
Kopi

LAPORAN RISET PASAR

FEBRUARI 2017



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laporan Riset Pasar: Kopi 
Penulis: Trade Facilitation Office Canada dan The Conference Board of Canada 
 
 
Tentang Proyek TPSA 
TPSA adalah proyek lima tahun senilai C$ 12 juta yang didanai oleh Pemerintah Kanada 
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pemerintah Indonesia, sektor swasta - khususnya usaha kecil dan menengah (UKM) - 
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perdagangan dan perdagangan yang memungkinkan investasi antara Indonesia dan Kanada. 
TPSA dimaksudkan untuk meningkatkan peluang penanaman modal dan perdagangan 
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Pengantar 
 
Laporan ini memberikan gambaran mengenai satu sub-segmen perdagangan kopi antara 
Indonesia dan Kanada. (Lihat kotak "Segmen Kopi Termasuk dalam Laporan.") Laporan ini 
menggambarkan metodologi penelitian dan data yang menginformasikannya, kemudian 
memberikan gambaran singkat tentang pasar kopi global, diikuti oleh analisis pasar kopi 
Indonesia untuk Kanada, termasuk tren historis dan potensi pertumbuhan ke depan. (Lihat 
kotak "Metodologi dan Sumber Data" untuk rincian tentang pendekatan dan data yang 
digunakan). Laporan juga menjelaskan peraturan utama yang harus dipertimbangkan oleh 
eksportir Indonesia untuk pasar Kanada. Selanjutnya dijabarkan analisis konteks Indonesia. 
Yang dibahas termasuk diskusi tentang produksi kopi di Indonesia, dampak terkait 
pengembangan sektor kopi untuk pengurangan kemiskinan, dan dampak terhadap 
ketenagakerjaan, kesetaraan gender, dan lingkungan. Laporan tersebut diakhiri dengan 
diskusi tentang peran kerangka dan standar sukarela, yang menawarkan potensi lebih lanjut 
untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas, serta dampak perkembangan sektor ini di 
Indonesia. Laporan diakhiri dengan ringkasan faktor utama di pasar untuk ekspor kopi. 
 
Segmen Kopi termasuk dalam Laporan 
 
Pasar kopi didefinisikan dengan menggunakan kode enam digit dari Harmonized 
Commodity Description and Coding System (HS), yang merupakan sistem internasional 
yang digunakan untuk mengklasifikasi produk yang diperdagangkan menggunakan nama 
dan nomor standar. Dalam laporan ini, kopi dianalisis hanya untuk sub segmen berikut: 
 

HS 090111 (Kopi, tidak dipanggang, bukan tanpa kafein) 
 
Metodologi dan Sumber Data 
 
Analisis pasar kopi ini mengandalkan sejumlah sumber data untuk memungkinkan analisis 
tren global dan Kanada.  
 
Analisis di tingkat global dilakukan dengan menggunakan database Komisi Perdagangan 
(Comtrade) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas dasar impor dan ekspor. Data ini 
memungkinkan analisis keseluruhan nilai global dan tren volume1, tren harga global dan 
Indonesia tersirat2, pangsa pasar, dan peringkat. 
 
Database Comtrade: https://comtrade.un.org/ 
 
Di tingkat Kanada, pasar kopi dianalisis pada tingkat HS-6 menggunakan database 
Canadian International Merchandise Trade (CIMT) yang diproduksi oleh Statistics Canada. 
Informasi ini digunakan untuk menguji tren nilai dan volume impor kopi Kanada, proyeksi 
pertumbuhan di pasar Kanada, menyiratkan tren harga kopi Kanada, pangsa pasar, dan 
peringkat. 
 
Database CIMT: http://www5.statcan.gc.ca/olc-
cel/olc.action?objId=65F0013X&objType=2&lang=en&limit=0  
 
Penyesuaian konkordansi dilakukan untuk menghubungkan kode HS ke kode North 
American Industry Classification System (NAICS) sehingga database resmi (seperti 

https://comtrade.un.org/
http://www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?objId=65F0013X&objType=2&lang=en&limit=0
http://www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?objId=65F0013X&objType=2&lang=en&limit=0
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database Statistik Industri Kanada) dan database swasta (seperti IBIS World Canada) dapat 
digunakan. 
 
Selain sumber kuantitatif ini, pemeriksaan pasar Kanada mencakup analisis peraturan, 
peraturan, dan kebijakan yang relevan untuk kopi. Ini termasuk informasi dari Canadian 
Food Inspection Agency; the Canadian Border Services Agency; Innovation, Science, and 
Economic Development Canada; and the Department of Justice Canada. Sumber-sumber 
ini memberikan informasi mengenai tarif dan peraturan sektor, termasuk untuk standar dan 
pelabelan produk. 
 
Analisis dinamika sektor di Indonesia, termasuk pertimbangan pembangunan, didasarkan 
pada tinjauan pustaka. Sumber daya utama berasal dari pustaka arus utama dan abu-abu, 
serta laporan teknis dan situs web organisasi terkait, termasuk Pemerintah Indonesia 
(Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM [Usaha Kecil dan 
Menengah], BPS Daerah), perusahaan swasta dan asosiasi industri, organisasi antar 
pemerintah3, asosiasi regional dan nasional dan pusat penelitian4, sumber berita (termasuk 
siaran pers resmi), makalah penelitian akademis, dan studi oleh lembaga swadaya 
masyarakat. 
  
Ada beberapa keterbatasan pendekatan metodologis yang diuraikan di atas. Laporan ini 
sebagian besar merupakan produk dari tinjauan pustaka, meskipun perlu dicatat bahwa 
terdapat informasi cukup signifikan mengenai produksi, kemiskinan, gender, dan isu-isu 
terkait lingkungan yang melekat pada rantai pasokan kopi. Meski demikian, serangkaian 
literatur akademis dan kebijakan yang tersedia, serta dukungan dari data wawancara, 
memastikan laporan ini relevan dan tepat waktu. 
 
Catatan kaki: 
 
1. Analisis tren dilakukan dengan menggunakan compound annual growth rate (CAGR), 

yang menghitung laju pertumbuhan konstan selama periode waktu tertentu. 
2. Harga tersirat dihitung sebagai nilai (US$)/unit volume (kilogram). Ini adalah angka 

nominal, artinya belum disesuaikan dengan inflasi. 
3. Bank Dunia, International Monetary Fund, Asian Development Bank, World Trade 

Organization, International Labour Organization, UN Industrial Development 
Organization, UN Women, UN Conference on Trade and Development, United 
Nations Environment Programme, dan United Nations Development Programme. 

4. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, National Bureau of Asian 
Research, Indonesian National Institute of Sciences (INIS), Centre for Strategic and 
International Studies dan Lembaga Penelitian SMERU. 

 
Pasar Kopi Global 
 
Nilai pasar ekspor kopi global mencapai US$20,1 miliar pada 2014, lebih dari dua kali lipat 
sejak 2005. (Lihat Grafik 1.) Secara volume, pasar ekspor global tumbuh dari 4,8 miliar 
kilogram pada 2005 menjadi 6,8 miliar kilogram pada 2014. Sementara volume perdagangan 
menggambarkan tren yang relatif lancar, nilai kopi yang diperdagangkan berfluktuasi, 
menyiratkan bahwa sumber volatilitas terutama disebabkan oleh perubahan yang mendasari 
harga komoditas.  
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Setelah bertahun-tahun pertumbuhan yang kuat, pasar ekspor kopi global menyusut nilainya 
sebesar 10 persen dari tahun 2008 sampai 2009 selama krisis keuangan. Volume terus 
tumbuh - sebesar 3 persen dari 2008 hingga 2009 - meskipun pada laju yang lebih lambat 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Harga kopi, di sisi lain, dikontrak sebesar 13 persen. 
Setelah krisis, ekspor kopi global kembali menguat dan hampir dua kali lipat nilainya antara 
2009 dan 2011. Kenaikan nilai ini terutama disebabkan oleh lonjakan harga dari US$2,25 
pada 2009 menjadi US $2,94 pada 2011; pertumbuhan volume jauh lebih sederhana. 
Pembelajaran dari analisis data ini adalah volatilitas harga komoditas merupakan ciri utama 
pasar kopi. 
 
Sejak puncaknya pada 2011, ekspor kopi global telah menurun secara signifikan. Pada 2013, 
pasar ekspor menurun baik dalam hal nilai dan volume untuk pertama kalinya. Harga juga 
turun menjadi US$2,68 per kilogram pada 2013. Pasar global mulai pulih pada 2014. 
 
Bagan 1 
Nilai Ekspor, Volume, dan Harga Kopi Global 

 
Sumber: PBB. 
 
Pasar ekspor kopi global didominasi oleh tiga pemain: Brasil, Vietnam, dan Kolombia. 
Indonesia adalah eksportir global terbesar keempat. Pada 2014, tiga eksportir teratas 
menyumbang 59 persen dari pasar dalam hal nilai. (Lihat Grafik 2.) Pangsa pasar global 
Indonesia pada 2014 adalah 5,1 persen dan berkisar antara 4 dan 7 persen sejak 2005 dalam 
hal nilai. 
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Bagan 2 
Sepuluh Besar Eksportir Kopi pada 2014 (pangsa nilai ekspor kopi global) 

 
Sumber: PBB. 
 
Kopi Indonesia sampai saat ini harganya lebih rendah dari rata-rata global dan dibandingkan 
dengan eksportir besar lainnya karena sebagian besar dari yang diekspor adalah varietas yang 
lebih murah, Robusta. (Lihat Bagan 3.) Faktanya, di antara 10 besar eksportir kopi Indonesia 
meminta salah satu harga terendah, dengan hanya kopi Vietnam (di antara 10 besar) yang 
memiliki harga lebih rendah. Ekspor kopi Indonesia menuntut harga US$1,12 per kilogram 
pada 2005 dan US$2,69 per kilogram pada 2014, yang merupakan pertumbuhan tahunan 
sebesar 10,2 persen, yang melampaui pertumbuhan harga global 5,4 persen per tahun. Meski 
tingkat pertumbuhannya lebih tinggi, harga yang dituntut ekspor kopi Indonesia tetap rendah, 
meski perbedaannya menngecil seiring berjalannya waktu.  
 
