handpicked, wet
processed and sun-dried. In
other words, this is fully washed
coffee, different from the giling
basah method used on the
island of Sumatra. PTPN XII’s
fully washed Java arabicas are
highly appreciated by coffee
consumers the world over. The
coffees are full-bodied, clean,
complex, with hints of cocoa
flavour and distant floral notes.
They are smooth and subtle
coffees. The main cultivars are
Java Typica and USDA. The
coffees are offered in the
following screen sizes: X
(retained by a screen hole of 6,5
mm, M (6.0 mm) and S (5.0
mm). Occasionally, peaberries
(PB) are sold. Sometimes an
estate will age part of their

Photo: Léon Zaal, Greencof B.V.

Java’s arabica coffee production
is centred on the Ijen Plateau at
the far eastern side of the island
and is primarily grown on large
estates, originally built by the
Dutch at the end of the 19th
century. These estates were
nationalised by the Indonesian
government, once independence was declared, and since
1958 they have been managed
by the state-owned PT Perkebunan Nusantara XII or PTPN
XII. In total, they manage four
estates: Blawan, Jampit, Pancoer
and Kayumas. Blawan is the
biggest estate, at 2,487 ha in
total, located at altitudes of
around 900 to 1500 metres, and
producing up to 1,500 tonnes a
year. Jampit is the second
biggest estate, at 1,483 ha,
located at around 1,100 – 1,600
metres, and producing up to
1,400 tonnes annually. Pancoer
and Kayumas are both around
400 ha and are both located at
an altitude between 700 and
1,550 metres. Both estates
produce up to 350 tonnes a
year, bringing a total from the
four estates of 3,600 tonnes.
This, however, is based on ideal
circumstances, and production
numbers can vary considerably.
For example: in 2008, Jampit
produced 1,355 tonnes of
coffee, but only 450 tonnes in
2009. Also, while the Blawan
and Jampit estates are both
UTZ certified, none of the
estates are fairtrade, organic or
Rainforest Alliance certified.

JAVA
De arabica koffieproductie van
Java concentreert zich vooral
op en rond het Ijen Plateau in
het oostelijke deel van het
eiland en wordt voornamelijk
verbouwd op grote plantages
die aan het eind van de 19e
eeuw door de Nederlanders
gebouwd zijn. De plantages
werden door de Indonesische
overheid genationaliseerd na
de onafhankelijkheidsverklaring en sinds 1958 worden ze
beheerd door het overheidsThe traditional way of bag marking
bedrijf PT Perkebunan NusanTraditionele manier van zakken markeren
tara XII oftewel PTPN XII. In
coffee for up to three to four
totaal worden vier plantages beheerd: Blawan, Jampit, Pancoer en
Kayumas. Blawan is de grootste plantage van in totaal 2487
years. While ageing, the beans
hectare, gelegen op een hoogte van ongeveer 900 tot 1500 meter.
turn from green to brown,
Er wordt tot 1500 ton per jaar geproduceerd. Jampit is de op één
gaining strength in flavour and
na grootste plantage van 1483 hectare op ongeveer 1100 tot 1600
body, while losing acidity. The
meter, waar jaarlijks tot 1400 ton geproduceerd wordt. Pancoer en
aged coffee from Java is referred
Kayumas zijn allebei ongeveer 400 hectare groot en liggen allebei
to as Old Brown Java.
op een hoogte tussen 700 en 1550 meter. Beide plantages produceren tot 350 ton per jaar, wat het totaal van de vier plantages op
PTPN XII also produces
3600 ton brengt. Dit is echter gebaseerd op ideale
high quality fully washed
omstandigheden; de productieaantallen kunnen aanzienlijk
robustas on seven estates. The
afwijken. Als voorbeeld: in 2008 produceerde Jampit 1355 ton
biggest one is Malangsari
koffie, in 2009 slechts 450 ton. De plantages Blawan en Jampit
(producing up to 1,700
hebben een UTZ-certificering, geen van de plantages hebben een
tonnes/yr) followed by Kaliselofairtrade, Rainforest Alliance of een organische certificering.
giri (up to 800 tonnes),

