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Pendahuluan

• Presentasi oleh Conference Board of Canada 

dan Trade Facilitation Office (TFO) Canada

• Presentasi oleh trainer

• Presentasi oleh peserta pelatihan (training)
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TFO Canada

Mandat

TFO Canada menjawab tantangan 
kemiskinan global dengan upaya 
mempromosikan pembangunan ekonomi 
berkelanjutan melalui informasi, saran, dan 
kontak ekspor.

Kami memfasilitasi akses ke pasar Kanada 
dan berbagi keahlian Kanada di bidang 
perdagangan untuk kepentingan eksportir 
kecil yang dimiliki/dikelola oleh perorangan 
(baik laki-laki maupun perempuan) dari 
negara berkembang serta untuk 
kepentingan tenaga kerja yang mereka 
pekerjakan.

Sejarah

• Didirikan oleh Pemerintah Kanada pada 
tahun 1980, menjadi LSM pada tahun 1985.

• Berkantor pusat di Ottawa, dengan 
perwakilan daerah di Quebec, Ontario, dan
British Columbia

• Klien: UKM Eksportir dan Organisasi 
Pendukung Perdagangan (Trade Support 
Institutions/TSI)

• Dana berasal dari:

• Departemen Luar Negeri, Perdagangan, 
dan Pembangunan

• Pemerintah mitra dan lembaga donor 
lainnya

• Iuran biaya dari peserta, mitra, 
perusahaan Kanada.
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Pemasok Asing

• Layanan gratis mencarikan 
pembeli dari Kanada

• Akses ke Basis Data 
Importir Kanada

• Makalah tentang informasi 
pasar

• Buku Pedoman Ekspor ke 
Kanada

• Nawala tentang mengekspor
ke Kanada

Pembeli dari 
Kanada

• Basis Data Pemasok Asing

• Profil Negara Klien

• Penghubung ke Pasar

• Nawala Import Info

Organisasi 
Pendukung 

Perdagangan (TSI)

• Basis Data Pemasok resmi 
di negara mereka

• Penghubung ke Pasar

• Aktivitas responsif: 
pendanaan gabungan misi 
perdagangan, studi masuk 
pasar oleh 4 universitas 
dengan program MBA, 
pelatihan tentang pasar 
Kanada

• Catatan: TSI juga dapat 
mendaftar di situs kami

TFO Canada Online: 3 Tipe Pengguna
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•Lingkup dan tujuan yang ingin dicapai dari pelatihan.

Pelatihan
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•Trainer: Dario Iezzoni

• Konsultan pengembangan pasar, Dosen, Executive 
Manager Bisnis Perdagangan yang Adil atau Fairtrade
untuk Kopi (2002-2015)
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Presentasi

dari

Kopi di Kanada: panduan garis besar



•Perkenalan dari para peserta: kita semua punya cerita

•Pada saat sesi pelatihan ini selesai, apa yang Anda 
harap untuk Anda bawa pulang?

Anda tahu siapa saya, sekarang, giliran 
Anda.
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Tema yang akan dibahas

Tema 1: Pasar Kanada

• Penjelasan rinci tentang pasar Kanada
(geografi dan segmentasi)
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Tema 2: Keberlanjutan

• Sertifikasi keberlanjutan: deskripsi dan pasar

• Praktik pengolahan dan dampaknya pada
kualitas kopi

Tema yang akan dibahas
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Tema yang akan dibahas

Tema 3: Manajemen Risiko

• Perubahan iklim dan dampaknya
terhadap produksi kopi

• Alat keuangan untuk manajemen risiko
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Tema 4: Penjualan & pengembangan
pasar

• Budaya/Etika Bisnis Kanada

• Yang boleh dan tidak boleh dilakukan 
dalam hubungan bisnis kopi internasional
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Tema yang akan dibahas
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Kanada: Konsumen dan Tren Pasar
Tinjauan
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• Kanada: di 
mana & 
seperti 
apa
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Geografi dan Pemerintahan Kanada

• Negara terbesar kedua di dunia 

berdasarkan luas daratan

• Enam kawasan geografis dibagi

menjadi 10 provinsi dan 3 teritori

• 3 tingkat pemerintahan: 

federal, provinsi/teritori, kota

• Jenis pemerintahan: demokrasi

parlementer, federasi, dan

monarki konstitusional

British

Columbi

a
The 

Prairies Ontari

o

Québe

c

The North

Atlantic

Canada

Sumber: Statistics Canada, Perkiraan dan Proyeksi Jumlah Penduduk (2013)

14Coffee in Canada : rough guideKopi di Kanada: panduan garis besar



Populasi Kanada

Populasi kecil, terkonsentrasi:

• Total populasi: 35.7 juta (perkiraan Oktober

2014)

• 10% dari jumlah populasi AS

• 62% dari penduduk Kanada tinggal di

Ontario dan Quebec

• 80% dari penduduk Kanada tinggal di 

area dalam 160 km dari perbatasan 

dengan AS

• 81% dari populasi tinggal di perkotaan.

• 1 dari 3 penduduk Kanada tinggal di 

salah satu dari tiga kota terbesar di 

Kanada (Toronto, Montreal, dan

Vancouver)

British

Columbi

a

The 

Prairies
Ontari

o
Québe

c

The North

Atlantic

Canada

Sumber: Statistik Kanada, Perkiraan dan Proyeksi Populasi (2013)
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Atlantic 

Provinces:

Québec:

Ontario:

Prairie Provinces:

British Columbia:

The Territories:

Juta

Juta

Juta

Juta

Juta

Juta

2.3

8.1

13.5

5.3

4.5

0.1
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• 1 dari 7 penduduk Kanada adalah warga 
negara lanjut usia (65+)

• Generasi baby boomer (lahir antara 1946 
dan 1965) mendominasi pasar Kanada.

Sumber: Statistics Canada, Sensus (2011) Sumber: Globe & Mail (2012)

16

Populasi yang Cenderung Berusia Tua

Coffee in Canada : rough guide

Rilis data terbaru dari Sensus Kanada 2011 menunjukkan bagaimana demografi Kanada berubah 
karena jumlah penduduk tua yang belum pernah terjadi sebelumnya

selama lima tahun terakhir, proporsi penduduk senior dalam populasi Kanada meningkat dari

usia rata-rata di Kanada saat ini

40,6 tahun
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• 1 dari 5 penduduk Kanada adalah 
imigran (dengan % tertinggi di negara-
negara G8)

• 1,6 juta imigran baru menetap di 
Kanada pada tahun 2006-2011

• 62% dari imigran baru menetap di 
Toronto, Montreal, dan Vancouver

Sumber: Statistics Canada, Sensus (2011), National Household Survey (2011)
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Populasi Imigran

4%
Karibia

5%
Lain-lair

6%
Amerika 

Latin

9%
Timur 

Tengah

10%
Eropa

15%
Afrika

51%
Asia

Imigran Baru di Kanada
Berdasarkan Wilayah Th. 2013

Sumber : Citizenship and Immigration Canada,

Penduduk tetap berdasarkan negara asal (2013)
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Sumber: TFO Canada, Statistics Canada, CANSIM Table 203-0021, Survei 

pengeluaran rumah tangga, 2013.

Konsumen Kanada

Tren/Peluang:

• Produk Etnik (agro-food, halal, kosmetik)

• Kesehatan (produk alami, bersertifikat bio/organik)

• Perawatan Pribadi (produk alami – pertumbuhan 
pasar +3% per tahun, diperkirakan mencapai $2 
miliar pada tahun 2018)

• Barang konsumen yang cepat habis (eceran)

• Pasar ceruk dan spesial (kondisi di mana makanan 
sehat, minuman beralkohol dijadikan produk 
premium)

Sumber: Makalah Informasi Pasar TFO Canada
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Pengeluaran Rumah Tangga:

• Tempat tinggal/Akomodasi: 34%

• Pajak Penghasilan: 14%

• Makanan: 8%

• Pengeluaran lainnya: 20%
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http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&id=2030021


Semakin 
multikultural

Melek teknologi, 
pembelian melalui

internet/ponsel

Perbedaan-
perbedaan regional

Sadar kesehatan, 
sosial, dan 

lingkungan.