Importir kopi global terbesar adalah AS dan Jerman, yang menyumbang sekitar 40 persen 
dari nilai impor kopi global. Kanada adalah pengimpor terbesar kedelapan dan menyumbang 
sekitar 3,2 persen dari nilai impor global pada 2014.  
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Bagan 3 
Harga Ekspor Kopi (US$ per kilogram) 

 
Sumber: PBB. 
 
Pasar Impor Kanada untuk Kopi 
 
Total pasar impor kopi Kanada (HS 090111) tumbuh dari C$347 juta pada 2004 menjadi C$ 
714 juta pada 2014, yang merupakan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 8,3 persen. (Lihat 
Grafik 4.) Tren pasar impor Kanada mencerminkan tren global, seperti yang dijelaskan di 
atas, terkait nilai impor belum dapat menduduki kembali tingkat tertinggi yang dicapai pada 
2011. 
 
Bagan 4 
Impor Kopi Kanada (C$ juta) 

 
Sumber: Statistics Canada. 
 
Periode yang lebih relevan untuk memperkirakan pertumbuhan di masa depan adalah periode 
lima tahun dari 2009 sampai dengan 2014. Selama periode ini, nilai impor kopi Kanada 
tumbuh hampir 11,4 persen per tahun. Jika tingkat suku bunga ini terus berlanjut, pasar impor 
kopi Kanada bisa mencapai C$ 1,2 miliar pada 2019. 
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Secara volume, pasar impor tumbuh rata-rata 2,9 persen per tahun, dari 133 juta kilogram 
pada 2004 menjadi 166 juta kilogram pada 2014. (Lihat Bagan 5.) Pertumbuhan volume 
impor kopi Kanada meski stabil, lebih rendah daripada yang terlihat di pasar global.  
 
Bagan 5 
Impor Kopi Kanada (juta kilogram) 

 
Sumber: Statistics Canada. 
 
Pasar impor kopi Kanada didominasi oleh tiga pemain - Kolombia, Brasil, dan Guatemala - 
yang bersama-sama menyumbang sekitar 65 persen dari nilai pasar impor Kanada pada 2014. 
(Lihat Bagan 6.) Indonesia adalah eksportir kopi keenam terbesar di pasar impor Kanada 
pada 2014, terhitung hanya 4 persen dari impor kopi Kanada. 
 
Ada perbedaan penting antara pasar impor Kanada dan global. Guatemala dan Kolombia 
memiliki pangsa yang jauh lebih tinggi di pasar Kanada daripada di pasar global, sementara 
Vietnam memiliki pangsa pasar yang jauh lebih rendah daripada di pasar global.  
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Bagan 6 
Pangsa Impor Kanada oleh 10 Negara Teratas (persen) 

 
Sumber: Statistics Canada. 
 
4,1 persen saham Indonesia di pasar impor kopi Kanada pada 2014 lebih rendah dari pangsa 
5,1 persen di pasar global. Sejak 2003, pangsa pasar Indonesia di Kanada berkisar antara 3 
dan 5 persen, sedikit lebih rendah dari pangsa pasar globalnya.  
 
Harga impor untuk kopi di pasar Kanada telah meningkat dari C$2,70 per kilogram pada 
2004 menjadi C$4,30 per kilogram pada 2014. (Lihat Bagan 7.) Pada 2014, kopi Indonesia 
dihargai 37 persen lebih tinggi daripada harga impor rata-rata di pasar Kanada. Alasan 
potensial untuk ini mungkin adalah perbedaan jenis kopi yang diimpor ke Kanada dari 
Indonesia dibandingkan dengan jenis kopi Indonesia yang diekspor secara global (Neilson 
2013).1 
 
  

                                                 
1 Hal ini mungkin dijelaskan oleh tingginya persentase impor campuran kopi premium dari Indonesia ke Kanada 
terhadap campuran kualitas yang lebih rendah seperti Robusta. Misalnya, campuran dari Sulawesi dan 
Sumatera, yang dikenal memiliki rasa khas, cenderung diproduksi dengan standar kualitas tinggi. 
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Bagan 7 
Harga Impor Kopi Kanada 
(C$ per kilogram) 

 
Sumber: Statistics Canada. 
 
Berlawanan dengan pasar global, ketika kopi Indonesia secara konsisten merupakan salah 
satu harga terendah di antara eksportir utama, di pasar Kanada kopi Indonesia adalah salah 
satu yang bernilai tertinggi2. (Lihat Bagan 8.) 
 
Bagan 8 
Harga Impor Kopi Kanada 
C$ per kilogram 

 
Sumber: Statistics Canada. 
 

                                                 
2 Di antara eksportir utama dan eksportir yang sedang berkembang, hanya kopi Kenya yang harganya lebih 
murah dibandingkan dengan kopi Indonesia.  
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Konsentrasi Impor dan Importir Besar Kanada   
 
Impor kopi ke Kanada sangat terkonsentrasi dalam hal jumlah importir. Ke-12 importir 
teratas, yang tercantum secara alfabetis pada Tabel 1, menyumbang 79 persen dari total 
impor pada 2014. Beberapa importir bukan penduduk dengan alamat di luar Kanada. 
Sembilan besar importir utama menyumbang 78 persen total impor kopi dari Indonesia pada 
2014. 
 
Tabel 1 
Importir Kanada Utama, 2014 

Nama Perusahaan (urutan abjad) Kota Provinsi / Negara Bagian 
American Coffee Corporation Jersey City New Jersey 
Atlantic Cocoa Co. New York New York 
COEX Coffee International, Inc. Miami Florida 
Coffee America (USA) Corporation New York New York 
Eland Inc. Mississauga Ontario 
Ken Gabbay Coffee Ltd. Montréal Quebec 
N. J. Douek & Sons Montréal Quebec 
Olam Americas, Inc. White Plains New York 
RGC Coffee Inc. Westmount Quebec 
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. Burnaby British Columbia 
VOLCAFE USA, L.L.C. Somerset New Jersey 
Walker Coffee Trading, LPLP Houston Texas 

Sumber: Canadian Importers Database. 
 
Peraturan 
 
Kopi diatur oleh Canadian Food Inspection Agency (CFIA) sebagai produk makanan. CFIA 
Canadian Food and Drug Regulations, Canada Agricultural Products Act, and Safe Food for 
Canadians Act (SFCA). SFCA yang disahkan pada 2012, menetapkan standar untuk 
pemeriksaan makanan, serta pedoman umum pelabelan dan periklanan untuk produsen 
makanan. CFIA juga telah menyiapkan Imported and Manufactured Food Program Inspection 
Manual (Manual Inspeksi Program Impor dan Manufaktur) yang mengkonsolidasikan 
informasi kerangka peraturan, serta standar keamanan pangan.  
 
Di Bagian 5 dari Peraturan Makanan dan Obat-obatan Kanada, kopi (HS 090111) tercantum 
dengan deskripsi sebagai berikut: 
 

B.05.001 [S]. Kopi Hijau, Kopi Mentah atau Kopi yang Tidak Disangrai akan 
menjadi biji Kopi arabika L., C. liberica Hiern, atau C. robusta Chev., yang hamper 
semuanya bersih dari aril (salut biji).  

 
Terkait dengan masalah lingkungan, produsen kopi harus memenuhi semua undang-undang 
dan peraturan yang termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Kanada 
(Canadian Environmental Protection Act) dan Undang-Undang Penilaian Lingkungan 
Kanada (Canadian Environmental Assessment Act), berlaku untuk semua yurisdiksi provinsi 
dan federal.  
 
Undang-undang Produk Pengendalian Hama (Pest Control Products Act) yang diterapkan 
oleh Health Canada menentukan pestisida dan semprotan yang disetujui untuk digunakan dan 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.%2C_c._870/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-0.4/
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-regulations/regulatory-initiatives/sfca/eng/1338796071420/1338796152395
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-regulations/regulatory-initiatives/sfca/eng/1338796071420/1338796152395
http://www.inspection.gc.ca/food/non-federally-registered/product-inspection/inspection-manual/eng/1393949957029/1393950086417
http://www.inspection.gc.ca/food/non-federally-registered/product-inspection/inspection-manual/eng/1393949957029/1393950086417
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-15.31/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-15.21/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-9.01/
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mengatur penerapannya. Produsen kopi harus memastikan kadar residu pestisida sesuai 
dengan peraturan.  
 
Bila relevan, produk yang diperdagangkan secara internasional yang dinyatakan organik 
harus disertifikasi oleh badan terakreditasi CFIA (CFIA-accredited body). Secara khusus, 
hanya produk dengan kandungan organik yang lebih besar dari atau sama dengan 95 persen 
dapat diberi label sebagai organik. Produk harus menunjukkan nama lembaga sertifikasi dan 
diatur dalam Peraturan Produk Organik, 2009 (Organic Products Regulations, 2009.). Kopi 
adalah salah satu kategori makanan grosir Kanada dengan barang organik paling disertifikasi, 
termasuk lebih dari 100 jenis (disangrai dan digiling) dari setidaknya 15 produsen dan merek 
organik (Agriculture dan Agri-Food Canada 2008). 
 
CFIA memonitor pelabelan dan kemasan berdasarkan Undang-undang Pengemasan dan 
Pelabelan Barang Konsumen (Consumer Packaging and Labelling Act, CPLA). Produk kopi 
ada di bawah CPLA, yang mengharuskan makanan yang dikemas sebelumnya baik impor 
maupun buatan Kanada tidak boleh mengandung informasi yang salah atau menyesatkan 
mengenai asal usul, kualitas, kinerja, berat bersih, atau kuantitasnya. 
 
Terdapat panduan terpisah untuk label makanan yang berkaitan dengan industri dan 
konsumen, yang relatif sama di semua produk makanan. Untuk industri, persyaratan 
pelabelan inti (core labelling requirements) meliputi pelabelan bilingual, nama umum, negara 
asal, tanda tanggal, instruksi penyimpanan, identitas dan tempat usaha utama, makanan 
iradiasi, keterbacaan dan lokasi, daftar bahan dan alergen, kuantitas bersih, pelabelan nutrisi, 
dan pemanis. Selain itu, terdapat daftar klaim dan pernyataan untuk produk industri yang 
mencakup periklanan, alergen dan gluten, komposisi dan kualitas, klaim kesehatan, metode 
produksi, gambar, sketsa, logo dan merek dagang, organik, asal, dan kandungan nutrisi.  
 
