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Pelatihan Cara Mengekspor Kopi 
ke Kanada

Sebagai bagian dari kegiatan TPSA untuk mempromosikan ekspor kopi Indonesia ke 

Kanada, diadakanlah pelatihan di dua wilayah penghasil kopi guna membantu usaha 

kecil dan menengah (UKM) Indonesia memahami pasar dan proses ekspor ke Kanada.

Kopi Indonesia dipilih sebagai salah satu komo-
ditas sasaran TPSA karena potensinya yang besar 
untuk diekspor ke pasar Kanada. Guna membantu 
produsen kecil dan menengah Indonesia agar 
dapat mengakses pasar Kanada dengan sukses, 
TPSA menawarkan pelatihan satu setengah hari 
kepada produsen kopi dari dua wilayah utama 
penghasil kopi di Indonesia—Aceh dan Sulawesi 
Selatan. Melalui kombinasi (metode) presentasi 
dan diskusi interaktif, peserta pelatihan mengem-
bangkan pengetahuan dan kemampuan mereka 
tentang cara sukses mengekspor ke Kanada.

Pelatihan dibawakan oleh Dario Iezzoni, rekanan 
ahli kopi dari TFO Canada. TFO Canada merupakan 
organisasi nirlaba non-pemerintah yang berpusat 
di Ottawa yang mendapat mandat untuk mempro-
mosikan pengembangan ekonomi berkelanjutan 
melalui (penyediaan) informasi, nasihat, dan kontak 
ekspor. TFO Canada memfasilitasi akses menuju 
pasar Kanada dan membagikan keahlian dagang 
Kanada agar bermanfaat bagi UKM yang ingin 
mengekspor ke Kanada.

Mengapa Mengekspor Kopi 
ke Kanada? 
Meski pun Kanada merupakan negara yang rela-
tif kecil dalam hal populasi—hanya 10 persen 
dari populasi Amerika Serikat—namun Kanada 
mengimpor kopi hampir dua kali lipat dalam basis 
per kapita.1

Kanada menduduki peringkat sepuluh besar dise-
bagian besar pemeringkatan internasional, dengan 
pendapatan per kapita, angka harapan hidup, dan 
pencapaian pendidikan yang tinggi, menjadikan-
nya negara tujuan ekspor yang dicita-citakan.

Selain itu, Indonesia dan Kanada memiliki sejarah 
panjang kolaborasi dan kerja sama. Kantor dagang 
Indonesia di Kanada dan kantor dagang Kanada di 
Indonesia sama-sama memiliki posisi yang sangat 
baik untuk membantu eksportir Indonesia dalam 
melakukan riset pasar, memahami persyaratan 
ekspor/impor dan mencari pembeli.

Ikhtisar Pelatihan 
Pelatihan perwakilan UKM produsen kopi menge-
nai cara sukses mengekspor ke Kanada diadakan 
di Makassar pada tanggal 14 dan 15 Maret 2017, 

Dario Iezzoni memimpin pelatihan di Makassar. 
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dan di Takengon tanggal 21 dan 22 Maret 2017. 
Pelatihan di Makassar dihadiri 25 peserta (18 laki- 
laki, 7 perempuan), sementara sesi pelatihan di 
Takengon dihadiri 41 peserta (25 laki-laki, 16 perem-
puan). Turut hadir pula pejabat dari Kementerian 
Perdagangan dan asosiasi-asosiasi kopi Indonesia.

Pelatihan ini mencakup empat topik utama:
1. ringkasan mengenai pasar kopi Kanada
2. pengelolaan risiko
3. keberlanjutan
4. etiket bisnis dan kiat-kiat dagang

Pasar Kopi Kanada 
Mr. Iezzoni memberikan ringkasan pasar kopi 
di Kanada. Total impor kopi Kanada (HS 090111) 
meningkat dari USD 320 juta pada tahun 2006 
menjadi USD 623 juta pada tahun 2016, yang 
menggambarkan pertumbuhan tahunan rata-rata 
6,9 persen. Dari angka tersebut, Indonesia hanya 
mengambil bagian 5,1 persen dari pasar impor 
kopi Kanada (dengan peringkat keenam), namun 
pangsa pasar ini semakin meningkat, yang berarti 
bahwa kopi Indonesia telah sukses menarik minat 
pasar Kanada. Lebih jauh, berbeda dengan pasar 
global, di pasar Kanada, kopi Indonesia merupa-
kan salah satu komoditas dengan harga tertinggi di 
antara eksportir-eksportir utama.

Masyarakat Kanada sangat menyukai kopi; 
sehingga kopi dianggap bahan pokok dalam 
rumah  tangga.  Menurut Asosiasi Kopi Kanada, 
masyarakat peminum kopi di Kanada mengkon-
sumsi rata-rata 3,2 cangkir per hari, dengan 83 per-
sen penduduk Kanada merupakan peminum kopi.

Faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan dari 
presentasi:

 • Konsentrasi terhadap rantai ritel utama 
merupakan fitur kunci dalam industri kopi, yang 
menghasilkan persaingan yang ketat untuk 
mendapatkan ruang di rak ritel.

 • Hambatan terbesar untuk memasuki pasar 
yang dihadapi pemain baru potensial adalah 
posisi yang telah berakar dalam dari pemain-
pemain utama dalam industri kopi, yang telah 
menginvestasikan sumber-sumber yang cukup 
besar dalam pemasaran, pengembangan 
hubungan dengan pemasok kunci dan 
membangun kepercayaan pelanggan.

 • Pasar Kanada dipasok oleh sejumlah besar 
pemanggang kopi: sehingga mengakibatkan 
persaingan yang cukup besar.

 • Segmen pasar utama dalam industri kopi di 
Kanada mencakup toko bahan pangan dan 
supermarket, merchandiser massal (grosir), 
toko khusus, dan toko obat.

 • Kopi tradisional dikonsumsi oleh lebih dari 
setengah konsumen (55 persen), yang diikuti 
oleh kopi berbasis espresso (12 persen), kopi 
instan tradisional (9 persen), kopi campuran 
dingin (iced/frozen blended coffee, 6 persen), 
dan kopi non-kafein (5 persen).

 • Metode pembuatan kopi-tetes (drip coffee 
brewing) merupakan format pembuatan kopi 
yang paling umum (53 persen kopi dibuat 
dengan menggunakan metode ini), namun 
mesin pembuat kopi-satu-cangkir (single-
cup machines) kini menduduki posisi kedua 
(25 persen kopi dibuat menggunakan mesin ini).

Pengelolaan Risiko 
Sesi pelatihan pengelolaan risiko memberikan 
informasi mengenai sejumlah topik yang berhu-
bungan dengan perangkat finansial yang diguna-
kan dalam perdagangan kopi. Perangkat ini terdiri 
antara lain dari kontrak mendatang, pasar di masa 
depan, dan pasar niaga. Dibahas pula berbagai 
praktik pengelolaan risiko, seperti misalnya meka-
nisme pembatasan harga, prinsip-prinsip asuransi, 
kesepakatan pembagian-harga, perlindungan ter-
hadap variasi pasar, serta sertifikasi perdagangan 
yang adil. 

Proyek kelompok interaktif pada pelatihan di Makassar. 
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Mr. Iezzoni juga mengulas cara untuk memahami 
sebuah rantai pasokan dan mengidentifikasi nilai- 
nilai yang terkandung dalam setiap tahapannya.

Keberlanjutan 
Keberlanjutan didefinisikan oleh beberapa pihak 
sebagai “memenuhi kebutuhan generasi saat ini 
tanpa mengorbankan kemampuan generasi men-
datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.” 
Dalam dunia kopi, pada praktiknya, keberlanjutan 
diterjemahkan sebagai sertifikasi atau sistem stan-
dardisasi sukarela. Empat puluh persen dari pro-
duksi kopi global pada tahun 2012 telah mengikuti 
standar keberlanjutan sukarela. 

Sesi ini membahas keberlanjutan dalam prak-
tiknya dan keuntungan serta kerugian menser-
tifikasi kopi  sebagai kopi berkelanjutan, organik, 
perdagangan adil, UTZ, dan/atau sebagai produk 
aliansi hutan hujan. Sesi ini juga memberikan infor-
masi mengenai proses mendapatkan sertifikasi- 
sertifikasi tersebut di Kanada.

Etiket Bisnis dan Kiat-kiat Dagang 
Sesi ini memberikan informasi kepada peserta 
tentang cara melakukan bisnis dalam pasar kopi 
Kanada, meliputi beberapa tema seperti budaya, 
etika bisnis, serta yang boleh dan tidak boleh dila-
kukan saat melakukan penjualan. Peserta men-
dapatkan ringkasan mengenai keberagaman 
budaya Kanada dan etiket bisnis menurut wilayah 
dan persyaratan teknis pasar di masing-masing 
wilayah. Topik lainnya meliputi pentingnya aspek 
cerita dalam membangun merek dagang, peng-
gunaan media sosial untuk keperluan pema-
saran, serta praktik terbaik dalam menghadiri 
acara-acara perdagangan.

Umpan Balik Peserta 
Di Makassar, semua peserta menyampaikan 
bahwa  kemampuan dan pengetahuan mereka 
meningkat karena mengikuti pelatihan. Lima 
puluh empat persen mengatakan bahwa kini ting-
kat kepercayaan diri mereka dalam menerap-
kan pengetahuan yang didapat menjadi “sangat 
baik”, 42 persen mengatakan “baik” dan 4 persen 
“cukup baik”.

Sembilan puluh enam persen mengatakan bahwa 
mereka akan “sangat sering” atau “sering” meng-

gunakan pengetahuan yang didapat dalam 
pekerjaan mereka, dan 4 persen mengatakan 
“kadang-kadang”.