Melek informasi 
tetapi menuntut

Makmur tapi sadar 
harga

Pemilik rumah

Berpenghasilan 
ganda (meski 

banyak orang tua 
tunggal)
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Konsumen Kanada

Sumber: Makalah Informasi Pasar TFO Canada 
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• Multikulturalisme memengaruhi selera 
konsumen arus utama (mainstream).

• Banyak produk asing yang dulu dijual hanya 
untuk pasar ceruk etnis sekarang dapat 
ditemukan hampir di mana-mana.

Multikulturalisme
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Perbandingan Pasar dan Hubungan Dagang 
antara Kanada dan Indonesia
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Perbandingan Pasar antara Kanada dan AS

Kanada Amerika Serikat

Populasi 35,7 juta 317 juta

PDB $1.654 miliar $16.086 miliar

Ekspor $525 miliar $1.792 miliar

Impor $511 miliar $2.660 miliar

Nilai dalam perkiraan $CAD (2014)

Sumber: Sumber Pemerintah Kanada & AS, Peta Perdagangan ITC
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Kanada AS

Populasi 35,7 juta 317 juta

PDB $46.320 $50.140

Ekspor $14.680 $5.580

Impor $14.310 $8.290
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Perbandingan Pasar: Kanada dan AS per kapita

Coffee in Canada : rough guide

Nilai dalam perkiraan $CAD (2014)

Sumber: Sumber Pemerintah Kanada & AS, Peta Perdagangan ITC
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Mengapa Kanada?
Volume impor signifikan 
senilai $411 miliar (2014)

• Impor menyumbang 31% dari
PDB

• Rata-rata pertumbuhan impor
tahunan 5% dalam 5 tahun 
terakhir

• Pasar impor terbesar ke-11 di 
dunia.

Diversifikasi Mitra Dagang

• Kanada melakukan upaya besar
untuk keragaman peluang
perdagangan, termasuk
menandatangani Perjanjian
Perdagangan Bebas yang baru

Tidak termasuk mineral (Kode HS 26-27 dan 71-80)

Sumber: Industry Canada, Data Perdagangan Online (2014)
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$ 324 $ 347 $ 365 $ 380 $ 411

2010 2011 2012 2013 2014

Kenaikan Impor Kanada
($CAD miliar, tidak …

Sumber: Industry Canada, Data Perdagangan Online (2014)

Rincian area berdasarkan negara dengan nilai impor melebihi $500.000. 

Tidak termasuk $3,2 miliar untuk impor kembali ke Kanada.

54%
AS

23%
Asia

13%
Eropa

8%
Amerika

Latin

Impor Kanada Menurut
Daerah Asal United States

(54%)
Asia (23%)

Europe (13%)

Latin America
(8%)
Middle East
(0.5%)
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• Perekonomian yang Kuat
• Perekonomian Kanada tumbuh 2,4% di tahun 2014

• Tingkat inflasi tetap di bawah 3% selama dua dekade
terakhir.

• Saat Kanada tampaknya memasuki resesi pada
pertengahan 2015, perekonomian tetap stabil dan
didukung oleh tenaga kerja yang kuat.

Coffee in Canada : rough guide

Mengapa Kanada?
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• Integrasi ekonomi dengan 
Amerika Serikat

• Di Kanada, kami suka
berpikir bahwa kami
adalah dua negara setara 
yang disatukan oleh
persahabatan yang telah 
terjalin dalam waktu yang 
lama

Integrasi di Tingkat Kontinental
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• Pada
kenyataannya, 
hubungan kami 
terlihat seperti
ini:

Coffee in Canada : rough guide

Integrasi di Tingkat Kontinental
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Integrasi di Tingkat Kontinental

Atau seperti 
ini:
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Integrasi 
Geografis

Integrasi di Tingkat Kontinental
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• Ekonomi terintegrasi dengan Amerika 
Serikat (9 juta pekerja AS bergantung 
pada hubungan perdagangan dengan 
Kanada)

• Kawasan utama yang terintegrasi: Timur 
dan Barat.

Integrasi di Tingkat Kontinental
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Impor Kanada berdasarkan negara
Asia

32

Tidak termasuk produk mineral (Kode HS2 26-27 dan 71-80)

Sumber: Industry Canada, Data Perdagangan Online (2014)
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Asia Impor Th. 2014 % dari Total Pertumbuhan

TOTAL 80.214.747.281 100% 1%

Tiongkok 54.659.331.494 68% 3%

Jepang 12.632.002.465 16% 14%

Korea Selatan 6.294.971.272 8% 3%

Taiwan 3.927.597.906 5% -5%

Vietnam 2.700.844.144 3% 8%



Ikhtisar perdagangan dari Indonesia ke Kanada
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• Impor dari Indonesia ke Kanada 

mencapai CAD 1,392 juta (tidak 

termasuk mineral) pada tahun 2014 

dan tumbuh 5% CAGR (Laju 

Pertumbuhan Tahunan Gabungan)

selama 5 tahun terakhir

• Ekspor Indonesia ke Kanada 

terutama di 3 kategori produk:

➢ Karet: $ 241 juta atau 23%

➢ Pakaian tenun: $ 164 juta atau 16%

➢ Pakaian rajutan: $ 151 juta atau 14%

Sumber: Alat Analisis Data Perdagangan TFO Canada

$ 1,115

$ 1,356
$ 1,242 $ 1,281

$ 1,392

2010 2011 2012 2013 2014

Impor Kanada dari Indonesia
($CAD juta, tidak termasuk

mineral)

tumbuh 5% selama 

5 tahun terakhir
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Tidak termasuk mineral (Kode HS2 26-27 dan 71-80)

Sumber : Industry Canada, Data Perdagangan Online
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23%

16%

14%
13%

9%

6%

6%

5%

4% 4%

10 Ekspor Terbesar Indonesia ke Kanada

berdasarkan Kode Produk HS2 (2014)

Coffee in Canada : rough guide

1. Karet (23%)
2. Pakaian tenun (16%)
3. Pakaian rajutan (14%)
4. Elektronik (13%)
5. Alas kaki (9%)
6. Biji cokelat (6%)
7. Mesin dan peralatan
8. Furnitur
9. Produk kertas
10.Kopi, teh dan rempah-

rempah 
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Pangsa Pasar Kanada untuk Produk Indonesia 
(2014)

10 Produk Teratas Ekspor ke Kanada

(juta)

Pasar yang Bisa Digarap di 

Kanada

(juta)

Pangsa 

(%)

1. Karet $ 241 $ 7.413 3,3%

2. Pakaian Tenun $ 164 $ 4.865 3,4%

3. Pakaian Rajutan $ 151 $ 5.267 2,9%

4. Elektronik $ 136 $ 48.820 0,3%

5. Alas kaki $ 90 $ 2.744 3,3%

6. Biji cokelat $ 65 $ 1.636 4,0%

7. Mesin dan peralatan $ 64 $ 74.675 0,1%

8. Furnitur $ 57 $ 10.206 0,6%

9. Produk kertas $ 39 $ 6.177 0,6%

10. Kopi, teh, dan rempah-

rempah
$ 38 $ 1.826 2,1%

Coffee in Canada : rough guide
Tidak termasuk mineral (Kode HS2 26-27 dan 71-80)

Sumber : Industry Canada, Data Perdagangan OnlineKopi di Kanada: panduan garis besar
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Conference Board of Canada TPSA
– Impor Indonesia (2014)

Tidak termasuk mineral (Kode HS2 26-27 dan 71-80)

Sumber : Industry Canada, Data Perdagangan Online

Produk Ekspor ke Kanada

(juta)

Pasar yang Bisa Digarap di Kanada 

(juta)
Pangsa (%)

1. Kopi $ 29 $ 714 4,1%

2. Lada $ 2 $ 32 6,3%

3. Minyak Kelapa (Kopra) $ 3 $ 64 4,8%

4. Gula (gula invert, karamel, madu buatan, 

gula kelapa)
$ 2 $ 26 6,1%

5. Mantel, Jaket, dan Blazer (rajutan atau

crochet)
$ 11 $ 259 4,4%

6. Mantel, Jaket, dan Blazer (bukan rajutan

atau crochet)
$ 27 $ 719 3,8%

7. Gaun dan kemeja (rajutan atau crochet) $ 38 $ 998 3,8%

8. Gaun dan kemeja (bukan rajutan atau

crochet)
$ 40 $ 733 5,5%

9. Alas kaki $ 55 $ 1.305 4,2%

10. Furnitur (dari kayu) $ 38 $ 2.152 1,8%
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Pasar Kopi Kanada
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Pasar Kopi Kanada
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Pasar Kopi Kanada
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Kopi di Kanada: panduan garis besar

Starbucks memiliki jangkauan nasional, namun tidak otomatis 
menjadi pilihan nomor satu di mana pun. Peta ini menunjukkan 
gerai kopi terdekat, di tengah rantai gerai kopi ternama dalam 
radius 16 km.