Silosanen (up to 630 tonnes),
Bangelan (up to 420 tonnes),
Ngrangkah Pawon (also referred
to as Satak, up to 350 tonnes),
Gunung Gumitir (up to 320
tonnes) and Renteng (also
referred to as Rayap, up to 140
tonnes). With the exception of
Silosanen, all estates are UTZ
certified, none of them however
are fairtrade, organic or Rainforest Alliance certified. The
government estate fully washed
robustas in general are considered speciality coffees and are

De koffie die op de vier plantages geproduceerd wordt, wordt
met de hand geplukt, nat verwerkt en in de zon gedroogd. Met
andere woorden, dit is gewassen koffie, anders dan de giling basa
methode die op het eiland Sumatra gebruikt wordt. PTPN XII’s
gewassen Java arabica wordt gewaardeerd door koffiedrinkers
wereldwijd. De koffie heeft een volle body, is complex met hints
van cacao. Een soepele en subtiele koffie. De belangrijkste cultivars
zijn Java Typica en USDA. De koffie wordt in de volgende
formaten aangeboden: X (bepaald door een gat van 65 mm, M
(6,0 mm) en S (5,0 mm). Af en toe worden peaberries (PB)
verkocht. Soms laat een plantage een deel van hun koffie drie tot
vier jaar rijpen. Tijdens het rijpen verandert de kleur van de boon
van groen in bruin en krijgt hij steeds meer smaak en body. De
gerijpte koffie uit Java wordt Old Brown Java genoemd.

Photo: Léon Zaal, Greencof B.V.

JAVA

Entrance of PTPN XII – Jampit Estate
Ingang van PTPN XII – Jampit-plantage

PTPN XII produceert ook
gewassen robusta van hoge
kwaliteit op zeven plantages.
De grootste is Malangsari (die
tot 1700 ton per jaar
produceert), gevolgd door
Kaliselogiri (tot 800 ton),
Silosanen (tot 630 ton) ,
Bangelan (tot 420 ton)
Ngrangkah Pawon (ook wel
Satak genoemd, tot 350 ton),
Gunung Gumitir (tot 320 ton)
en Renteng (ook wel Rayap
genoemd, tot 140 ton). Met
uitzondering van Silosanen
hebben alle plantages een UTZ
certificering. Geen van allen
hebben ze een fairtrade-,
organisch of Rainforest
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much appreciated by Italian
roasters producing high quality
espresso coffee, as using PTPN
XII fully washed robusta coffee
in their blends results in a
thicker and better crema.
Next to PTPN XII, fully
washed Java arabica and robusta
are also produced by private
estates located in East Java.
These coffees are lower priced
than the government estate
coffees, while their quality, especially of the fully washed
robustas, comes close to the
quality produced by the government estates.
Flowering months for the
Java arabica and robusta coffees
are October and November,
with harvesting from May/June
until September.

SULAWESI
Another Indonesian island
which is famous for its high
quality arabica coffee is Sulawesi,
formerly known as Celebes.

Tana Toraja
The primary region for high
altitude arabica production is a
mountainous area called Tana
Toraja, located in the central
highlands of South Sulawesi.
Coffee is produced at altitudes
between 1,000 and 1,700 metres,
and the yearly production in the
Toraja area ranges from 5,000 to
10,000 tonnes. Coffee from this
area is referred to as Indonesia
Sulawesi Toraja arabica.
Further south of Tana Toraja
lies the region of Enrekang. The
capital of this region is Kalosi,
whose name is often used as
brand name for speciality coffee
originating from the central
highlands of South Sulawesi. In
fact the name should only be
used for the high quality arabica
coffee produced in the
Enrekang region. In this region
coffee is grown at altitudes
between 1,000 and 1,600
metres. Yearly production
ranges from 5,000 to 10,000
tonnes. With the exception of
one private estate that produces
a fully washed Toraja arabica,
both the Toraja and Kalosi
arabicas are produced as per the
same wet hulling (giling basah)
method used in Northern
Sumatra. Both coffees are clean

and sound in the cup, with
heavy body, medium to low
acidity, and excellent aroma. In
general, these are a bit sweeter
than the high grown arabicas in
Northern Sumatra, due to the
chocolatey notes you often find
in both varieties.