Untuk kopi, ada pengecualian yang dibuat untuk persyaratan pelabelan industri mengenai 
tabel fakta nutrisi. Aturan pembebasan dilakukan terhadap produk tertentu yang digariskan 
dalam Peraturan Makanan dan Obat (Food and Drug Regulations). Hal ini karena fakta kopi 
tidak memerlukan daftar bahan baku dan dapat dikemas sebagai porsi satuan yang disediakan 
oleh perusahaan seperti restoran dan maskapai penerbangan.  
 
Bagi konsumen, persyaratan pelabelan (labelling requirements) meliputi klaim asal, nama dan 
alamat, pernyataan alergi, daftar bahan baku, tabel fakta nutrisi, tanda tanggal, klaim 
komposisi, panel tampilan utama, nama merek, kuantitas bersih, klaim kandungan nutrisi, dan 
nama umum. Persyaratan ini biasa terjadi pada hampir semua produk makanan.  
 
Mempertahankan kepercayaan konsumen dan mengambil pendekatan berbasis sains dan 
pengetahuan untuk menangani masalah peraturan (seperti keamanan pangan) penting untuk 
memastikan akses pasar terhadap produk pertanian dan agribisnis Kanada. Secara 
internasional, Perjanjian Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement (TBT) WTO 
mencakup semua peraturan teknis, standar sukarela, dan prosedur kepatuhan. Dalam hal 
produk makanan, persyaratan pelabelan, klaim nutrisi, pengendalian mutu, dan peraturan 
pengemasan juga tunduk pada Perjanjian TBT untuk semua anggota WTO.  
 
Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang Penerapan Tindakan Sanitasi dan 
Fitosanitasi (SPS) (World Trade Organization (WTO) Agreement on the Application of 
Sanitary and Phytosanitary Measures) juga menetapkan peraturan dan tindakan untuk 
melindungi terhadap risiko yang terkait dengan hama dan penyakit, dan untuk mencegah 

http://www.inspection.gc.ca/food/organic-products/certification-and-verification/certification-bodies/eng/1327860541218/1327860730201
http://www.inspection.gc.ca/english/reg/jredirect2.shtml?orgbio
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-38/
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/eng/1383607266489/1383607344939
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/nutrition-labelling/exemptions/eng/1389198015395/1389198098450?chap=2
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-consumers/eng/1400426541985/1400455563893
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
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risiko kesehatan dari bahan tambahan pada makanan, racun, dan kontaminan dalam makanan 
dan minuman. Codex Alimentarius untuk keamanan pangan, yang dibentuk Food and 
Agriculture Organization (FAO) dan World Health Organization (WHO) PBB, diakui 
konsisten dengan Perjanjian SPS. 
 
Tarif 
 
Tarif impor kopi Kanada (khusus HS 090111 dan semua kode HS10 yang berlaku) berada di 
posisi most favoured nation (MFN) dengan bea sebesar nol persen (atau bebas bea) pada 
Chapter 9 dari daftar tarif Bea Masuk (Customs Tariff), sebagai tarif yang berlaku untuk 
Indonesia. 
 
Pertimbangan Ekspor: Konteks Indonesia 
 
Pada 2015, Indonesia merupakan penghasil kopi terbesar keempat di dunia. Produksi kopi di 
Indonesia dimulai pada awal abad ke-18 dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan 
negara. Indonesia terletak dalam geografi yang ideal untuk perkebunan kopi - di dekat 
khatulistiwa dan dengan daerah pegunungan di seluruh pulau - menciptakan iklim mikro yang 
sesuai untuk kopi. 
 
Indonesia menghasilkan sekitar 11 juta karung kopi seberat 60 kilogram pada 2015 
(International Coffee Organization 2016) 3. Dari jumlah ini, sekitar 7,6 juta karung 60 
kilogram diekspor, dengan sisanya dikonsumsi di dalam negeri. Lebih dari 90 persen kopi 
Indonesia ditanam di lahan pertanian kecil (rata-rata satu hektar) oleh petani kecil. Sebagian 
produksi ini bersifat organik, dan pengekspornya mendapat sertifikasi internasional untuk 
memasarkan kopi sebagai bahan organik. Dua puluh lima persen ekspor adalah coffea 
arabica dan sisanya coffea robusta, selanjutnya disebut Arabika dan Robusta. Tujuan utama 
untuk kopi Indonesia adalah AS, Jepang, dan Eropa Barat (terutama Jerman), meskipun 
Indonesia juga memiliki posisi yang baik untuk memanfaatkan permintaan yang meningkat 
dengan cepat di kawasan ASEAN dan RRT (Global Business Guide Indonesia 2015). 
 
Lokasi 
 
Provinsi Sumatera Utara dan Aceh di bagian utara pulau Sumatra adalah produsen kopi 
Arabika terbesar di negara ini, yang menghasilkan hampir 60 persen dari total jumlah 
penduduk. Kopi Robusta tumbuh pada ketinggian yang lebih rendah dari Arabika. Provinsi 
Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu di bagian selatan pulau Sumatera merupakan 
produsen terbesar. Gambar 1 memetakan, sesuai urutan, 10 provinsi penghasil kopi teratas di 
Indonesia, diidentifikasi oleh jenis kopi yang dihasilkan.  
 
Bukti 1 
Peta 10 Provinsi Penghasil Kopi Terbesar  di Indonesia 
 
1.  Sumatera Selatan (Robusta) 
2.  Lampung (Robusta) 
3.  Sumatera Utara (Arabika) 
4.  Bengkulu (Robusta) 
5.  Jawa Timur (Robusta dan Arabika) 

                                                 
3 Produksi dan perdagangan kopi diukur secara internasional dalam karung 60 kilogram. 

http://www.codexalimentarius.net/
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-eng.html
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6.  Aceh (Arabika) 
7.  Sulawesi Selatan (Arabika) 
8.  Sumatera Barat (Robusta) 
9.  Nusa Tenggara Timur (Robusta dan Arabika) 
10.  Jawa Tengah (Robusta dan Arabika) 
 

 
Produksi dan Pengolahan 
 
Sektor kopi Indonesia luas, beragam, dan tersebar secara geografis. Dengan mayoritas 
perkebunan kopi besar digantikan oleh kelapa sawit dan usaha agribisnis lainnya dalam 
dekade terakhir, produksi saat ini didominasi oleh sekitar dua juta petani kecil yang tinggal di 
desa terpencil. Setiap wilayah bervariasi dalam cara mereka berproduksi dan memproses 
kopi, kualitas produk, dan struktur rantai nilai, serta dampak lingkungan. Geografi unik 
Indonesia menimbulkan tantangan terhadap logistik, penyebaran teknologi baru, dan 
pengembangan organisasi industri yang terpadu. Sebagian besar daerah penghasil kopi 
menghadapi tantangan serupa dengan produktivitas (hasil panen) rendah dan lemahnya 
organisasi petani dan koordinasi. 
 
Teknik Panen dan Kualitas Keluaran  
 
Semua kopi Arabika di Indonesia dipetik dengan tangan, terlepas dari ukuran perkebunannya. 
Setelah panen, kopi diolah dengan salah satu dari dua cara, masing-masing menghasilkan rasa 
dan aroma tersendiri. Metode yang paling tradisional, pengolahan kering, digunakan oleh 
hampir semua petani Robusta di Indonesia, serta sebagian kecil petani Arabika di Sulawesi, 
Flores, dan Bali. Dalam metode ini, ceri kopi dikeringkan di bawah sinar matahari dan 
kemudian dikupas (hulling) dalam keadaan kering. 
 
Metode kedua, wet-hulling ("giling basah"), digunakan oleh sebagian besar petani di 
Sulawesi, Sumatra, Flores, dan Papua. Pertama, kulit luar ceri dihilangkan secara mekanis 
dengan menggunakan mesin pulping. Biji kopi, yang masih dilapisi dengan lendir, disimpan 
sampai satu hari, setelah lendir dicuci dan kopi dikeringkan sebagian untuk dijual. Kopi 
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kemudian dikupas dalam keadaan semi basah oleh kolektor dan pengolah, yang mengurangi 
keasaman dan meningkatkan tubuh dan menghasilkan profil kopi klasik Indonesia. Pengolah 
(processor) yang lebih besar di Sumatra, Jawa, Sulawesi, dan Bali menghasilkan kopi dengan 
"proses basah (fully washed)."  
 
Kopi Robusta biasanya ditanam di kebun kecil rata-rata satu hektar. Tanaman ini pertama kali 
dipanen dengan mengupas buah dari cabang, yang menghasilkan campuran ceri matang dan 
hijau. Petani kemudian mengeringkan ceri kopi selama tiga minggu, mengupas ceri, dan 
menjual ke kolektor. Pada gilirannya, para kolektor menjualnya ke eksportir dan pasar 
domestik. Eksportir mengeringkan, menyortir, dan memberi grade pada ceri. Alih-alih 
dikirim dalam kontainer seperti kopi Arabika, Robusta diekspor dalam pengiriman kargo 
secara unit (break bulk). Robusta, jenis kopi yang paling sering diproduksi di Indonesia, 
biasanya siap untuk diekspor antara Juli dan Desember (ITC 2011). 
 
Pasar 
 
Pasar Kopi Domestik 
 
Sebagian besar Robusta di Indonesia digunakan dalam kopi instan dan produk manufaktur 
lainnya. Industri kopi sangrai sebagian besar berorientasi pada pemenuhan konsumsi 
domestik dengan hanya 1 persen produk olahan diekspor (Wahyudi dan Jati 2012). Pasar 
Robusta utama adalah Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang, meskipun permintaan dari 
pasar Asia meningkat (USDA 2015). Robusta juga merupakan bagian penting dari bahan 
campuran espresso tradisional. 
 
Meningkatnya permintaan domestik di Indonesia berarti pasar domestik memainkan peran 
yang semakin penting. Meski konsumsi masih rendah bila dibandingkan dengan Eropa dan 
Amerika, permintaan tumbuh, sebuah tren yang cenderung berlanjut dan bisa membantu 
meningkatkan produksi dalam negeri. (Lihat kotak "Menumbuhkan Permintaan Domestik 
untuk Kopi di Indonesia.") 
 