Pasar Kopi Kanada: coffee pod!

Coffee in Canada : rough guide 41

Sama halnya dengan di AS, tapi coffee pod memiliki dampak lebih signifikan di 
Kanada

Nilai penjualan ritel coffee pod giling 
segar per kapita (dalam USD)

US – Harga per cup: ~0.75
CA – Harga per cup: ~0,83
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•Pasar yang sudah matang: CAGR: 0,2% (2012-16)

•2000-2010, Pertumbuhan pasar Kanada lebih kuat (rata-rata 
pertumbuhan tahunan hampir 7%). Salah satu pasar impor
"tradisional“ yang terkuat.

•Beberapa penyebabnya: 
• Pertumbuhan populasi

• Kualitas pasar yang “baik” dan berkesinambungan

• Peningkatan ketersediaan - lebih banyak titik distribusi - sektor
industri jasa pangan yang kuat

Pasar Kopi Kanada
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Impor kopi Kanada dari Dunia dan Indonesia berdasarkan Volume dan Nilai (2010-14)

Pasar Kopi Kanada
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• Indonesia adalah eksportir kopi terbesar ke-6 di pasar 
impor Kanada.

•Peringkat: (dalam juta CAD 2014) 

1. Kolombia: 210 

2. Brasil: 160

3. Guatemala: 100 

4. Peru: 40

5. Guatemala: 35 

6. Indonesia: 30

Indonesia : Sumber kopi hijau ke-6
terbesar
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• Secara bersama-sama, 3 pemain utama: Kolombia, Brasil,

dan Guatemala (dengan pangsa pasar 65%)

• Kanada vs. Pasar dunia: 

• Guatemala, Nikaragua, Peru, Honduras, Meksiko, dan 

Kolombia memiliki pangsa lebih tinggi di pasar Kanada

daripada pangsa mereka di pasar global

• Negara lain, terutama Vietnam, memiliki pangsa jauh lebih 

rendah di pasar Kanada daripada yang mereka miliki di 

pasar global.

3 sumber utama kopi hijau
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• Di pasar global kopi Indonesia secara konsisten merupakan 
salah satu yang harganya terendah di antara eksportir-eksportir 
papan atas

• Di pasar Kanada, kopi Indonesia adalah salah satu yang 
tertinggi harganya

• Harga kopi Indonesia 37% lebih tinggi dibandingkan dengan 
harga rata-rata kopi impor

• Hanya kopi Kenya yang lebih tinggi harganya.

Anomali Kanada

Coffee in Canada : rough guide 46Kopi di Kanada: panduan garis besar



• Impor kopi ke Kanada sangat padat dalam hal jumlah 
importir.

• Sebanyak 12 importir utama terbesar menyumbang 79,02% 
dari total impor tahun 2014.

• Daftar tercantum di slide berikutnya

• Beberapa importir tersebut bukanlah warga Kanada dengan 
alamat di luar Kanada.

• Sebanyak 9 importir utama terbesar menyumbang 78,43% 
dari total impor kopi dari Indonesia pada tahun 2014.

Sebagian importir

Coffee in Canada : rough guide 47Kopi di Kanada: panduan garis besar



Sebagian importir
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Importir Utama Kanada tahun 2014

Nama Perusahaan (sesuai 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 & FILS INC / N J DOUEK & SONS INC Montréal Quebec

OLAM AMERICAS, INC White Plains New York

RGC COFFEE INC. Westmount Quebec

SWISS WATER DECAFFEINATED COFFEE INC. Burnaby BC

VOLCAFE USA, L.L.C. Somerset New Jersey

WALKER COFFEE TRADING, LP Houston Texas
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• Industri kopi yang sudah mapan. 

•Pertumbuhan pendapatan mirip atau lebih 
lambat dari perekonomian secara keseluruhan.

•Konsumsi per kapita stabil, dan pertumbuhan 
dalam industri berasal dari diferensiasi produk

Pasar Kopi Kanada
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• Berfokus pada rantai ritel utama 
merupakan fitur kunci dalam industri 
kopi, dan berdampak pada tingginya 
tingkat persaingan untuk 
memperoleh ruang di rak pajang.

• Hambatan terbesar untuk masuk 
yang dihadapi calon pendatang baru 
adalah pendahulu yang sudah 
bercokol dengan posisi yang sangat 
kuat.

Pasar Kopi Kanada

Coffee in Canada : rough guide 50Kopi di Kanada: panduan garis besar



• Penghalang terbesar untuk masuk yang dihadapi calon pendatang 
baru adalah kuatnya posisi pemain utama industri kopi seperti Kraft 
dan Keurig

• Pendatang baru juga menikmati efisiensi karena ekonomi skala dan 
ruang lingkup; dan sebagai hasil investasi di bidang teknologi dan 
peralatan yang tersebar di lini produk yang bervariasi dan biaya 
produksi unit yang lebih rendah.

• Pasar Kanada disuplai oleh banyak roaster yang sudah mapan: 
persaingan akan terus menguat

Pasar Kopi Kanada
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• Segmen pasar utama meliputi:
• toko bahan makanan dan supermarket, 

• toko serba ada (toserba) – toko gudang (club store), 

• toko obat, dan 

• ekspor industri. 

• Toko bahan makanan grosir mencatat pangsa pasar terbesar 
dan menyumbang sekitar 48,7% dari pendapatan industri.

Segmen Pasar Utama
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•Supermarket besar dengan daya beli yang memadai mampu 
melewati grosir. Label sendiri (private-labelling) telah 
menjadi tren yang berkembang di dalam industri ini.

•Kontraktor jasa pangan juga memiliki permintaan kopi yang 
cukup tinggi dan merupakan salah satu pembeli utama dari 
produsen dan grosir kopi.

Segmen Pasar Utama: supermarket
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•Toserba seperti Walmart sangat sering mengecer produk 
kopi dan teh di gerai mereka.

•Sama halnya dengan club store seperti Costco, yang 
menarik bagi konsumen yang sadar anggaran karena 
menjual kopi dalam jumlah besar (curah).

Pasar Kopi Kanada: big box store
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•Toko obat dan apotek telah menunjukkan peningkatan 
permintaan terhadap kopi, dan segmen ini membantu 
memperluas portofolio produk mereka (strategi toko satu 
atap).

•Pasar penting lainnya di sektor hilir termasuk kafe, restoran, 
dan perusahaan perhotelan, yang berada di bawah naungan 
kontraktor jasa pangan yang lebih luas.

Pasar Kopi Kanada: peritel baru
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•Porsi yang signifikan dalam industri kopi Kanada: segmen 
pasar re-ekspor.

•Produsen dan pengolah mengimpor biji kopi, dan kemudian
melakukan re-ekspor ke negara-negara seperti AS, 
Australia, Jepang, dan Uni Emirat Arab setelah biji kopi 
disangrai dan digiling.

•Ekspor industri menyumbang sekitar 35% dari pendapatan 
industri.

Pasar Kopi Kanada: pelaku ekspor 
kembali (re-ekspor)
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Tren dalam penyeduhan: pemandangan 
yang dominan
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• Kopi celup masih mendominasi. 

• Model single-serving k-cup juga sama (trennya stabil 
selama 4 tahun terakhir)

• Dan, tentu saja, minuman berbasis espreso terus 
berkembang

Kopi di Kanada: panduan garis besar



• Espreso

– Definisi

– Espreso: 4 “M” dalam bahasa Italia

1. Macinazione

2. Miscela

3. Macchina

4. Mano
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Tren dalam penyeduhan: espreso

Kopi di Kanada: panduan garis besar



• Espreso

– 2 tren di pasar: espreso dari kopi single-origin atau 
espresso blend

– Blending kopi untuk espreso

• Ingat bahwa pencampuran biji kopi adalah seni dan tidak
ada aturan jelas dalam blending espreso
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Tren dalam penyeduhan: espreso
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•Jenis minuman espreso yang lain = berkembangnya 
permintaan akan kopi rendah asam, seperti kopi Brasil
dan Robusta, dengan mengorbankan kopi spesial mild 
arabica tradisional.