Mamasa and Gowa
regions
Arabica coffee is also grown at
lower altitudes and in much
smaller quantities in the
Mamasa region (west of Tana
Toraja) and in the Gowa region
(southeast of Ujung Pandang,
nowadays officially named
Makassar again). Coffee grown
in the Gowa region is planted
around the Malakaji mountains.
The soil and growing conditions
are very different from the
central highlands and the cup of
‘Malakaji’ arabica is definitely
inferior to the excellent cup of a
Toraja or Kalosi arabica. In fact,
’Malakaji’ arabica is occasionally
mixed with high grown coffees
by some exporters to lower the
export price of the coffee (or to
make more money). Roasters
will know they have a ‘Malakaji’
blend if their Sulawesi coffee
has a very uneven roast and if
the cup is inferior. This has
forced exporters (and traders)
to use the word ‘genuine’ in
their product description (e.g.,
Genuine Toraja arabica or
Genuine Kalosi arabica) to
inform buyers that their coffee
is free from ‘Malakaji’ arabica.
As in Northern Sumatra, the
vast majority of coffee produced
on Sulawesi comes from independent smallholders, each
owning an average 1 to 1.5 ha
on which they produce an
average of one tonne a year,
alongside other crops like
vegetables, tobacco, chillies, etc.
Cooperatives hardly exist, with
the result that none of
Sulawesi’s highland coffee is
Fairtrade certified, while other
certifications, so far, are solely
linked to private estateproduced fully washed Toraja
arabicas.

FLORES
The small island of Flores is
located about 350 km east of
Bali, north west of Timor.
Replete with both active and
inactive volcanoes which

Alliance-certificering. De gewassen robusta van de overheidsplantages wordt in het algemeen gezien als speciality koffie en wordt
zeer gewaardeerd door Italiaanse koffiebranders omdat het
gebruik van PTPN XII gewassen robusta in hun koffie leidt tot een
dikkere en betere schuimlaag.
Gewassen Java arabica en robusta wordt niet alleen op de PTPN
XII plantages geproduceerd maar ook door particuliere plantages
in Oost-Java. Deze koffie is lager geprijsd dan de koffie van de
overheidsplantages maar de kwaliteit, vooral die van gewassen
robusta, komt dicht in de buurt van de kwaliteit die op de overheidsplantages geproduceerd wordt.
De bloeimaanden voor de Java arabica en robusta zijn oktober
en november, de oogst vindt plaats van mei/juni tot september.

SULAWESI
Een ander eiland dat bekend staat om zijn arabica koffie van hoge
kwaliteit is Sulawesi, voorheen genaamd Celebes.
TANA TORAJA
De belangrijkste regio voor arabica productie op hoogte is het
berggebied met de naam Tana Toraja, gelegen in het centrale deel
van Zuid-Sulawesi. De koffie wordt daar geproduceerd op hoogtes
tussen 1000 en 1700 meter en de jaarproductie in de streek Toraja
varieert van 5000 tot 10000 ton. Koffie uit deze streek wordt
Indonesia Sulawesi Toraja arabica genoemd.
Ten zuiden van Tana Toraja ligt de streek Enrekang. De hoofdstad van deze streek is Kalosi, waarvan de naam vaak gebruikt
wordt als merknaam voor speciality koffie uit de centrale hooglanden van Zuid-Sulawesi. De naam mag eigenlijk alleen gebruikt
worden voor de arabica koffie van hoge kwaliteit welke in de
regio Enrekang geproduceerd wordt. In deze streek wordt koffie
verbouwd op hoogtes tussen 1000 en 1600 meter. De jaarproductie
varieert van 5000 tot 10000 ton. Met uitzondering van één particuliere plantage die een gewassen Toraja arabica produceert
worden zowel de Toraja als de Kalosi arabica geproduceerd
volgens dezelfde ‘giling basah’ methode als in het noorden van
Sumatra. Beide koffies zijn ‘clean in the cup’ en kennen een heavy
body, low to medium acidity en een uitstekend aroma. In het algemeen smaken ze wat zoeter dan de arabica varieteiten van NoordSumatra door de chocoladeachtige tinten die in beide soorten
worden aangetroffen.
MAMASA AND GOWA
Arabica-koffie wordt ook minder hoog en in veel kleinere hoeveelheden verbouwd in de streek Mamasa (ten westen van Tana
Toraja) en in de streek Gowa (ten zuidoosten van Ujung Pandang,
nu officieel weer Makassar genaamd). Koffie welke verbouwd
wordt in de streek Gowa wordt geplant rond de Makakaji bergen.
De grond en groeiomstandigheden zijn anders dan die in de
centrale hooglanden en de kwaliteit van een Malakaji arabica is
inferieur aan die van een Toraja of Kalosi arabica. De Malakaji
arabica wordt door sommige exporteurs soms gemengd met Toraja
of Kalosi koffie om de exportprijs van de koffie te verlagen (of om
meer geld te verdienen). Als koffiebranders een Sulawesi koffie
hebben met een zeer ongelijkmatige branding en met een
inferieure cup weten ze dat ze een Malakaji blend hebben. Als
gevolg hiervan moesten exporteurs (en handelaren) het woord
‘genuine’ gaan gebruiken in hun productomschrijving (bijv.
Genuine Toraja arabica of Genuine Kalosi arabica) om hun kopers
te laten weten dat er geen Malakaji arabica in de koffie zit.
Net als in Noord-Sumatra komt de meerderheid van de koffie
die op het eiland Sulawesi verbouwd wordt van onafhankelijke
kleine boeren die ongeveer 1 tot 1,5 hectare in bezit hebben
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BALI
The production of arabica
coffee on the island of Bali is
rather low, and according to the
official figures, in 2009 only
2,968 tonnes were produced,
mostly in the Kintamani Highlands at altitude between 1,000
and 1,500 metres. The island is
capable of producing a very
good quality fully washed Bali
arabica, but availability has
been small, and so far overall
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waarop ze gemiddeld een ton
koffie per jaar produceren,
naast andere gewassen als
groente, tabak, peper, enz. Er
bestaan bijna geen coöperaties
met als gevolg dat vrjwel geen
van de hooglandkoffies van
Sulawesi een fairtrade- of
organische certificering heeft.