Peserta di Makassar menyampaikan kepuasan 
yang baik terhadap pelatihan secara keseluruhan. 
Dua puluh sembilan persen memberikan peringkat 
kepuasan “sangat baik sekali”; 38 persen “sangat 
baik”; dan 33 persen “baik”.

Di Takengon, seluruh peserta melaporkan bahwa 
kemampuan dan pengetahuan mereka meningkat 
setelah mengikuti pelatihan tentang cara meng-
ekspor ke Kanada. Dua puluh satu persen respon-
den menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan 
diri mereka dalam menerapkan pengetahuan 
yang didapat kini menjadi “sangat baik sekali” atau 
“sangat baik”, 64 persen mengatakan “baik” dan 
5 persen “cukup baik”.

Sedikit di atas 97 persen mengatakan mereka 
akan  “sangat sering” atau “sering” menggunakan 
pengetahuan yang didapat dari pelatihan dalam 
pekerjaan mereka, dan sisanya “sangat jarang”.

Peserta di Takengon menyampaikan kepuasan 
yang baik terhadap pelatihan secara keseluruhan. 
Lima belas persen memberikan peringkat kepu-
asan “sangat baik sekali”; 41 persen “sangat baik”; 
dan 44 persen “baik”.

Kesimpulan 
Saat menutup pelatihan, Mr. Iezzoni menegaskan 
empat hal utama yang bisa diambil dari pelatihan:
1. Ada ceruk pasar khusus untuk kopi berkualitas 

dari Indonesia di pasar Kanada.
2. Sertifikasi organik bukanlah jaminan untuk 

sukses, namun untuk ceruk pasar khusus, hal ini 
merupakan prasyarat yang perlu diperhatikan.

Diskusi dalam pelatihan di Takengon. 
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3. Bangun hubungan: hal ini adalah investasi 
yang berharga.

4. Kembangkan cerita mengenai kopi yang Anda 
jual dan bagikan cerita tersebut.

Mengenai Proyek TPSA 
TPSA merupakan proyek lima tahun senilai  
C$12 juta yang didanai oleh Pemerintah 
Kanada  melalui Global Affairs Canada. Proyek 
ini dilaksanakan oleh The Conference Board 
of Canada, dengan mitra implementasi utama 
yaitu Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor 
Nasional, Kementerian Perdagangan.

TPSA dirancang untuk menyediakan pelatihan, 
penelitian dan bantuan teknis bagi instansi peme-
rintah Indonesia, sektor swasta—khususnya usaha 
kecil dan menengah (UKM)—akademisi, dan 
 organisasi masyarakat madani untuk informasi 

 terkait perdagangan, analisis kebijakan perda-
gangan, refomasi regulasi dan promosi dagang 
dan investasi oleh Kanada, Indonesia dan tenaga 
ahli dari organisasi pemerintah maupun swasta.

Tujuan utama TPSA adalah untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang lebih 
baik lagi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia 
melalui peningkatan perdagangan dan investasi 
penunjang perdagangan antara Indonesia dan 
Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkatkan 
perdagangan berkelanjutan dan sadar-gender 
serta kesempatan investasi, terutama untuk UKM 
Indonesia, sekaligus untuk meningkatkan peng-
gunaan analisis perdagangan dan investasi oleh 
pemangku kepentingan Indonesia demi kemitraan 
perdagangan dan investasi yang lebih luas lagi 
antara Indonesia dan Kanada.

Peserta pelatihan di Makassar.

Peserta pelatihan di Takengon. 
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Hasil langsung yang diharapkan dengan adanya 
TPSA adalah:

 • Arus informasi perdagangan dan investasi 
yang lebih baik antara Indonesia dan Kanada, 
terutama untuk sektor swasta, UKM, dan  
para pengusaha perempuan, termasuk risiko 
dan peluang lingkungan hidup yang terkait 
dengan perdagangan;

 • Tautan jaringan usaha sektor swasta yang lebih 
kuat antara Indonesia dan Kanada, terutama 
untuk UKM;

 • Keterampilan dan pengetahuan analisis 
yang lebih mantap dikalangan pemangku 
kepentingan Indonesia mengenai cara 
meningkatkan perdagangan dan investasi 
antara Indonesia dan Kanada;

 • Pemahaman yang lebih baik mengenai 
peraturan perundang undangan dan 
praktik praktik terbaik dalam perdagangan 
dan investasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 
Kantor TPSA di Jakarta, Indonesia:
Mr. Gregory A. Elms, Direktur
Proyek TPSA (Canada–Indonesia Trade and Private 
Sector Assistance)
Canada Centre, World Trade Centre 5, Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav 29–31 Jakarta 12190, 
Indonesia
Telepon: +62-21-5296-0376, atau 5296-0389
Fax: +62-21-5296-0385
E-mail: greg@tpsaproject.com

CATATAN AKHIR

1 Berdasarkan populasi berusia 15 tahun ke atas dan definisi kopi menurut HS 090111 (kopi, tidak dipanggang, bukan jenis 
non-kafein).