•Minuman espreso menghasilkan margin keuntungan yang 
lebih tinggi daripada secangkir kopi tradisional.
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Tren dalam penyeduhan: espreso
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• Warung dan kedai kopi yang bervariasi besarnya dari rantai gerai kopi 
internasional pada satu sisi sampai perusahaan yang hanya memiliki
beberapa kedai di sisi lain – trennya mengikuti contoh operasi Starbucks.

• Tidak hanya untuk menjadi lebih besar, sebagian besar melalui merger atau
akuisisi, tetapi juga untuk ‘mengomoditaskan’ dan menyederhanakan bisnis.

• Hal ini berarti menghilangkan atau mengurangi ‘kesederhanaan' yang 
ditawarkan kopi asli, sehingga meningkatkan ketergantungan pada jenis kopi 
campuran (blend) karena penjualan yang lebih tinggi menuntut fokus yang 
lebih besar dan terpusat pada kebutuhan pembeli. 

• Hal ini semakin menjadi beban saat berurusan dengan banyak pemasok 
kecil.
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Tren dalam penyeduhan: espreso
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Apakah ini benar-benar espreso atau 
...?
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Apakah ini kopi atau “zat aditif”?
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Ditambah pemutih dan pemanis

Hanya ditambah pemanis

Hanya diberi pemutih

Tidak ditambah apa pun

PERSENTASE KOPI YANG DIKONSUMSI BERDASARKAN JENIS BAHAN TAMBAHAN

Kopi di Kanada: panduan garis besar



Apakah ini benar-benar espreso atau ...?
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Apakah ini benar-benar espreso atau 
...?
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Apakah ini benar-benar espresso atau
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• Keunggulan utama: body

• Body Kopi : Body adalah berat dari kopi yang dapat dirasakan dengan cara 
terbaik dengan membiarkan kopi tinggal sejenak di lidah dan 
menggosokkan lidah ke langit-langit mulut. Body kopi bervariasi dari tipis, 
ringan, hingga padat dan merupakan hasil dari kandungan lemak.

• Akan tetapi, kekentalannya berasal dari protein dan serat dalam minuman 
tersebut.

• Metode penyangraian kopi pada level medium dark roast sering 
menghasilkan body yang lebih berat dibanding kopi yang disangrai secara 
light roast.
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Keunggulan kopi Sumatera dan Sulawesi
untuk espreso
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Tren dalam penyeduhan
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Tren dalam penyeduhan
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Tren dalam penyeduhan
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Tren dalam penyeduhan

Kopi di Kanada: panduan garis besar



• Semua perangkat tersebut sekarang dikompilasi dalam 
kuesioner yang harus dijawab untuk pembuatan “laporan 
penelitian pasar tentang tren minum kopi nasional” 

• Diklasifikasikan sebagai kopi seduh: 

Bagaimana kopi dikonsumsi.
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• Pembuat Kopi Celup 

• Mesin Espreso

• Penyeduh French press/plunger

• Moka stove top (penyeduh segi delapan ala 
Italia)

• Percolator (cerek penyaring kopi)

• Mesin yang menggunakan piringan bersil
dengan takaran yang telah disiapkan, atau 

• Kapsul untuk membuat secangkir kopi 

• Saringan kopi

• Pour over (contoh: Chemex) (ditambahkan
pada 2014)

• Cold brewing (diseduh tanpa panas untuk 
jangka waktu yang lama)
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Konsumen Kopi, berdasarkan
roasting-nya
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• Konsumsi kopi di Kanada masih menjadi hal penting bagi pria 
dan wanita dewasa di mana kopi merupakan minuman panas 
terpopuler di negara tersebut yang dikonsumsi sebanyak 14 
miliar cangkir per tahunnya

• 51% dari penduduk Kanada mengonsumsi kopi di rumah, yang 
sebagian besar disebabkan karena kopi adalah minuman yang 
penting saat sarapan

• Pasokan ke kedai kopi dan restoran cepat saji sama pentingnya 
dengan ke supermarket atau toko ritel lainnya di Kanada.

Perilaku Konsumen Kanada
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• Kopi yang diseduh masih menjadi minuman yang paling 
umum dikonsumsi (53%),

• Kopi single serve adalah tren pasar yang signifikan (25%) 
(Coffee Association of Canada, 2013).

• Kopi instan memiliki pangsa pasar sebesar 15%.

Perilaku Konsumen Kanada
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• Tren dalam konsumsi minuman individual berbasis espreso, 
panas atau dingin, atau dengan rasa

• Minuman berbasis espreso ini tidak lagi hanya dikonsumsi
di kedai kopi, tetapi juga dalam bentuk siap pakai dan
kemasan single serve untuk di rumah dan di kantor.

Perilaku Konsumen Kanada
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Persepsi Konsumen Tentang Asal Kopi 
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PERSENTASE DARI KALANGAN YANG BERPIKIR BAHWA KOPI YANG BERASAL DARI NEGARA INI RASANYA..

Sangat enak

Lumayan enak

Tidak enak

Sangat tidak enak
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Persepsi Konsumen Tentang Asal Kopi 
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Sangat enak

Lumayan enak

Tidak enak

Sangat tidak enak

Kopi di Kanada: panduan garis besar



• Kita harus membedakan 
antara kafein dan kopi

• Pendekatan pasar ceruk

Pasar Kopi Kanada
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• Training hari ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis 
dengan menggambarkan baik peluang maupun tantangan 
dalam memasarkan kopi bagi pasar yang sifatnya non-
mainstream.

• “Tambahan Nilai” (value addition) adalah cara untuk 
meningkatkan keuntungan yang dihasilkan di hulu rantai nilai 
sehingga meningkatkan dampak perkembangan ekspor 
komoditas seperti kopi.

• Namun, dalam industri kopi, value addition melalui 
pengolahan kopi lebih lanjut sebelum diekspor mungkin 
secara ekonomis kurang praktis untuk skala besar.

Pendekatan pasar ceruk
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• Perkembangan pasar: kenapa bukan roast?

• Lagipula, roaster Toper buatan Turki berharga USD 
$20.000…

• Proses sangrai, penggilingan, dan pengemasan kopi di 
Indonesia diwarnai banyak rintangan:

• Biaya tinggi timbul dalam pemasaran kopi single blend
dalam jumlah kecil,

• Hilangnya rasa dalam pengiriman,

• Penyimpanan kopi yang sudah melalui proses roasting. 

Pendekatan pasar ceruk
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• Nilai tambah dapat diberikan ke kopi di negara asalnya:

• dengan meningkatkan kualitas biji kopi hijau

• dengan meningkatkan keandalan ekspor biji kopi hijau, 
dan

• dengan memenuhi standar lingkungan dan sosial 
tertentu

Pendekatan pasar ceruk
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• Pasar Kopi Spesial

• Kegiatan nilai tambah:
• proses uji yang dapat diandalkan dan konsisten;

• kepatuhan yang ketat dengan kewajiban yang diatur dalam 
kontrak

• pengiriman teratur

Pendekatan pasar ceruk
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• Nilai ditambahkan dalam arti bahwa produk tersebut akan 
lebih disukai oleh pembeli primer daripada produk-produk 
kopi dengan asal yang kurang konsisten.

• Di sisi lain, pertumbuhan kopi tertentu mungkin dihargai 
sangat tinggi dikarenakan karakteristik rasa mereka dan daya 
tarik premium yang sesuai. Contoh: Jamaican Blue Mountain, 
Hawaii Kona, Top Kenya AA, dan Guatemalan Antiguas.

Pendekatan pasar ceruk
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• Arti kopi spesial

• Asal: Amerika Serikat

• Digunakan untuk menggambarkan berbagai produk kopi yang 
dijual di gerai kopi khusus, untuk membedakan kopi tersebut
dari kopi yang umumnya tersedia melalui supermarket dan
gerai ritel lainnya. 

• Istilah 'gourmet' juga digunakan, tetapi sekarang diterapkan 
untuk begitu banyak produk hingga istilah ini kehilangan 
relevansinya.