FLORES

Hand picking the coffee
Met de hand koffie plukken

demand has been rather
limited. Bali coffee, like coffee
from Flores, is mostly sold and
shipped as asalan or parchment
coffee to Java-based exporters,
who process the coffee up to
export quality, after which the
coffee is shipped from
Surabaya. When properly
processed, a fully washed, often
organic certified arabica coffee
from Bali is an excellent coffee,
sweet, smooth and with good
body, often with citrus notes.

KOPI LUWAK
The variety that obviously
needs to be part of this report is
Kopi Luwak, the world's most
expensive coffee.
Kopi Luwak is made from
the beans of coffee berries that
have been eaten by the Asian
palm civet, called Luwak. A
civet eats the berries for their
fleshy pulp. While it is searching
for coffee berries, a civet is quite
picky, and it consumes only ripe

Het kleine eiland Flores ligt op
ongeveer 350 km ten oosten
van Bali, ten noordwesten van
Timor. Flores, vol actieve en
inactieve vulkanen die
gezorgd hebben voor een
vruchtbare grond die ideaal is voor organische koffieproductie,
wordt de laatste jaren steeds bekender als bron van soepele,
zachte robusta koffie. De koffie wordt verbouwd in de hooglanden in de gebieden Manggarai en Ngada, op een hoogte
tussen 400 en 1000 meter voor robusta koffie en 1000 tot 1600 in
het geval van arabica koffie, en allemaal voornamelijk door kleine
boeren. Hoewel op Flores nog steeds een goede kwaliteit arabica
koffie geproduceerd wordt, zowel gewassen als semi washed,
heeft het eiland haar reputatie als leverancier van uitstekende
kwaliteit arabica de afgelopen tien jaar verloren door de schommelende kwaliteit van de arabica koffie. Het feit dat Flores geen
eigen haven heeft waar vandaan internationale verschepingen
plaats kunnen vinden is niet echt bevorderend voor het stabiliseren van de kwaliteit.
Flores arabica koffie wordt voornamelijk verkocht en verscheept
als asalan koffie aan exporteurs op Java, die de koffie verwerken
tot koffie van exportkwaliteit. De koffie wordt vervolgens van
Surabaya naar bestemmingen over de hele wereld verscheept,
waarbij vaak niet eens gerefereerd wordt aan Flores als herkomst.
Er zijn door verschillende processors/exporteurs pogingen gedaan
om Flores arabica weer in haar oude glorie als topkoffie maar tot
nu toe is er nog geen consistentie in beschikbaarheid en toevoer.
Het toekomstige succes hangt af van de manier waarop de lokale
industrie de verwerking van Flores arabica koffie kan regelen
vanaf het moment dat de rijpe bessen geplukt worden tot het
moment dat de koffie in balen wordt verpakt en verscheept
wordt. De kwaliteit moet tijdens iedere fase gecontroleerd
worden. Als dit allemaal goed geregeld is, dan kan Flores arabica
weer één van ’s werelds beste koffies worden.
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created fertile soils ideal for
organic coffee production, in
recent years Flores has become
better known as source of
smooth, gentle robusta coffees.
Coffee is produced in the highlands of the districts of Manggarai and Ngada, at altitudes
between 400 and 1,000 metres
for robusta coffees and 1,000 to
1,600 in the case of arabicas, all
of this grown mainly by smallholders. Although still able to
produce beautiful arabica
coffees – both fully washed as
well as wet hulled – Flores has
lost its reputation for
outstanding quality during the
past decade, due to the fluctuating quality of their arabica
coffee. The fact that Flores does
not have an own port from
where international shipments
can take place has not helped in
this respect. Flores arabica
coffee is mostly sold and
shipped as asalan
coffee to Java-based exporters,
who process the coffee up to
export quality, after which the
coffee is shipped from Surabaya
to destinations worldwide, often
not even linked to Flores as its
origin. Several attempts have
been made by various processors/exporters to restore Flores
arabica its past glory as a strong
bodied coffee with medium
acidity and excellent flavour, but
so far there has not been any
consistency in availability and
supply. Future success depends
on the way the local industry is
able to control the processing of
Flores arabica coffee from the
moment ripe beans are picked
to the moment the coffee is
bagged and shipped, monitoring and safeguarding the
quality of the coffee during
every step in the chain. Once
all this is put in good order,
Flores arabica can become one
of world’s best coffees again.