Menumbuhkan Permintaan Domestik untuk Kopi di Indonesia 
 
Dibandingkan dengan warga Eropa dan Amerika, orang Indonesia bukanlah pecinta kopi, 
belum. Konsumsi per kapita Indonesia sekitar 1,2 kilogram, sementara konsumsi lebih dari 
4 kilogram di A.S., sekitar 7 kilogram di Brasil, penghasil kopi nomor satu di dunia, dan 
lebih dari 10 kilogram di berbagai negara Eropa. Tapi dengan konsumsi per kapita 
Indonesia yang telah berlipat ganda hanya dalam beberapa tahun, permintaan domestik 
terlihat pada tren pertumbuhan yang cepat. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara 
berpopulasi terpadat keempat di dunia ini menjadi pasar kopi terkemuka.  
 
Permintaan lokal didorong oleh perubahan gaya hidup yang menyertai urbanisasi dan 
pembangunan ekonomi. Konsumsi kafein cenderung meningkat bila sebagian besar 
angkatan kerja bekerja di lingkungan kantor. Kopi instan sangat populer di Indonesia, 
dijual per cangkir di ribuan kafe dan warung pojok pasar kelas bawah, sementara 
konsumen dengan pendapatan lebih tinggi menyukai kedai kopi. Akibatnya, waralaba asing 
dan lokal tersebar di seluruh negeri. Starbucks sendiri telah mengumumkan rencana untuk 
membuka sekitar 100 gerai baru di negara tersebut dalam tiga tahun. Dengan kesadaran 
akan gizi sehat saat ini, banyak potensi yang terlihat di pasaran untuk produk kopi yang 
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Pasar Kanada 
 
Kopi dianggap sebagai makanan pokok yang baik. Menurut Asosiasi Kopi Kanada (CAC), 
peminum kopi Kanada rata-rata mengkonsumsi 3,2 cangkir kopi per hari, dan 83 persen 
orang Kanada minum kopi.4 Diperkirakan 14 miliar cangkir kopi dikonsumsi di Kanada 
setiap tahunnya, menjadikannya minuman panas paling populer dan minuman makanan 
nomor satu di Kanada (IBIS World Canada 2015; Agriculture and Agri-Food Canada 2010).  
 
Kopi tradisional adalah jenis yang paling umum dikonsumsi lebih dari sebagian konsumen 
(55 persen), diikuti oleh kopi berjenis espresso (12 persen), kopi instan tradisional (9 persen), 
kopi campuran es/beku (6 persen), dan kopi tanpa kafein (5 persen). Menurut survei CAC, 
kebanyakan peminum kopi Kanada mengkonsumsi kopi di rumah (78 persen), sementara 
jumlah yang lebih kecil namun terus bertambah (37 persen) dikonsumsi di luar rumah. 
Format pembuatan kopi tetes (drip coffee brewing) dominan (53 persen disiapkan 
menggunakan pembuat kopi tetes), namun mesin cangkir satuan (single-cup) sekarang berada 
di posisi kedua (25 persen disiapkan menggunakan mesin cangkir satuan). Kepemilikan 
pembuat kopi cangkir satuan lebih tinggi di Kanada daripada di Amerika Serikat (38 persen 
dan 27 persen) (CAC 2016). 
 
Kanada tidak memiliki iklim untuk memproduksi kopi, namun permintaan akan produknya 
tinggi. Perusahaan yang berbasis di Kanada mengimpor bahan mentah untuk diproses dan 
dijual kembali ke pasar domestik dan ekspor (Agriculture and Agri-Food Canada 2010) dan 
intensitas impor diperkirakan akan meningkat lebih lanjut (IBIS World Canada 2015). 
 
Untuk permintaan domestik (atau permintaan akhir) 5, pasar kopi Kanada telah tumbuh dari 
C$1,8 miliar pada 2010 menjadi C$ 2,2 miliar pada 2015, mewakili CAGR 3,56 persen. 
Pertumbuhan permintaan domestik diperkirakan akan melambat ke depan. Antara 2015 dan 
2020, pertumbuhan permintaan akhir diperkirakan akan melambat ke tingkat tahunan sebesar 
2,54 persen, dan industri ini diperkirakan bernilai C$2,5 miliar pada 2020 (IBIS World 
Canada 2015). 
 
Pasar kopi Kanada didominasi dua jenis biji kopi: Arabika Amerika Latin dan Robusta Asia 
yang relatif lebih murah. Biji Arabika adalah jenis yang biasanya paling dikenal konsumen 
Barat, namun kenaikan harga baru-baru ini untuk kedua jenis dan juga kenaikan biaya energi 
merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi keuntungan dan tren impor di industri 
produksi kopi yang mencakup penyangrai dan pengolah. 
 
Industri kopi Kanada sudah matang. Pertumbuhan pendapatan serupa atau lebih lambat dari 
pada ekonomi keseluruhan. Konsumsi per kapita stabil, dan pertumbuhan dalam industri ini 
                                                 
4 Menurut survei CAC tahun 2013, 83 persen menanggapi bahwa setelah minum kopi dalam satu tahun terakhir. 
5 Permintaan domestik mewakili pengeluaran untuk barang dan jasa industri di Kanada, terlepas dari negara asal 
mereka. Ini diturunkan dengan menambahkan impor ke pendapatan industri, dan kemudian mengurangi ekspor. 

menawarkan manfaat kesehatan tambahan, seperti kopi yang ditambahi ginseng atau kopi 
rendah asam yang lebih ringan di perut.  
 
Dikutip dari Global Business Guide Indonesia, 2014, "Indonesia’s Coffee Industry Needs 
Growth Capital.”  
http://www.gbgindonesia.com/en/agriculture/article/2014/indonesia_s_coffee_industry_nee
ds_growth_capital.php ( diakses pada 15 Januari 15 2017). 

http://www.gbgindonesia.com/en/agriculture/article/2014/indonesia_s_coffee_industry_needs_growth_capital.php
http://www.gbgindonesia.com/en/agriculture/article/2014/indonesia_s_coffee_industry_needs_growth_capital.php
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disebabkan oleh diferensiasi produk (misalnya melalui perdagangan yang adil dan sertifikasi 
organik). 
 
Konsentrasi rantai ritel utama merupakan ciri utama industri kopi, yang berakibat pada 
tingkat persaingan yang tinggi untuk ruang pajang (shelf space). Hambatan masuk (barrier to 
entry) terbesar yang dihadapi oleh pendatang baru potensial adalah posisi pemain industri 
yang sangat kuat, yang telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam pemasaran, 
menjalin hubungan dengan pemasok utama, dan membangun kepercayaan konsumen. 
Perusahaan-perusahaan petahana juga menikmati efisiensi karena skala dan cakupan 
ekonomi, dan berkat investasi teknologi dan peralatan, memiliki berbagai lini produk dan 
biaya produksi unit yang lebih rendah. Menurut Agriculture and Agri-Food Canada (2010), 
pasar Kanada dipasok oleh sejumlah besar produsen mapan, yang berarti bahwa persaingan 
akan terus kuat.  
 
Segmen pasar utama di industri kopi di Kanada meliputi toko kelontong dan supermarket, 
hipermarket (mass merchandiser), toko-toko klub, dan toko obat. Pedagang grosir kelontong 
menempati pangsa pasar terbesar dan menghasilkan sekitar 49 persen pendapatan industri. 
Dalam beberapa kasus, supermarket besar dengan daya beli yang cukup dapat melewati 
pedagang grosir dan mempertahankan kontrak dengan produsen secara langsung. Ini 
merupakan tren yang berkembang di industri ini. Kontraktor layanan makanan juga memiliki 
permintaan kopi yang moderat dan merupakan salah satu kelompok besar yang membeli dari 
manufaktur kopi dan pedagang grosir.  
 
Lebih jauh ke hilir, hipermarket seperti Walmart sering menjual produk kopi dan teh di toko 
mereka. Dalam lima tahun terakhir, sejumlah hipermarket berbasis A.S. telah memasuki 
pasar Kanada, yang telah menyebabkan meningkatnya permintaan untuk produk industri di 
segmen pasar ini. Demikian pula, toko klub seperti Costco, yang menarik konsumen yang 
sadar biaya, menjual kopi secara massal. Menariknya, toko obat dan apotek telah 
menunjukkan peningkatan permintaan untuk kopi, dan segmen ini membantu memperluas 
portofolio produk mereka. Pasar ini diperkirakan akan tumbuh dalam lima tahun ke depan 
karena konsumen semakin memilih untuk membeli produk kopi sambil berbelanja barang 
lain. Pasar hilir penting lainnya termasuk kafe, restoran, dan tempat peristirahatan lainnya, 
yang berada di bawah naungan kontraktor layanan makanan yang lebih luas.  
 
Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar industri kopi Kanada ada di segmen pasar re-
ekspor. 6 Manufaktur dan pengolah biji kopi impor kemudian melakukan re-ekspor ke negara-
negara seperti AS, Australia, Jepang, dan Uni Emirat Arab setelah bijinya disangrai dan 
digiling. Pada 2015, ekspor industri menyumbang sekitar 36 persen dari pendapatan industri. 
 
Peluang Pertumbuhan  
 
Penanaman Modal dan Peluang Hilir 
 
Ada ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut di sektor kopi, mengingat konsumsi per kapita 
yang meningkat di Indonesia dan wilayah lainnya. Untuk memenuhi permintaan yang kian 
meningkat, penanaman modal diperlukan (Global Business Guide Indonesia 2015). 
 

                                                 
6 Kopi dikategorikan sebagai HS 090111 diimpor ke Kanada tidak disangrai dan tidak dihilangkan kafeinnya—
yakni dalam bentuk biji kopi hijau. 
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Saat ini, sebagian besar kopi Indonesia diekspor sebagai biji kopi hijau untuk diolah di luar 
negeri. Hal ini membuka peluang jelas di bagian hilir rantai nilai, termasuk usaha sangrai, 
pencampuran, pengemasan, dan pemasaran. Karena perusahaan pengolahan hilir 
membutuhkan pasokan yang andal dan berkualitas tinggi, dukungan kepada petani akan 
menghasilkan keuntungan di hilir juga.  
 