Pendekatan pasar ceruk: kopi spesial
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• Arti kopi spesial

• Kopi spesial dewasa ini: baik untuk penjualan biji utuh maupun 
minuman kopi yang dijual di warung kopi dan kafe (berlawanan 
dengan restoran dan perusahaan katering lainnya).

• Ragamnya mencakup kopi bermutu tinggi, baik single origin
maupun blend, kopi nonkonvensional seperti kopi yang diberi rasa 
dan kopi dengan latar belakang yang tidak biasa atau memiliki 
kisah di baliknya.

Ceruk untuk kopi spesial
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• Arti kopi spesial

• Dengan pesatnya pertumbuhan sejumlah gerai ritel kopi spesial 
dan perluasan variasi produk kopi spesial di gerai mainstream
seperti supermarket, istilah tersebut menjadi kurang pas.

• “Kopi spesial": menjadi label generik yang mencakup berbagai
macam kopi yang berbeda, baik yang menuntut harga premium
melebihi kopi lain maupun yang dipandang oleh konsumen 
sebagai kopi yang berbeda dari merek kopi mainstream yang 
tersedia secara luas.

Ceruk untuk kopi spesial
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• Definisi pasar ceruk

• Ceruk menggabungkan serangkaian prasyarat yang 
memungkinkan suatu spesies atau produk untuk berkembang
dalam lingkungan ekologi atau komersial yang lebih besar.

• Banyak produksi kopi dunia terdiri dari kopi mainstream.

• Ada juga banyak kopi lainnya, sering kali jumlahnya terbatas, 
dengan karakteristik rasa yang sangat bervariasi dan menarik bagi 
berbagai kelompok konsumen, dan yang dijual dengan harga lebih 
mahal daripada kopi mainstream.

Jadi, apa itu ceruk?
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•Definisi dari pasar ceruk 

• Di mana produsen atau eksportir kopi tertentu dan 
sekelompok konsumen kopi tersebut berkumpul, terbentuklah 
pasar ceruk.

• 2 faktor utama menentukan apakah kopi dapat menemukan 
pasar ceruk:

1. kualitas

2. ketersediaan

Jadi, apa itu ceruk?
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Mutu dalam kopi spesial
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Segmentasi kualitas kopi

3 kategori komersial yang luas

1. Kualitas kelas satu

2. Kualitas tinggi atau merek premium

3. Kualitas mainstream
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Kualitas kelas satu
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• Kopi dengan nilai intrinsik yang tinggi dengan cangkir yang bagus dan 

unik.

• Biasanya ketersediaannya sangat terbatas, proses sangrai dilakukan

oleh perusahaan yang relatif kecil dan dipasarkan melalui gerai yang

cukup eksklusif

• Sebagian besar diecer dengan nama perkebunan atau asal kopi tersebut

• Biasanya kopi yang mengalami proses dibersihkan (washed) dan 

disajikan dengan sangat baik, termasuk beberapa robusta unggulan 

yang menjalani proses washed, selain itu beberapa kopi alami (Harar 

Ethiopia, Moka Yaman, beberapa arabika Indonesia) dan kopi organik 

populer. 
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Kualitas tinggi

Coffee in Canada : rough guide 93

• Kualitas tinggi atau merek premium

• Proses cupping yang baik, disajikan dengan baik tetapi tidak harus 

sempurna secara visual

• Diecer baik sebagai kopi origin maupun blend

• Termasuk kopi yang berkualitas bagus, kopi organik yang diolah dengan 

baik, dan melalui proses washed layaknya robusta alami yang berkualitas 

unggul.

• Pasar untuk rentang kualitas ini jauh lebih besar dan memiliki persentase 

pasar kopi spesial yang bagus untuk sekarang ini.

• Juga diproduksi oleh perusahaan kopi mutinasional terkemuka dan

dipasarkan melalui gerai ritel umum seperti supermarket.
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Kualitas mainstream

Coffee in Canada : rough guide 94

• Kualitas mainstream adalah kualitas rata-rata 

• Disajikan dengan cukup baik, tetapi visualnya memang 

tidak sempurna;

• Akan menawarkan secangkir kopi yang layak, bersih 

namun belum tentu mengesankan.
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Kopi spesial… sulit didefinisikan 
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Asosiasi Kopi Spesial Amerika (Specialty Coffee Association 

of America/SCAA): “kopi spesial yang sesungguhnya hanya 

memiliki maksimum lima cacat dalam sampel standar dengan

semua cangkirnya bebas dari noda apa pun dan menunjukkan

karakteristik positif yang khas”.
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• Asosiasi Kopi Spesial Eropa (Speciality Coffee 
Association of Europe/SCAE): “kopi spesial didefinisikan 
sebagai minuman berbasis kopi yang dibuat dengan 
keterampilan khusus, yang oleh konsumen (di pasar yang 
terbatas dalam waktu tertentu) dinilai memiliki kualitas yang 
unik, rasa yang berbeda, dan kepribadian yang berbeda 
serta lebih unggul dibanding minuman kopi yang ditawarkan 
pada umumnya. Minuman ini didasarkan pada kopi hijau 
yang ditanam di area yang ditentukan secara akurat, dan 
memenuhi standar tertinggi untuk kopi hijaunya, serta untuk 
proses sangrai, penyimpanan, serta penyeduhannya.”

Kopi spesial… sulit didefinisikan 
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Kopi spesial… sulit didefinisikan 
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Penekanannya lebih pada fakta bahwa kopi spesial tidak hanya 

diharapkan berbeda, tetapi juga produk yang lebih mewah dan 

unggul dengan elemen eksklusif tertentu.

'Kopi spesial' sebenarnya adalah label generik yang mencakup

berbagai kopi yang berbeda, yang baik memiliki harga premium 

melebihi kopi lainnya maupun yang dipandang sebagai kopi yang 

berbeda oleh konsumen.
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Roaster spesial vs mainstream: tidak 
ada batasan yang jelas
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• Jika roaster multinasional Nestlé di Swiss dianggap 

mainstream, lalu bagaimana dengan anak perusahaannya 

Nespreso yang membuat kapsul single-serve?

• Atau, jika ukuran atau omset adalah kriteria, lalu di mana 

kita menempatkan Starbucks?
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Roaster spesial vs mainstream: tidak 
ada batasan yang jelas
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• Roaster besar atau mainstream merambah pasar kopi spesial, 

misalnya, dengan menawarkan kopi single-origin organik atau 

dengan mendirikan operasi kopi spesial mereka sendiri, kadang-

kadang dengan nama yang berbeda.

• Pergerakan tersebut sepertinya mencerminkan semakin 

pentingnya segmen kopi spesial, tapi agak mengaburkan 

perbedaan di antara keduanya.

Kopi di Kanada: panduan garis besar



Roaster spesial vs mainstream: tidak 
ada batasan yang jelas
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• ‘Mainstream’: 85-90% dari semua kopi yang di-roasting memiliki rata-

rata kualitas yang lumayan, diproduksi secara massal dan dipasarkan.

• Kopi-kopi tersebut tersedia dalam jumlah besar dan biasanya 

disajikan dalam bentuk blend, sering kali melalui supermarket, dll.

• Kapasitas pembelian roaster mainstream sangat besar dan tingkat 

konsentrasi di pasar ini tergolong tinggi, di mana Kraft dan Nestlé saat 

ini merupakan roaster terkemuka di dunia.
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Roaster spesial vs mainstream: tidak 
ada batasan yang jelas

Coffee in Canada : rough guide 101

• ‘Spesial’: kopi yang disajikan secara individu, sering

dengan stok yang terbatas.

• Omset dari kebanyakan roaster relatif terbatas

• Namun, istilah spesial juga semakin mengacu pada kopi 

yang berbeda, dalam hal penyajian

• Pada saat yang bersamaan, produk ritel lainnya di 

tempat lain bisa diklasifikasikan sebagai “spesial” meski 

kopi-kopi tersebut didasarkan pada kopi berkualitas rata-

rata atau mainstream
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Roaster spesial vs mainstream: tidak ada batasan 
yang jelas
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Pengingat: pasar spesial dibagi dalam 3 subsegmen:

1. Kopi kelas satu, biasanya disajikan sebagai kopi single origin 

atau single source

2. Kopi berkualitas tinggi yang mungkin mencakup blend, dan

3. Kopi berkualitas rata-rata yang disajikan 'berbeda', misalnya 

latte.