BALI

Coffee drying (parchment and asalan)
Drogen van koffie (perkament en asalan)

De productie van arabica koffie
op het eiland Bali is kleinschalig. Volgens officiële cijfers
werd in 2009 slechts 2968 ton
geproduceerd, voornamelijk in
het Kintamani-gebergte op
een hoogte tussen 1000 en
1500 meter. Op het eiland kan
een zeer goede kwaliteit
gewassen Bali arabica
verbouwd worden, maar de
beschikbaarheid is laag en tot
nu toe is de algemene vraag
beperkt. Bali koffie wordt, net
als de koffie van Flores,
meestal verkocht als asalan of
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parchment koffie aan exporteurs op Java die de koffie
verwerken tot exportkwaliteit.Als de bonen goed
verwerkt worden is een gewassen, vaak met organisch
keurmerk, arabica-koffie van Bali een uitstekende
koffie; zoet, soepel en met een goede body, vaak met
citrustinten.

KOPI LUWAK
De varieteit die niet mag ontbreken in deze cupping
guide is Kopi Luwak, de duurste koffie ter wereld.
Kopi Luwak is koffie gemaakt van de bonen van
koffiebessen die gegeten zijn door de Aziatische
palmcivet, genaamd Luwak. Een civet eet de bessen
om hun vleespulp. Een civet die zoekt naar
koffiebessen is heel kieskeurig en eet alleen de rijpe
koffiebessen. Na ongeveer anderhalve dag in de
darmen van de civet worden de parchment bonen in
klompjes uitgepoept. Er wordt gezegd dat tijdens de
vertering proteïnen worden afgebroken waardoor de
bitterheid van de koffie vermindert en de koffie dus
zoeter smaakt.

Wild Kopi Luwak
Wilde Kopi Luwak

ones. After spending about a
day and a half in the civet's
digestive tract, the beans are
excreted in clumps, with their
shape intact, but still in parchment and still covered with
some mucilage. It is claimed
that during digestion proteins
are broken down, which lowers
the bitterness in the coffee,
enhancing sweetness in the cup.
There are two kinds of Kopi
Luwak: the traditional wild
variety and the ‘caged’ variety.
The traditional wild variety
involves excreted beans that
which are found in the forests of
Aceh, Java, Sulawesi and Bali.
The difference in time between
the moment the beans are
excreted and the moment the
beans are gathered can vary
considerably – from hours to
months. Wild Kopi Luwak can
consist of different species of
coffee beans: arabica, robusta or
liberica (the latter still growing in
the wild in Indonesia).
Once found, the beans are
washed by hand, sun-dried,
hulled and subsequently sold to
a collector. The variety in
species of beans, the considerable time differences in finding
the beans, the soil conditions
where the beans were found,
the moment washing took place
and the time needed to dry the
coffee all influence the cup of a
Wild Kopi Luwak. When properly roasted, the coffee is
described as being syrupy,
smooth, with chocolate under-