Menyadari kebutuhan akan pembiayaan pra-ekspor yang lebih besar, International Islamic 
Trade Finance Corporation merancang operasi pembiayaan perdagangan sebesar US$1 juta di 
Indonesia.7 Operasi tersebut menyediakan dana bagi eksportir untuk membantu mereka 
memenuhi persyaratan pembiayaan pra-ekspor, dan memungkinkan pembayaran cepat 
kepada pemasok yang biasanya harus menunggu pembayaran setelah kopi dibeli dari 
eksportir. Prakarsa ini menjangkau lima koperasi dan sekitar 6000 petani. 
 
Prospek 
 
Petani kopi Indonesia perlu memanfaatkan kenaikan permintaan dengan meremajakan 
perkebunan tua mereka dengan pohon baru. Pada saat bersamaan, perusahaan pengolahan 
perlu meningkatkan mesin dan fasilitas mereka, serta para eksportir harus meningkatkan 
pemasaran dan pengemasannya. Upaya ini akan membutuhkan investasi modal yang 
signifikan. Usaha patungan dengan perusahaan lokal tampaknya merupakan jalan yang tepat. 
Selain itu, penanaman modal dari perusahaan ekuitas swasta dapat membantu produsen kopi 
Indonesia memperkuat posisinya di pasar global dan domestik (Global Business Guide 
Indonesia 2015). 
 
Menurut Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), petani Indonesia berencana untuk 
memperluas dan meremajakan perkebunan tua melalui program intensifikasi. Dengan 
memperluas areal, produksi kopi Indonesia ditargetkan mencapai antara 900.000 dan 1,2 juta 
ton per tahun dalam 10 tahun mendatang. Peraturan Presiden No. 39 tahun 2014 membatasi 
kepemilikan asing di perkebunan menjadi 95 persen dan Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 
2013 membatasi perkebunan swasta menjadi 100.000 hektar.8 
 
Selain itu, atase perdagangan Indonesia bekerja untuk mempromosikan ekspor kopi specialty, 
terutama di pasar A.S. (Kementerian Perdagangan 2015). Sebagai contoh, Indonesia 
berpartisipasi dalam pameran Specialty Coffee Association of America pada April 2015, di 
mana pemerintah mempromosikan kopi specialty yang berasal dari Sumatra, Jawa dan Jawa 
Barat, Bali, Sulawesi, Flores, dan Papua. 
 
Pasar Kanada 
 
Peluang pertumbuhan ada di pasar produksi kopi di Kanada, khususnya berkenaan dengan 
produk organik dan produk dengan sourcing etis, format siap minum, dan produk yang 
dibedakan berdasarkan asal geografis dan campurannya (misalnya Arabika versus Robusta). 
Industri ini juga mendapat keuntungan dari peningkatan minat konsumen terhadap campuran 
khusus ketimbang produk kopi murah yang dijual dalam jumlah besar (IBIS World Canada 
2015).  
 
                                                 
7 Lihat http://www.itfc-idb.org/en/content/pre-export-financing-indonesian-coffee-sector-0 untuk informasi 
lebih lanjut.  
8 Pernyataan yang diperoleh dari badan investasi resmi Indonesia; lihat http://www.indonesia-
investments.com/business/commodities/coffee/item186.  
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Dalam upaya menciptakan produk baru dan menarik minat konsumen, industri kopi juga 
menambahkan beberapa format khusus dan siap minum untuk mendiversifikasi lini produk 
mereka. Misalnya, adopsi satu cangkir kopi kopi untuk konsumsi kopi rumahan telah menjadi 
inovasi baru yang penting dan memiliki dampak besar pada diferensiasi pasar. Ini juga 
mengurangi permintaan untuk kopi instan, khas biji kopi Robusta. Meskipun demikian, 
permintaan untuk biji kopi Robusta meningkat karena penyangrai dan operator layanan 
makanan sedang mengembangkan campuran baru yang menggabungkan biji kopi Robusta 
dengan harga lebih rendah dengan biji kopi Arabika yang lebih mahal untuk mengimbangi 
kenaikan harga global baru-baru ini (IBIS World Canada 2015). 
 
Tekanan pasar akan terus disebabkan oleh sektor jasa ritel dan makanan. Produk etis, 
campuran kelas atas, dan kopi dengan rasa menghasilkan pendapatan tambahan, dengan 
banyak konsumen terterpapar produk yang berbeda melalui industri jasa makanan 
(Agriculture and Agri-Food Canada 2010).  
 
Industri kopi telah melihat pergeseran nyata dalam pilihan konsumen terhadap biji kopi yang 
diperoleh secara etis. Akibatnya adalah kesediaan orang-orang Kanada untuk membayar 
premi produk perdagangan dan organik yang adil, pendapatan industri meningkat dalam lima 
tahun terakhir, dan hal ini tetap merupakan area yang dapat lebih jauh dimanfaatkan eksportir 
Indonesia (asalkan mereka dapat memenuhi standar kualitas), mengingat pertumbuhan di 
pasar impor Kanada. Pelabelan geografis dan pemanfaatan sertifikasi organik/etis tetap 
menjadi area yang dapat difokuskan oleh eksportir Indonesia, termasuk eksportir kecil dan 
menengah, karena ada tingkat penerimaan pasar yang tinggi bagi mereka, dan biasanya sub- 
segmen ini memiliki margin yang lebih tinggi.  
 
Pertimbangan Lingkungan dalam Rantai Pasok Kopi  
 
Regulasi 
 
Dasar hukum peraturan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia adalah UUD 
1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat dan 
bahwa pengelolaan ekonomi nasional harus menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, 
menimbang pemeliharaan lingkungan. Peraturan lingkungan umum mengacu pada undang-
undang yang berlaku untuk semua sektor, yang terpenting adalah Undang-undang No. 32 
tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Undang-undang ini 
menetapkan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan di aspek lingkungan, termasuk 
perencanaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan, pemeliharaan, 
pemulihan (restorasi), pengawasan dan pengendalian lingkungan, serta penegakan hukum. 
Ada berbagai alat pengelolaan lingkungan seperti penilaian lingkungan strategis untuk 
kebijakan dan program, analisis eko-regional, dan anggaran lingkungan. Analisis dampak 
lingkungan (AMDAL) adalah instrumen utama yang digunakan untuk mencegah kerusakan 
lingkungan akibat inisiatif baru. Kegiatan fisik atau usaha yang cenderung memiliki dampak 
besar terhadap lingkungan wajib melaksanakan proses AMDAL. Bergantung pada tingkat 
dampak lingkungan proyek, perusahaan mungkin diminta untuk mengeluarkan penilaian 
dampak lingkungan, sebuah laporan pengelolaan lingkungan (SPPL), dan/atau laporan Upaya 
Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (atau UKL-UPL). 
 
Tidak ada penelitian sistemik mengenai sejauh mana undang-undang dan peraturan 
diberlakukan di sektor kopi, walaupun pemerintah memberikan dukungan kepada petani 
untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas.  
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Pengolahan Pasca Panen 
 
Tanaman kopi mulai berbuah setelah 3 sampai 4 tahun, dengan produksi memuncak dalam 7 
sampai 9 tahun. Buahnya siap dipanen 6 sampai 11 bulan setelah berbunga, tergantung dari 
varietas kopi. Sebagian besar petani di Indonesia memilih ceri kopi, sementara perkebunan 
besar biasanya menggunakan mesin. Ada dua metode untuk mengolah ceri matang menjadi 
biji kopi hijau—kering dan basah.  
 
Pengolahan kering, yang memerlukan pemilahan ceri kopi dan membiarkannya mengering di 
bawah sinar matahari; pendekatan yang lebih ramah lingkungan (Chanakya dan De Alwis 
2004). Pengolahan basah, yang disukai dalam produksi biji kopi Arabika, melibatkan 
penggunaan air yang tinggi dan menghasilkan air limbah. Kopi yang dihasilkan dengan 
metode basah biasanya dianggap berkualitas lebih baik. 
 
Kerangka Sukarela pada Sektor: Tenaga Kerja, Gender, dan Lingkungan 
 
Penggunaan standar sukarela di sektor kopi dipandang sebagai cara penting mengatasi 
masalah sosial dan lingkungan dalam produksi kopi (Panhuysen dan Pierrot 2014). Sektor 
kopi memiliki sejumlah skema sertifikasi (seperti Rainforest Alliance dan sertifikasi organik), 
serta skema spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan besar dalam rantai pasok. 
Misalnya, Starbucks, Whole Foods, dan Nespresso memiliki standar masing-masing untuk 
produksi berkualitas dan berkelanjutan. Standar bervariasi dalam hal tujuan dan cakupannya 
(untuk perbandingan, lihat SCAA 2009). Skema sertifikasi utama di industri kopi termasuk 
Fairtrade Labeling Organization (FLO), Organic (IFOAM), Rainforest Alliance, UTZ 
Certified, Coffee and Farmer Equity Practices (C.A.F.E) Starbucks, dan Kode Etik 4C. 
 
Sertifikasi Fairtrade biasanya menjamin harga dasar dan menghubungkan produsen dan 
konsumen yang menuntut produksi etis. Di bawah tanda Fairtrade, pembeli membayar harga 
minimum atau harga pasar, akan dipilih yang lebih tinggi, ditambah premi. Dalam kasus kopi 
organik, diferensial organik ditambahkan. Harga minimum bervariasi berdasarkan kualitas, 
mulai dari tambahan US$1,05 sampai dengan US$1,40 per pon, dengan premi perdagangan 
wajar sebesar US$0,20 per pon dan diferensial organik ditambahkan US$0,30 per pon.9  
 
Sementara Fairtrade mewakili sebagian kecil keseluruhan kopi berkelanjutan, semua bentuk 
sertifikasi menyangkut kinerja sosial mereka, seperti menangani kondisi kerja dan memberi 
manfaat untuk masyarakat. Mengenai perempuan, semua jenis sertifikasi menuntut kepatuhan 
terhadap undang-undang nasional yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan non-
diskriminasi di lapangan kerja.  
 
Premi yang dibayarkan untuk kopi bersertifikasi organik umumnya 15 sampai 35 persen di 
atas harga kopi konvensional (CBI n.d.). Premi juga bisa jauh lebih tinggi tergantung asal, 
meski bervariasi sesuai penawaran dan permintaan.  
 