Oleh karena itu, orang mungkin harus mengklasifikasikan roaster 

individu menurut produk yang mereka pasarkan, bukan

berdasarkan jenis kopi yang mungkin mereka beli.
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Apa saja pilihan bagi eksportir?
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Jelas, bagi eksportir kecil dari kopi papan atas, segmen 

kopi kelas satu pada awalnya menawarkan sesuatu yang 

lebih menjanjikan. 

Bagaimana produsen atau eksportir "kopi yang baik"?

Ada 3 pilihan dasar bagi mereka.
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Apa saja pilihan bagi eksportir?
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1. Jual ke roaster terkemuka

• Melalui jalur perdagangan biasa

• Jika volume penjualan diperlukan dan 

• Kopi yang dijual tidak memiliki karakteristik rasa 

yang diperlukan untuk dapat dipasarkan sendiri.
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Apa saja pilihan bagi eksportir?

Coffee in Canada : rough guide 105

2. Jual ke roaster kopi spesial

• Secara langsung atau 

• Melalui importir atau agen. 

Importir/agen adalah pilihan yang lebih realistis karena 

importir atau agen tersebut memiliki cakupan yang lebih 

luas atas roaster kecil dan gerai ritel lainnya, yang 

terlalu kecil untuk melakukan impor secara langsung.
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Apa saja pilihan bagi eksportir?

Coffee in Canada : rough guide 106

3. Fokus pada pengecer kopi spesial

• Dengan menjual langsung (untuk di-roasting di 

toko) melalui grosir kopi spesial atau

• Dengan menjual melalui roaster kopi spesial. 

Namun, jumlah pengecer kopi spesial yang mengimpor

secara langsung sangatlah kecil.
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Apa saja pilihan bagi eksportir?
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• Premi untuk kopi spesial bisa mencatat angka yang tinggi 

di tingkat ritel

• TAPI premium untuk produsen pastinya jauh lebih rendah

• Kualitas mainstream, termasuk robusta, mencatat sekitar 

85-90% dari konsumsi kopi dunia,

• Pangsa kopi kelas satu dan berkualitas tinggi tidak lebih 

dari 10%, atau mungkin 15% dari pasar dunia.

• Bagi banyak produsen tidak disarankan untuk sepenuhnya 

mengabaikan pasar mainstream.

Kopi di Kanada: panduan garis besar



Perdagangan langsung dengan roaster: 
tidak ada Eldorado
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• Hati-hati: penjualan untuk roaster kecil sebagian besar 

secara kredit yang panjang terminnya, sesuatu yang hanya 

mampu dilakukan importir

• Biaya persediaan, biaya keterlambatan pembayaran, dan 

bahkan risiko gagal bayar harus menjadi bagian dari 

persamaan biaya.

• Kebanyakan roaster tunduk pada persetujuan terhadap 

kualitas pada saat pengiriman.

• Premi untuk kopi spesial di tingkat grosir mencakup lebih 

banyak faktor dari sekedar kualitas

Kopi di Kanada: panduan garis besar



Pengaturan pemasaran eksklusif
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Sebuah kopi yang baru dan terbatas hanya dapat 

dijual ke perusahaan tertentu (atau ke beberapa 

perusahaan yang tidak bersaing di wilayah geografis 

yang sama).

Importir dan roaster kadang menyukai pengaturan

seperti itu untuk mencegah pesaing mereka

memasarkan nama yang identik dengan harga

berbeda di pasar yang sama.
Kopi di Kanada: panduan garis besar



Pengaturan pemasaran eksklusif
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Pengaturan pemasaran eksklusif

Roaster dan produsen/eksportir dapat membuat

strategi pemasaran yang memisahkan, mereka dan

kopi mereka – kadang-kadang disebut 'kopi kemitraan' 

atau 'kopi binaan' – dari para pesaing. 

Kopi di Kanada: panduan garis besar



Pengaturan pemasaran eksklusif
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Potensi manfaat bagi produsen

Perjanjian jangka panjang biasanya berjangka panjang 

yang dapat membantu menciptakan stabilitas harga.

Premi memungkinkan produsen untuk:

a) berfokus pada kopi alih-alih pasar, dan

b) dapat membayar usaha ekstra yang dibutuhkan 

untuk menjaga mutu.

Kopi di Kanada: panduan garis besar



Pengaturan pemasaran eksklusif

112

Potensi manfaat bagi produsen

• Promosi langsung oleh roaster kopi digunakan 

“sebagaimana adanya” alih-alih dicampur. Hal ini 

akan menciptakan loyalitas jangka panjang. 

• Eksklusivitas loyalitas dan komunikasi antara 

produsen dan importir/roaster

• Strategi pengadaan yang aman untuk importir: 

menjamin kualitas optimal

Kopi di Kanada: panduan garis besar



Pengaturan pemasaran eksklusif
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Potensi mudarat bagi produsen

• Pengaturan eksklusif dapat membatasi paparan kopi 

terhadap pembeli potensial lainnya.

• Ketika berhadapan dengan perusahaan yang lebih 

kecil atau perusahaan dengan pangsa pasar yang 

terbatas, kesempatan untuk menciptakan basis 

konsumen yang lebih luas hilang.

Kopi di Kanada: panduan garis besar



Pengaturan pemasaran eksklusif
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Potensi mudarat bagi produsen

• Pengaturan eksklusif biasanya memiliki keterbatasan 

soal harga.

• Kadang-kadang bermanfaat bagi produsen, namun 

tergantung pergerakan pasar dan permintaan akan kopi 

khusus ini, dampaknya juga bisa negatif.

• Produsen dapat terpaku pada satu pembeli ketika pada 

kenyataannya mungkin ada harga yang lebih baik di 

tempat lain.

Kopi di Kanada: panduan garis besar



Pengaturan pemasaran eksklusif
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Potensi mudarat bagi produsen

Produsen mengandalkan satu atau beberapa perusahaan untuk 

mempromosikan kopi, tetapi pada umumnya tidak memiliki jaminan 

bahwa hal ini dilakukan oleh pembeli, atau bahwa cara tersebut cukup 

efektif.

Meskipun pembeli sebenarnya juga berkepentingan untuk memastikan 

apakah itu berhasil atau tidak, tapi bisa jadi mereka tidak melakukannya.

Kopi di Kanada: panduan garis besar



Pengaturan pemasaran eksklusif
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Untuk diingat 

• Dalam memasuki pengaturan tersebut produsen harus melakukan 

segala upaya untuk mengenal mitra bisnis mereka. Butuh dua orang 

untuk bisa bekerja sama!

• Tentu saja ada perusahaan yang kurang serius, yang membuat janji-

janji yang tidak bisa ditepati, dan kadang-kadang bahkan mungkin 

melanggar kesepakatan pembayaran yang disetujui selama hal 

tersebut dipandang sesuai bagi mereka.

Kopi di Kanada: panduan garis besar



Pengaturan pemasaran eksklusif
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Untuk diingat

• Dianjurkan agar semua pengaturan kontrak ditinjau oleh

penasihat hukum, baik di negara produsen sendiri

maupun di negara pembeli.

• Supaya efektif, perjanjian-perjanjian tersebut harus 

bersifat kemitraan sejati.

Kopi di Kanada: panduan garis besar



Pengaturan pemasaran eksklusif
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Untuk dibawa pulang
• Produsen harus melakukan bagiannya untuk memberikan kuantitas 

dan kualitas yang dibutuhkan pembeli.

• Pembeli harus melakukan bagiannya untuk membayar harga yang 

adil dan secara tepat waktu serta mempromosikan kopi bagi basis 

konsumennya dengan cara yang dapat memastikan permintaan yang 

berkelanjutan.

• Dengan kata lain, menciptakan hubungan yang dapat diformalkan

dalam perjanjian pemasaran.