tones, sometimes a bit earthy.
Wild Kopi Luwak has a
brownish/greyish colour and
the beans appear a bit shrunk.
Nowadays it is rather difficult to
get hold of Wild Kopi Luwak
and, when offered from origin,
the question remains if the
coffee is indeed ‘wild’.
The ‘caged’ variety originates
from civets that are kept in
captivity, either by smallholders
or on government estates in
East Java. ‘Caged Kopi Luwak’
in principle is immediately
collected once excreted, then
washed, sundried, hulled and
made ‘export ready’ in bags of 1
lb or 20 kilos. As one can
control the beans consumed by
the civet, caged Kopi Luwak is
offered in two varieties: Kopi
Luwak arabica and Kopi Luwak
robusta. The one in high
demand is the arabica variety.
Caged Kopi Luwak arabica has
a pale greenish colour when it
has been freshly processed. The
coffee, obviously, is more stable
in the cup as the wild version.
Although not as exquisite as the
wild version, Kopi Luwak originating from civets kept in cages
is still an exceptional coffee.
Much is said about coffee
from Indonesia but all what is
written is only a fraction of
what can be said about the
coffees from Indonesia. I hope
this cupping guide gives the
reader an idea of the history
and beauty of the high quality
coffees Indonesia has to offer.

Er zijn twee soorten Kopi Luwak: de traditionele wilde versie
en de ‘gekooide’ versie. De traditionele wilde versie bestaat uit
uitwerpselen die gevonden worden in de bossen van Atjeh, Java,
Sulawesi en Bali. De tijdsverschillen tussen het moment dat de
bonen worden uitgepoept en het moment dat de bonen verzameld worden, kunnen aanzienlijk verschillen – van uren tot
maanden. Wilde Kopi Luwak kan uit verschillende soorten
koffiebonen bestaan: arabica, robusta of liberica (de laatste
groeien nog steeds in het wild in Indonesië).
Als de bonen gevonden worden, worden ze met de hand
gewassen, in de zon gedroogd en vervolgens verkocht aan een
opkoper. De verschillende soorten bonen, de aanzienlijke
tijdsverschillen bij het vinden van de bonen, de bodemcondities waar de bonen gevonden worden, het moment dat het
wassen plaatsvindt en hoe lang de bonen gedroogd worden is
allemaal van invloed op de smaak van Wilde Kopi Luwak.
Indien juist gebrand wordt de koffie omschreven als
siroopachtig, soepel, met chocoladetonen en soms een beetje
aardesmaak. Wilde Kopi Luwak heeft een bruine/grijze kleur
en de bonen lijken wat gekrompen. Tegenwoordig is het erg
moeilijk Wilde Kopi Luwak in origine aan te kopen en als het
vanuit origine aangeboden wordt blijft het de vraag of de
koffie inderdaad ‘wild’ is.
De ‘gekooide’ versie komt van civetkatten die in gevangenschap gehouden worden, door kleine boeren of op overheidsplantages in Oost-Java. ‘Caged Kopi Luwak’ wordt in principe meteen
na het uitpoepen verzameld en vervolgens gewassen, zongedroogd en ‘exportgereed’ gemaakt in zakken van 1 lb of 20 kilo.
Omdat de bonen die door de civetkat gegeten worden, gecontroleerd kunnen worden, wordt Caged Kopi Luwak in twee
soorten aangeboden: Kopi Luwak arabica en Kopi Luwak robusta.
Er is vooral veel vraag naar de arabica-soort. Ongebrande Caged
Kopi Luwak arabica heeft een licht groene kleur. De koffie is veel
stabieler in de cup dan de wilde versie. Hoewel hij niet zo
exquisiet is als de wilde versie is een Caged Kopi Luwak nog steeds
een bijzondere koffie.
Veel is gemeld over de koffies uit Indonesië. Alles bij elkaar
betreft het echter maar een fractie van wat er verteld kan
worden over koffie uit Indonesië. Ik hoop dat dit artikel de lezer
een idee geeft van de geschiedenis en pracht van de koffies die
Indonesië te bieden heeft.
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