Sertifikasi di Indonesia 
 
Program sertifikasi mensyaratkan agar produk memenuhi standar sosial, lingkungan, 
keberlanjutan ekonomi, dan standar ketertelusuran produk tertentu. Saat ini, 46 perusahaan 

                                                 
9 Lihat http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2012-10-
10_EN_Fairtrade_Minimum_Price_and_Premium_table_01.pdf untuk daftar lengkap premi.  
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kopi Indonesia telah mendapatkan sertifikasi, dengan 47.000 ton per tahun kopi bersertifikat 
(Wahyudi dan Jati 2012). 
 
Pada akhir 2012, diperkirakan 7 persen ekspor kopi Indonesia telah disertifikasi atau 
diverifikasi sebagai berkelanjutan, sedikit lebih rendah di bawah rata-rata global. Di segmen 
Robusta, 5 persen penjualan di Indonesia tersertifikasi atau terverifikasi (TechnoServe 2014). 

 
Jenis sertifikasi utama untuk kopi yang diterapkan di Indonesia tercantum dalam Tabel 2. 
 
Tabel 2 
Skema Sertifikasi Terkemuka untuk Kopi di Indonesia 
Penyedia sertifikasi Keterangan 
Organik (JAS, 
USDA/NOP, EU) 

Praktik pertanian dan pengolahan organik. Standar federal dengan praktik untuk 
produsen dan pedagang berlaku untuk semua produk organik yang dijual di Amerika 
Serikat. Standar serupa namun berbeda diterapkan secara internasional. Semua pasar 
menerimanya. 

UTZ Certified Keberlanjutan (kinerja ekonomi melalui produktivitas dan profesionalisme pertanian); 
standar lingkungan untuk memelihara flora dan fauna, zona penyangga; kesehatan dan 
keselamatan pekerja. Pasar: arus utama dan khusus. 

Bird Friendly  The Smithsonian Migratory Bird Center (Pusat Burung Bermigrasi Smithsonian) telah 
mengembangkan sertifikasi kopi 100 persen organik dan tanaman naungan satu-satunya 
yang: Ramah Burung. Sertifikasi tersebut menjamin bahwa setiap biji diproduksi secara 
organik dan tumbuh di bawah tanaman naungan berkualitas tinggi. Skema sertifikasi 
bertujuan untuk memastikan "agrohutan" tropis dilestarikan dan burung-burung yang 
bermigrasi menemukan tempat yang sehat saat mereka terbang. 

Starbucks C.A.F.E 
Practices 

Praktik C.A.F.E. (Coffee and Farmer Equity atau Kesetaraan Kopi dan Petani) adalah 
standar swasta yang ditetapkan oleh Starbucks Coffee Company. Skema ini 
dikembangkan oleh SCS (Scientific Certification Systems), yang merupakan entitas yang 
bertanggung jawab untuk pelatihan dan menyetujui pelaksana verifikasi pihak ketiga.  

Fairtrade Kelestarian sosial ekonomi dan lingkungan bagi petani dan masyarakatnya. Harga 
minimum dan premi sosial untuk menutupi biaya produksi dan program pembangunan 
yang dipilih oleh masyarakat. Premium untuk kopi organik. Model tersebut 
memberdayakan petani kecil yang diorganisir menjadi koperasi yang dijalankan secara 
demokratis untuk bersaing dalam skala global. Promosi pelatihan keterampilan dan 
kepemimpinan perempuan. 

Rainforest Alliance Pengelolaan pertanian yang berkelanjutan secara holistik: perbaikan sosial, lingkungan, 
ekonomi, dan etika sebagai landasan program. Pasar: global, dengan penekanan khusus 
pada Amerika Utara, Eropa, Jepang, dan Australia.  

Geographic 
Indication 

Indikasi geografis (GI) adalah tanda yang digunakan pada produk yang memiliki asal 
geografis tertentu dan memiliki kualitas atau reputasi tertentu. Di Indonesia, GI berada di 
bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual.  

Organik Indonesia  Ada lembaga sertifikasi yang diverifikasi oleh Otoritas Kompetensi Pangan Organik 
Kementerian Pertanian dan diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). 
Mereka menyediakan sertifikasi organik dengan menggunakan Standar Nasional 
Indonesia-SNI 01-6729-2013. Namun, perlu dicatat bahwa lembaga sertifikasi ini tidak 
memiliki pengaturan organik yang ekuivalen dengan Kanada.  

 
Meskipun Indonesia dikenal sebagai pengekspor Robusta, hanya 25 persen kopi bersertifikat 
Indonesia adalah Robusta (Ibnu et al. 2015). Tujuh puluh lima persen kopi bersertifikat 
adalah Arabika, sebagian besar berupa sertifikasi organik (Ibnu et al. 2015; Wahyudi dan Jati 
2012). 
 
Sebagian besar program sertifikasi atau verifikasi di Indonesia telah didanai dan dijalankan 
oleh eksportir swasta (lokal dan internasional). Di bawah program ini, eksportir berinvestasi 
untuk mengorganisasi dan melatih petani, dan memastikan bahwa praktik tersebut 

https://utz.org/what-we-offer/certification/
https://nationalzoo.si.edu/scbi/migratorybirds/coffee/
http://www.scscertified.com/csrpurchasing/starbucks.html
http://www.scscertified.com/csrpurchasing/starbucks.html
http://www.fairtrade.net/
http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.tilleke.com/resources/registering-geographical-indications-indonesia
http://www.tilleke.com/resources/registering-geographical-indications-indonesia
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berkelanjutan. Kasus bisnis untuk eksportir biasanya didasarkan pada pangsa pasar yang 
bertumbuh dan/atau memotong biaya tambahan pada dalam rantai pasokan. 
 
Akhirnya, terkait UKM dan koperasi perempuan, kurangnya informasi dan kesadaran 
mengenai prosedur untuk menerima sertifikasi, membatasi keuntungan dari skema tersebut. 
Sebagai pengakuan atas tantangan ini, International Finance Corporation (IFC) meningkatkan 
upaya untuk membidik perempuan dalam skema sertifikasi. Bekerja dengan ECOM Coffee 
Group, IFC mendirikan pusat pelatihan petani untuk mempromosikan kesadaran kualitas dan 
praktik yang lebih baik pada budidaya kopi berkelanjutan. Proyek yang dimulai pada 2006 ini 
ditingkatkan pada 2011. IFC menemukan bahwa tanpa perhatian khusus terhadap kebutuhan 
perempuan, perempuan di sektor kopi berasumsi bahwa pelatihan ditujukan untuk pria. 
Dengan demikian, pada tahap kedua proyek, upaya tambahan dilakukan untuk memastikan 
partisipasi perempuan dalam program ini, yang menyebabkan hampir 1.600 perempuan 
dilatih pada 2014. (Lihat, kotak, "Memastikan Perempuan Mendapatkan Manfaat dari 
Produksi Kopi Berkelanjutan"). 
 
Memastikan Perempuan Mendapatkan Manfaat dari Produksi Kopi Berkelanjutan 
 
Bekerja dengan ECOM, IFC mulai berinvestasi di pusat pelatihan pada 2006 untuk 
meningkatkan kualitas kopi dan mempromosikan praktik produksi kopi berkelanjutan yang 
lebih baik. Selama tahap pertama proyek (2006-2011), tampak jelas bahwa perempuan, 
meskipun memiliki peran penting dalam budidaya kopi, tidak memperoleh manfaat dari pusat 
pelatihan. Untuk mengatasi masalah ini, IFC mengambil tindakan tambahan selama tahap 
kedua proyek ini, termasuk mengidentifikasi peran perempuan dalam pekerjaan rantai pasok 
pertanian dan menyesuaikan jadwal pelatihan untuk mengakomodasi kebutuhan perempuan. 
Selain itu, bahan-bahan pelatihan khusus gender dikembangkan dan diberikan oleh pelatih 
kepada staf ECOM dan masyarakat lokal. IFC juga mengerahkan pelatih perempuan dan 
relawan perempuan, dan melibatkan para pemimpin serikat pekerja perempuan, perkumpulan 
petani, dan kepala desa. Pada akhirnya, IFC memperkenalkan perangkat manajemen 
keuangan untuk membantu perempuan melacak dan menganalisis pengeluaran rumah tangga 
dan pertanian (karena perempuan biasanya mengelola pendapatan rumah tangga). Program 
ini menyebabkan peningkatan jumlah perempuan yang dilatih secara signifikan (27 persen di 
antaranya dilatih pada fase dua dibanding 16 persen pada tahap pertama). Survei dampak 
menemukan bahwa pelatihan produksi lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas kopi saat 
perempuan dimasukkan dalam pelatihan teknis. Kelompok dengan pekerja wanita dan pria 
yang mendapat pelatihan menunjukkan kenaikan produktivitas sebesar 102 persen, sementara 
kelompok dimana hanya laki-laki yang mendapat pelatihan menunjukkan peningkatan 82 
persen. IFC berencana untuk mereplikasi pendekatan ini dengan komoditas lain dengan 
perempuan berperan utama. 
 
Sumber: IFC n.d .; IFC 2015; IFC 2016. 
 
Sertifikasi di Kanada 
 
Kopi merupakan produk pertanian pertama yang disertifikasi sebagai perdagangan adil (pada 
1988). Kopi perdagangan adil tersedia di gerai layanan ritel dan makanan di Kanada. Ada 
ceruk konsumen yang berkembang karena perhatian mereka pada kondisi etis dalam produksi 
kopi tradisional dan praktik panen di daerah pedesaan atau daerah berkembang. Di Kanada, 
ini berarti konsumen bersedia membayar premi untuk produk yang diperdagangkan demgan 
adil. 
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Skema paling relevan untuk kopi di Kanada mencakup Fairtrade, ISO 22000, Rainforest 
Alliance, C.A.F.E., dan label organik. Untuk diekspor ke Kanada, eksportir kopi harus 
mendapatkan sertifikasi organik dari badan terakreditasi. Di Indonesia, BIOCert Indonesia 
yang berbasis di Bogor, Jawa Barat diakreditasi oleh CFIA. Perusahaan yang didirikan pada 
2002 oleh Indonesian Organic Alliance dan terakreditasi ISO 17065, telah bertugas sebagai 
badan audit untuk Program Sertifikasi Pertanian Rainforest Alliance sejak 2008. Setelah 
disertifikasi oleh BioCert Indonesia, ekspor dapat memilih untuk menggunakan logo organik 
Kanada. Selain skema sertifikasi utama di atas, menurut Standards Map International Trade 
Center, terdapat 24 standar yang relevan untuk kopi Indonesia yang ditujukan ke Kanada. 
Lampiran A memberikan gambaran umum. 
 