Kopi di Kanada: panduan garis besar



• Rantai pasok pada umumnya
• Perangkat keuangan
• Kontrak Serah (Forward Contracts)
• Pasar berjangka (Future Markets)
• Pasar dagang/Trade Markets (NYKC, LIFFE, 

BM&F, SGX, VNX)
• Mekanisme Hedging (lindung nilai) & Harga
• Asuransi
• Berpikir di luar Pasar Komoditas: membangun

hubungan
Kopi di Canada : Pedoman Umum 119

Tema 3: Manajemen Resiko



Rantai Pasok Kopi Pada Umumnya
Bagaimana memahami Rantai
Pasok

Seluruh 12 Aktor dalam Rantai
Pasok memiliki nilai tambah saat
membawa produk pada konsumen

Setiap Aktor dalam Rantai
membawa nilai:
- Biaya di dalam aktivitas
- Laba yang diambil oleh

perusahaan
- Nilai yang dilihat oleh para

Aktor

Nilai yang dilihat oleh para Aktor 
pada dasar yang sama disalurkan 
oleh para Pedagang Komoditas
- Nilai Hulu
- Nilai Hilir

Dari: Sebuah Pemeriksaan Rantai Pasok 
untuk Mendorong Pendapatan Petani Kopi 
400%, Forbes, 2014



Upaya-Upaya Keuangan yang biasa digunakan di 
dalam Perdagangan Kopi
2 Jenis Pasar untuk Kopi

1- Harga Tunai: Berdagang secara Fisik
(spot)

Kontrak Serah adalah berdasarkan
pengiriman fisik kopi. Kontrak
membawa posisi awal dari aktor
pertama dari Rantai: Petani

2- Harga berjangka: Harga yang 
diharapkan
Pasar Berjangka adalah berdasarkan
“ekonomi” dari kontrak standar dan
oleh analisis kekuatan masyarakat
dapat digunakan untuk melindungi
nilai harga untuk menghilangkan
resiko menggunakan spekulasi
berdasarkan permintaan konsumen.

Dari: Sebuah Pemeriksaan Rantai Pasok 
untuk Mendorong Pendapatan Petani Kopi 
400%, Forbes, 2014

Kontrak Serah HULU

Pasar Berjangka: HILIR



Kontrak Serah adalah berdasarkan jenis pesanan

Bagaimana Pesanan-Pesanan ditetapkan oleh para 

pedagang

Pesanan harga tetap pada hari yang sama: membeli atau 

menjual beberapa lot (kontrak) untuk bulan tertentu tersebut 

pada harga yang telah ditetapkan.

Harga tetap, pesanan terbuka adalah pesanan yang 

serupa, namun, instruksinya berlaku untuk periode waktu 

yang tidak ditentukan sampai pesanan tersebut dipenuhi 

atau dibatalkan oleh klien. Jenis pesanan ini biasanya 

dikenal dengan “tetap berlaku sampai dibatalkan”

Pesanan pasar. Ini adalah sebuah pesanan yang 

memberikan broker lebih banyak fleksibilitas, dan 

memberikan kesempatan pada broker untuk membuat 

kontrak dengan harga terbaik yang tersedia pada saat itu.



Pasar-Pasar Berjangka Mencerminkan harga-harga yang dinegosiasikan

Bagaimana membaca informasi yang 

tersedia

Pasar-pasar Berjangka ditentukan oleh 

kumpulan Kontrak-Kontrak Standar: 

1 – ICE yang berasal dari NY untuk 

Arabica (https://www.theice.com/index)

2 – London LIFFE untuk Robusta

Dari perdagangan fisik berdasarkan pasar 

mendorong kontrak-kontrak standar 

berdasarkan pada:

1 – Periode Pengiriman

2 – Harga

Fungsi-fungsi dasar dari Pasar-Pasar 

Berjangka: untuk membuat Harga dan 

Perdagangan teratur sekaligus 

menghilangkan resiko-resiko yang 

diasosiasikan dengan pasar-pasar tunai.

Kutipan harga akses bebas dapat dikenai penundaan 20-

30 menit. Memberikan syarat kutipan sapai menitnya 

berarti mensyaratkan juga pendaftaran dengan layanan 

langganan, membayar iuran bulanan untuk kutipan waktu 

yang sesungguhnya. 

Aktor hilir, khususnya 

para pengimpor akan 

memperdagangkan kopi 

secara berjangka dan 

mempengaruhi

posisi/pembelian mereka, 

dengan menggulingkan 

+/-10% dari nilai kontrak

. 



New York Coffee Exchange (ICE) adalah pasar
utama untuk Arabica

Batasan-batasan fluktuasi harga. Tidak 

ada batasan-batasan umum untuk 

fluktuasi harga haruan di dalam kontrak 

‘C’. 

Dalam ketidakstabilan maksimum, adalah 

lumrah untuk memberlakukan batasan-

batasan; sejarahnya, batasan-batasan ini 

antara 4 dan 8 sen per pound (sekitar 

0.45 kg) fluktuasi harian maksimum. 

Berdasarkan ukuran kontrak ‘C’ New York 

sebesar 37,500 lb, variasi 4 sen setara 

dengan US$ 1.500 per kontrak. 

Saat ini kontrak ‘C’ atau 

NYKC meliputi kopi 

arabica mild dan saat ini 

memperbolehkan 

pengantaran kopi  dari 19 

negara penghasil. 

Beberapa dari kopi ini 

diperdagangkan atas dasar 

harga. Sedangkan yang 

lainnya  diperdagankan 

dalam tingkat yang 

berbeda-beda di atas atau 

di bawah harga dasar.



Kualitas Sertifikasi (ICE)

Sertifikasi 

deliverable (hasil) 

Semua kopi yang 

dikumpulkan untuk 

sertifikasi diperiksa 

oleh sebuah panel 

yag terdiri dari tiga 

penilai yang 

memiliki 

pengetahuan 

mengenai negara 

asal tersebut. 

Kuaitas ini 

ditentukan atas 

dasar enam 

penilaian dan 

pengukuran :

Hasil: pelabuhan-

pelabuhan New York (at 

par) juga Houston, New 

Orleans dan Miami; Di 

Eropa, pengantaran dapat 

dilakukan di Antwerp, 

Bremen/Hamburg dan 

pengiriman-pengirimann 

Barcelona ke ketiga 

pelabuhan terakhir 

mendapatkan diskon atau 

penalti 125 point, atau US$ 

468.75 per  kontrak 37,500 

lb (100 poin = US$ 0.01,  

contoh 1 point = 1/100 

cent). 

Bulan-bulan pengiriman: 

(atau posisi perdagangan) 

adalah Maret, Mei, Juli, 

September, dan Desember. 

Sepuluh posisi-posisi 

perdagangan selalu dikutip, 

memberikan periode 2 

tahun

1. Bau kopi hijau 

(tidak ada bau 

asing);

2. Ukuran panjang 

biji/ screen (50% di 

atas screen 15, 

tidak lebih dari 5% 

di bawah screen 

14);

3. Warna;

4. Tingkatan 

(jumlah kecacatan);

5. Keseragaman 

sangrai;

6. Cangkir (enam 

cangkir per 

sampel).



ICE – Kontrak-Kontrak C Berjangka

Berdasarkan ukuran kontrak ‘C’ New York sebesar 

37,500 lb, variasi 4 sen setara dengan US$ 1,500 per 
kontrak

Penganta

ran untuk 

MARET 
2017

Harga 

terakhir: 

$147.800 

atau $3.94 
per pound



ICE – Kontrak-Kontrak Berjangka C

Kontrak-Kontrak Periode Lain dan Kontrak Harga 
Berjangka

Sumber: https://www.theice.com/products/15/Coffee-C-

Futures/data



Kontrak London Robusta (LIFFE)

Simbol Pasar: RC

Harga dasar adalah US$/ton ex gudang.

Unit Kontrak adalah 10 ton dengan fluktuasi 

harga minimum US$ 1/ton.

London International Financial Futures and 

Options Exchange (LIFFE) dibuat untuk 

menawarkan para peserta pasar cara-cara 

yang lebih baik untuk menangani pemaparan

terhadap nilai tukar valuta asing dan 

volatilitas tingkat bunga. Pada tahun 1992 hal 

ini digabungkan dengan London Traded 

Options Market, dan pada tahun 1996, 

bergabung dengan London Commodity 

Exchange (LCE).

Bulan-bulan pengiriman 

adalah Januari (F), Maret 

(H), Mei (K), Juli (N), 

September (U), dan 

November (X). Seperti di 

New York, sepuluh posisi 

perdagangan selalu dikutip.

Titik-titik pengiriman. 

Gudang-gudang di Inggris, 

atau gudang yang 

diusulkan di, atau yang 

cukup dekat dengan 

Amsterdam, Antwerp, 

Barcelona, Bremen, 

Felixstowe, Genoa-Savona, 

Hamburg, Le Havre, 

Marseilles-Fos, New 

Orleans, New York, 

Rotterdam dan Trieste.