Kesimpulan 
 
Pasar kopi Kanada pada umumnya matang, dengan konsumsi tumbuh pada atau di bawah 
tingkat pertumbuhan pendapatan domestik secara keseluruhan. Kopi Indonesia dianggap 
memiliki cita rasa yang sangat khas. 
 
Pasar Kanada, yang mengarah ke kopi bersertifikat organik dan perdagangan adil, 
menyajikan sebuah peluang bagi Indonesia, demikian pula cita rasa unik kopi Indonesia yang 
menarik segmen konsumen tertentu Kanada. Mewujudkan peluang ini memerlukan usaha 
dari pihak eksportir Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi perdagangan adil dan organik 
yang dipersyaratkan dan memasarkan produk mereka pada pasar ceruk dengan secara efektif 
di Kanada. 
  

http://www.biocert.co.id/
http://www.organicindonesia.org/
http://www.standardsmap.org/identify
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Lampiran A: Standar untuk Ekspor Kopi Indonesia ke Kanada 
 

Daftar Lengkap Standar Kopi dari Indonesia ke Kanada Menurut Peta Standar ITC 10 
Standar Deskripsi dan Ruang Lingkup 
ISO  Sertifikat ISO 22000 untuk Manajemen Keamanan Pangan, ISO 9001 (tahun 2000), ISO 

14000. 
HACCP Sistem manajemen dimana keamanan pangan ditangani melalui analisis dan 

pengendalian bahaya biologis, kimia, dan fisik dari produksi bahan baku, pengadaan 
dan penanganan hingga manufaktur, distribusi, dan konsumsi produk jadi. 

Global Coffee 
Platform  
(Common Code for 
the Coffee 
Community atau 
Peraturan Umum 
untuk Komunitas 
Kopi) 

Asosiasi 4C ini adalah platform kopi berkelanjutan multi-pemangku kepentingan yang 
memandu sektor kopi dengan cara yang pra-kompetitif. Asosiasi ini mengoperasikan 
Kode Etik 4C - sebuah standar tingkat awal yang menetapkan garis dasar untuk prinsip 
sosial, ekonomi dan lingkungan untuk produksi berkelanjutan kopi hijau. Global 
Coffee Platform memiliki proses verifikasi/sertifikasi. Platform ini juga bekerja sama 
dengan standar keberlanjutan lainnya seperti Fairtrade International dan UTZ 
Certified. 

Business Social 
Compliance 
Initiative (BCSI) 
Code of Conduct  

BSCI adalah inisiatif berbasis bisnis yang mendukung peritel, importir dan brand 
untuk memperbaiki kondisi kerja dalam pabrik pemasok dan pertanian ke seluruh 
dunia. BSCI memiliki kode etik dan sistem implementasi tunggal yang dimaksudkan 
untuk memungkinkan perusahaan mencari semua jenis produk untuk menangani 
masalah ketenagakerjaan yang kompleks dalam rantai pasokan mereka. BSCI 
bukanlah perusahaan audit atau sistem akreditasi, namun inisiatif ini menawarkan 
metodologi. BCSI tidak memberikan sertifikasi. 

EcoVadis EcoVadis bertujuan untuk memperbaiki praktik lingkungan dan sosial perusahaan 
dengan memanfaatkan pengaruh rantai pasok global, dan beroperasi sebagai platform 
kolaborasi yang memberi peringkat keberlanjutan pemasok. EcoVadis memiliki 
metodologi untuk analisis tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 
responsibility/CSR) yang mencakup 21 kriteria di empat tema: lingkungan, praktik 
tenaga kerja yang adil, etika/praktik bisnis yang adil, dan rantai pasok. EcoVadis 
menawarkan pelatihan dan konsultasi, dan bertujuan untuk menemukan solusi bagi 
pembeli dan pemasok. 

 
Ethical Trading 
Initiative (ETI) 

ETI adalah aliansi perusahaan, serikat pekerja dan LSM yang mempromosikan 
penghormatan terhadap hak-hak pekerja di seluruh dunia. Kode ETI didasarkan pada 
Konvensi International Labour Organisation, dan bertujuan untuk mendukung anggota 
dalam membangun strategi perdagangan etis dalam rantai pasok mereka sendiri. 

Fair for Life Fair for Life bertujuan untuk memastikan hubungan yang adil dan positif antara 
produsen dan koperasi atau perusahaan kontraktor mereka, antara pekerja dan atasan 
mereka, dan antara seller dan buyer di pasar dunia, sementara memastikan kinerja 
standar. Inisiatif ini menawarkan dua skema sertifikasi: Program Sertifikasi Fair Social 
Life & Fair Trade dan Sertifikasi Tanggung Jawab Sosial. Fair for Life menawarkan 
inspeksi dan sertifikasi pihak ketiga yang netral terhadap brand dalam produksi awal, 
manufaktur, dan perdagangan. Fair for Life menggabungkan standar perdagangan 
sosial dan adil yang ketat dengan kemampuan beradaptasi dengan kondisi setempat. 
Sistem ini dirancang untuk komoditas makanan dan non-makanan (seperti kosmetik, 
tekstil atau jasa wisata). 

Fairtrade 
International 

Fairtrade International adalah LSM dan nirlaba independen. Dengan anggotanya, 
Fairtrade International mewakili sistem perdagangan luar biasa terbesar dan paling 
terkemuka di dunia. Organisasi ini mengkoordinasikan pelabelan Fairtrade di tingkat 
internasional dan berbasis di Bonn, Jerman. 

FLA Workplace 
Code of Conduct 

Fair Labor Association (FLA) adalah usaha kolaboratif universitas, organisasi 
masyarakat sipil, dan perusahaan yang bertanggung jawab sosial yang didedikasikan 
untuk melindungi hak-hak pekerja di seluruh dunia. Pedoman Perilaku Tempat Kerja 
FLA mendefinisikan standar ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mencapai kondisi 
kerja yang layak dan manusiawi. Standar Kode adalah berdasarkan standar Organisasi 
Perburuhan Internasional dan praktik perburuhan yang diterima secara internasional. 

                                                 
10 Tidak termasuk standar yang diidentifikasi untuk negara lain, seperti British Global Consortium Global 
Standards atau Program Pertanian Organik A.S. misalnya. Informasi diambil langsung dari Peta Standar.  

http://www.4c-coffeeassociation.org/
http://www.4c-coffeeassociation.org/
http://www.bsci-intl.org/
http://www.bsci-intl.org/
http://www.bsci-intl.org/
http://www.ecovadis.com/
http://www.ethicaltrade.org/about-eti
http://www.ethicaltrade.org/about-eti
http://www.fairforlife.org/pmws/indexDOM.php?client_id=fairforlife&page_id=home
http://www.fairtrade.net/
http://www.fairtrade.net/
http://www.fairlabor.org/our-work/code-of-conduct
http://www.fairlabor.org/our-work/code-of-conduct
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Ini juga telah menciptakan proses pemantauan, remediasi, dan verifikasi independen 
untuk mematuhi Pedoman ini. 

GLOBALG.A.P. 
Crops 

GLOBALG.A.P. adalah badan sektor swasta yang menetapkan standar untuk 
sertifikasi proses produksi akuakultur dan produk pertanian. GLOBALG.A.P. adalah 
standar pra-pertanian yang berhubungan dengan semua kegiatan pertanian dari pra-
panen (misalnya, pakan dan bibit) hingga kegiatan pasca panen (misalnya penanganan, 
pengepakan dan penyimpanan), dan dimaksudkan untuk meyakinkan konsumen 
bahwa produk diproduksi dengan menghormati lingkungan dan kesejahteraan baik 
pekerja maupun hewan. Standar kopi hijau GLOBALG.A.P. mencakup isu-isu seperti 
irigasi, penggunaan pupuk, dan pengelolaan tanah atau limbah. GLOBALG.A.P. 
mengesahkan lebih dari 97.000 produsen dan diakui di lebih dari 100 negara. 

International 
Federation of 
Organic Agriculture 
Movements 
(IFOAM) 

The International Federation of Organic Agriculture Movements (Federasi 
Internasional Pergerakan Pertanian Organik, IFOAM) adalah organisasi akar rumput 
dan demokrasi yang menyatukan 750 organisasi anggota di 116 negara. Norma 
IFOAM adalah dasar untuk persetujuan lembaga sertifikasi berdasarkan Akreditasi 
IFOAM dan Program Akreditasi Sistem Organik Global IFOAM. Sistem Jaminan 
Organik IFOAM (OGS) dirancang untuk memfasilitasi pengembangan standar organik 
dan sertifikasi pihak ketiga di seluruh dunia, dan untuk memberikan jaminan 
internasional atas standar dan sertifikasi organik ini.  

International 
Labour 
Organization (ILO) 
Labour Standards 

Sejak 1919, International Labour Organization, sebuah badan khusus Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, telah memelihara dan mengembangkan sistem standar 
ketenagakerjaan internasional yang bertujuan untuk mempromosikan kesempatan bagi 
perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif, 
dalam kondisi bebas, setara, aman, dan bermartabat. Standar perburuhan internasional 
adalah instrumen hukum yang disusun oleh konstituen ILO (pemerintah, pengusaha, 
dan pekerja dari 185 negara anggota) dan menetapkan prinsip dan hak mendasar di 
tempat kerja.  

ISCC PLUS ISCC PLUS adalah salah satu sistem sertifikasi terkemuka untuk keberlanjutan dan 
emisi gas rumah kaca. Sistem ISCC PLUS dibangun di atas seperangkat persyaratan 
dasar wajib dalam produksi dan sehubungan dengan rantai asuhan. Selain itu, ada 
tambahan sukarela yang melampaui persyaratan keberlanjutan wajib. Perusahaan 
dapat memilih tambahan ini sebagai modul tambahan sukarela untuk membuktikan 
kepatuhan terhadap hal yang spesifik, misalnya, tindakan keanekaragaman hayati 
tertentu atau emisi gas rumah kaca yang rendah.  

Naturland Naturland adalah LSM nirlaba independen yang mempromosikan pertanian organik 
dengan tanggung jawab sosial dan kemitraan yang adil pada tingkat regional, nasional 
dan global. Naturland mendukung kemitraan bisnis jangka panjang dan adil sambil 
memberi banyak usaha kesempatan untuk mengembangkan proyek dengan petani 
skala kecil. Naturland adalah asosiasi petani organik dengan petani sebagai anggota, 
delegasi, dan direksi, serta lembaga penetapan standar dan sertifikasi dengan labelnya 
sendiri. Organisasi ini dijalankan dengan prinsip demokrasi akar rumput. Pengaturan 
standar dan sertifikasi merupakan area kerja yang sulit, dengan standar baru 
dikembangkan di luar pertanian organik, seperti tanggung jawab sosial, akuakultur 
organik, kehutanan organik, kemitraan adil Utara-Selatan, dan perikanan tangkap 
berkelanjutan. Selain kantornya di Jerman, Naturland bekerja dengan jaringan 
perwakilan di Mesir, Ekuador, India, Peru, Bolivia, Tanzania, dan AS. Saat ini, lebih 
dari 40.000 petani mengelola area seluas 250.000 hektar sesuai dengan standar 
Naturland. 

Safe Quality Food 
Program (SQF) 

Program Safe Quality Food (SQF) adalah program keamanan pangan dan sertifikasi 
mutu global yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan peritel dan penyedia layanan 
makanan di seluruh dunia yang memerlukan sistem manajemen mutu dan keamanan 
pangan berbasis HACCP dan ISO dari pemasok mereka. Program ini menawarkan 
sertifikasi independen untuk memastikan bahwa sistem keamanan pangan dan 
manajemen mutu pemasok sesuai dengan peraturan keamanan pangan internasional 
dan domestik.  

Sustainable 
Agriculture 
Initiative (SAI) 
Platform 

Platform SAI telah mengembangkan Farm Sustainability Assessment (Penilaian 
Keberlanjutan Pertanian) untuk mendukung petani dan perusahaan dalam pengadaan 
bahan baku pertanian yang diproduksi secara lestari. Platform SAI mencakup industri 
makanan, termasuk produk pertanian khusus sektor. Mekanisme penilaian SAI 

http://www.globalgap.org/uk_en/
http://www.globalgap.org/uk_en/
http://www.ifoam.bio/
http://www.ifoam.bio/
http://www.ifoam.bio/
http://www.ifoam.bio/
http://www.ifoam.bio/
http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
http://www.iscc-system.org/en/iscc-system/iscc-plus/
http://www.naturland.de/en/
http://www.sqfi.com/
http://www.sqfi.com/
http://www.saiplatform.org/
http://www.saiplatform.org/
http://www.saiplatform.org/
http://www.saiplatform.org/
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mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dan memberi gambaran dan 
sertifikasi kepada petani tentang keberlanjutan pertanian mereka. 

Sedex Global  Sedex adalah organisasi keanggotaan nirlaba yang berdedikasi untuk mendorong 
perbaikan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab dalam rantai pasokan global. 
Sedex didirikan oleh sekelompok peritel Inggris pada 2004 dengan dua tujuan utama: 
meringankan beban pemasok yang menghadapi banyak audit, kuesioner, dan 
sertifikasi, dan untuk mendorong perbaikan dalam kinerja etis rantai pasok global. 
Sebagai platform kolaborasi terbesar untuk berbagi data rantai pasok etis, Sedex 
adalah solusi manajemen rantai pasokan yang efektif, membantu perusahaan 
mengurangi risiko, melindungi reputasi perusahaan, dan memperbaiki praktik rantai 
pasok. Sedex juga memiliki panduan praktik terbaik.  

Social 
Accountability 
International (SAI) 
SA8000 

Social Accountability International adalah LSM nirlaba yang mempromosikan hak 
asasi manusia pekerja melalui pengembangan standar sukarela, SA8000. Unsur-unsur 
normatif utama berasal dari standar ILO dan mencakup isu-isu seperti kesehatan dan 
keselamatan kerja, hak untuk melakukan perjanjian kerja bersama, dan jam kerja.  

Sustainability 
Assessment of Food 
and Agriculture 
systems (SAFA) 

Pedoman FAO: Sustainability Assessment of Food and Agriculture (Sistem Penilaian 
Keberlanjutan Sistem Pangan dan Pertanian), SAFA memberikan referensi 
internasional untuk pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan berkelanjutan dalam 
pangan dan pertanian di semua tingkat rantai pasok. SAFA bukanlah indeks 
keberlanjutan, standar keberlanjutan, atau alat pelabelan. SAFA mendefinisikan sistem 
pangan dan pertanian berkelanjutan, termasuk integritas lingkungan, ketahanan 
ekonomi, kesejahteraan sosial, dan tata pemerintahan yang baik; Sistem ini 
menguraikan prosedur untuk analisis terpadu terhadap semua dimensi keberlanjutan, 
termasuk pemilihan indikator dan penilaian kinerja keberlanjutan yang tepat (terbaik, 
baik, moderat, terbatas, tidak dapat diterima); dan sistem ini menggambarkan tema, 
sub tema, dan indikator keberlanjutan. SAFA berorientasi pada tujuan. Indikator 
dirancang untuk memenuhi tujuan tema dan tujuan sub-tema. Dengan demikian, 
praktik individu hanya ditangani secara implisit terkait pencapaian tujuan yang mereka 
maksud. 

Sustainable 
Agriculture 
Network (SAN) 

The Sustainable Agriculture Network (SAN) adalah koalisi organisasi konservasi dan 
pembangunan non-profit di Amerika, Afrika, dan Eropa yang mempromosikan 
keberlanjutan lingkungan dan sosial kegiatan pertanian melalui pengembangan standar 
praktik yang baik, sertifikasi, dan pelatihan produsen desa di seluruh dunia. The 
Rainforest Alliance (RA) bekerja untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan 
memastikan penghidupan yang berkelanjutan dengan mengubah praktik penggunaan 
lahan, praktik bisnis, dan perilaku konsumen. SAN dan RA adalah pemilik sistem 
sertifikasi. Kepatuhan terhadap Standar Pertanian Berkelanjutan SAN sangat 
diperlukan untuk sertifikasi pertanian dan hak untuk menggunakan logo merek dagang 
Rainforest Alliance Certified untuk produk pertanian.  

Unilever 
Sustainable 
Agriculture Code 

Unilever Sustainable Agriculture Code diluncurkan pada 2010 sebagai landasan 
program Sumber yang Berkelanjutan, terinspirasi oleh komitmen keberlanjutan 
perusahaan bahwa pada 2020 Unilever akan membeli semua bahan baku pertaniannya 
dari pertanian yang menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Program sumber 
berkelanjutan bergantung pada kepatuhan terhadap Unilever Sustainable Agriculture 
Code, baik melalui penilaian sendiri dan verifikasi terhadap Code atau melalui standar 
sertifikasi eksternal yang diakui setara dengan Code, seperti Rainforest Alliance atau 
RSPO. Melalui standar praktik yang wajib dan baik, ia mendefinisikan suatu proses 
perbaikan terus-menerus. Unilever Sustainable Agriculture Code ini berlaku untuk 
semua pemasok bahan baku pertanian Unilever, para petani yang memproduksinya, 
dan kontraktor yang bekerja di pertanian. Pemasok harus mematuhi Aturan Skema 
Unilever Sustainable Agriculture Code, yang menjabarkan standar sertifikasi eksternal 
dan metode verifikasi sendiri. 

UTZ Certified  UTZ adalah label dan program keberlanjutan LSM nirlaba dan independen yang 
didedikasikan untuk menciptakan pasar terbuka dan transparan untuk produk pertanian 
yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. UTZ memiliki dua standar: 
Kode Etik dan Lacak Balak (Chain of Custody). Sistem Keterlacakan (Traceability) 
UTZ memungkinkan konsumen untuk melakukan verifikasi rantai pasok produk 
mereka dari produsen ke pembeli, melalui sistem berbasis web.  

Verified Carbon 
Standard (VCS) 

Verified Carbon Standard (VCS) adalah sistem jaminan kualitas komprehensif untuk 
kredit karbon yang dikeluarkan di pasar sukarela. Proyek menggunakan persyaratan 

http://www.sedexglobal.com/
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1689
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1689
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1689
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1689
http://www.fao.org/nr/sustainability/sustainability-assessments-safa/en/
http://www.fao.org/nr/sustainability/sustainability-assessments-safa/en/
http://www.fao.org/nr/sustainability/sustainability-assessments-safa/en/
http://www.fao.org/nr/sustainability/sustainability-assessments-safa/en/
http://san.ag/web/
http://san.ag/web/
http://san.ag/web/
http://www.growingforthefuture.com/unileverimpguid/
http://www.growingforthefuture.com/unileverimpguid/
http://www.growingforthefuture.com/unileverimpguid/
https://www.utzcertified.org/en
http://www.v-c-s.org/
http://www.v-c-s.org/
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VCS demi memastikan bahwa pengurangan karbon mereka memenuhi standar kualitas 
yang diterima dan diverifikasi secara independen, bernomor unik dan transparan 
dalam database pusat.  

World Fair Trade 
Organization 
(WFTO) Guarantee 
System 

World Fair Trade Organization (WFTO) adalah jaringan global organisasi yang 
mewakili rantai pasok Perdagangan Adil. WFTO adalah rumah pelaku perdagangan 
adil: produsen, pemasar, eksportir, importir, pedagang grosir, dan peritel yang 
menunjukkan komitmen 100 persen terhadap Perdagangan Adil. Tujuan dari WFTO 
adalah untuk memungkinkan produsen kecil memperbaiki mata pencaharian dan 
masyarakat mereka melalui Perdagangan Adil yang Berkelanjutan. Hal ini dilakukan 
dengan memberikan akses pasar melalui kebijakan, advokasi, kampanye, pemasaran, 
dan pemantauan. 

 
 

http://wfto.com/standard-and-guarantee-system/guarantee-system
http://wfto.com/standard-and-guarantee-system/guarantee-system
http://wfto.com/standard-and-guarantee-system/guarantee-system
http://wfto.com/standard-and-guarantee-system/guarantee-system
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