(LIFFE) Sertifikasi Mutu

Sertifikasi

Sampel-sampel penilaian dinilai oleh tiga
anggota dari panel penilai Pertukaran, yang 
akan memberikan piagam sertifikat
penilaian berdasarkan:
- Tes screen (panjang ukuran biji dalam 

milimeter), 
- Pengukuran berdasarkan kekurangan

dan benda asing berdasarkan berat, and
- Tes olfactory (bau) – kopi tidak 

beralkohol (dicecap).

Jatah usia

Diskon US$ 5 per ton per 

bulan kalender untuk 

periode 13 sampai 48 bulan 

mengikuti tanggal penilaian.

Diskon US$ 10 per ton per 

bulan kalender untuk 

periode 49  bulan kalender 

dan seterusnya mengikuti 

tanggal penilaian.



Bursa Perdagangan Lainnya

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS – BRAZIL

Ukuran kontrak (100 bungkus, 60 kg tiap bungkus, berarti, ini dapat diakses juga 

untuk para petani yang lebih kecil), secara jelas menunjukkan bahwa BM&F 

beroperasi di dalam negara yang memproduksi.

Kontrak di tempat memperdagangkan kopi secara fisik. Tipe 6 atau lebih 

baik, cangkir dengan cita rasa kuat (hard cup) atau lebih baik, dinilai oleh BM&F 

dan disimpan di dalam gudang-gudang yang berizin di kota São Paulo. Harga-

harga dikutip di dalam real Brazil per 60kg bungkus dan semua kontrak harus 

ditutup di setiap akhir hari perdagangan.

Kontrak berjangka Arabica memperdagangkan tujuh posisi.

Ini adalah Maret, Mei, Juli, September dan Desember ditambah dua posisi lagi di 

tahun berikutnya



Bursa Perdagangan Lainnya

SINGAPORE EXCHANGE LTD – KONTRAK SGX KOPI ROBUSTA

Aspek yang menarik adalah puluhan untuk mempengaruhi pengiriman di berbagai loaksi 

yang berbeda, namun sampai dengan saat ini, aktivitas masih sedang-sedang saja.

SGX Coffee adalah sebuah kontrak berjangka pengantaran fisik, diperdagangkan 

sebanyak lima ton persegi per lot kopi robusta dengan standar-standar kualitas 

spesifik yang didefinisikan oleh pertukaran tersebut. 

Ada dua jendela perdagangan untuk kontrak yang menjangkau jam-jam perdagangan 

Asia dan Eropa: Sesi T: 1000 jam ke 1900 jam dan sesi T+1: 2000 jam ke 0200 jam (hari 

berikutnya).



Pasar-Pasar Perdagangan Lainnya

VIET NAM – DUA PERTUKARAN UNTUK ROBUSTA

Pada awal tahun 2011, baik Vietnam Commodity Exchange (VNX) di Ho Chi Minh City dan Buon 

Ma Thuot Coffee Exchange Center (BCEC) di Dak Lak memulai penawaran perdagangan 

berjangka kopi robusta.

Kontrak VNX Robusta (lima ton persegi) terhubung dengan London NYSE Liffe dan Singapore 

SICOM.



Penjelasan Singkat mengenai Mekanisme Hedging
Para produsen kopi adalah sebuah 
‘long/aksi beli’ yang alamiah di dalam bursa 
kopi. Mereka selalu memiliki kopi yang adalah 
subjek dari perubahan harga. Kepemilikan 
para produsen dapat berupa saham-saham 
dari kopi-kopi yang telah dipanen, atau kopi 
yang masih ada di pohon. Produksi kopi di 
masa depan yang akan menjadi subjek dari 
perubahan harga di dalam bursa. 

Para roaster kopi adalah sebuah ‘short/aksi 
jual’ di dalam bursa. Selama seorang 
pemanggang tetap berada di alam bisnis, 
mereka perlu untuk membeli kopi. Inventaris 
dan pembelian awal dapat mengurangi 
keperluan untuk membeli kopi, mereka akan 
memanggang apa yang mereka miliki. 
Perubahan harga dapat mempengaruhi bisnis 
mereka secara besar dan walaupun mereka 
memiliki ide yang bagus mengenai volume 
penjualan berjangka mereka, mereka tidak 
memiliki pemikiran mengenai harga yang 
akan mereka bayar untuk kopi, kecuali 
mereka melakukan hedging.

Dari: Sebuah Pemeriksaan Rantai Pasok untuk Mendorong Pendapatan Petani Kopi 
400%, Forbes, 2014

HULU: Posisi LONG

HILIR: Posisi SHORT



Mekanisme Hedging – Harga

• Harga ‘Langsung’ : harga tetap yang lawas, dibeli lama dan secara penuh 
terpapar pada pergerakan harga

Kontrak 
Berjangka

$ nilai/kg

Tanggal+0 

Kontrak 
Berjangka

$ nilai/kg

Tanggal+1 

Kontrak 
Berjangka

$ nilai/kg

Tanggal+2 

Kontrak 
Berjangka

$ nilai/kg

Tanggal+3 

Kontrak 
Berjangka

$ nilai/kg

Tanggal+4 

Pasar-pasar  berjangka akan mengumpulan dan menukarkan kontrak-kontrak ini
Para pedagang akan dapat menutup melalui PILIHAN-PILIHAN posisi para klien mereka



Mekanisme Lindung Nilai – Harga

• Berdasarkan perbedaan: Harga berdasarkan LIFFE (Robusta) atau ICE (Arabica) 
harga +/- penyebaran pada periode pengiriman

Kontrak 
Berjangka

$ nilai/kg

Tanggal+0 

Kontrak 
Berjangka

$ nilai/kg

Tanggal+1 

Kontrak 
Berjangka

$ nilai/kg

Tanggal+2 

Kontrak 
Berjangka

$ nilai/kg

Tanggal+3 

Kontrak 
Berjangka

$ nilai/kg

Tanggal+4 

Pasar 
Berjangka

KE BAWAH

KE ATAS

PUT

CALL

TARUH adalah 
untuk membeli 
karena adanya 
sebuah 
PENINGKATAN 
Harga 
Berjangka 
mengambil laba 
dari sebuah 
posisi

PANGGILAN 
adalah untuk 
menjua lkarena 
terjadinya 
JATUH pada 
Harga 
Berjangka 
mengambil 
sebuah
KETENTUAN 
pada sebuah 
posisi



Prinsip-Prinsip Asuransi

ITIKAD YANG PALING BAIK (BEBAN PEMBUKTIAN SELALU PADA PENGIRIM)
- Asuransi: kemitraan antara pemilik komoditas (ingin menghindari resiko kehilangan atau 

kerusakan) dan perusahaan asuransi yang akan mengambil resiko tersebut terhadap 
pembayaran

MENILAI RESIKO
- Hati-hati: selalu lihat nilai moneter dari kopi saat mempertimbangkan resiko (harga-

harga kopi berfluktuasi).



Prinsip-Prinsip Asuransi

FASILITAS DARI PERTANIAN KE PROSES – DI MANA LETAK RESIKO
- Uang dalam perpindahan
- Kepemilikan kopi
- Manipulasi selama perpindahan di atas daratan dapat mengubah kualitas kopi
- Pergudangan dan Pemrosesan

TRANSPORT ASI KE PELABUHAN (Tahapan terakhir dari perjalanan FOB)
- Truk /Kontainer dapat mengubah kualitas kopi (bau, kontaminasi, kelembaban, dll.)
- Mengendalikan keberangkatan dan kedatangan truk/kontainer



Asuransi – perlindungan yang umum

• Kebutuhan akan asuransi adalah jelas
• Cara untuk membayarnya adalah sebuah tantangan.
• Jangkauan perlindungan yang diperlukan tergantung dari pemaparan total terhadap 

resiko dan paling baik dinilai dengan mencari profesional:

- Perlindugnan terbuka (kontrak yang berlaku untuk periode waktu tertentu)

- Pemaparan Maksimum atau batas dari liabilitias (tentukan batasan dari liabilitas 
underwriter untuk mengkompensasi hal-hal yang diasuransikan untuk kejadian 
tunggal) 

- Jangkauan Asuransi – semua resiko (penyimpanan normal dan asuransi transportasi 
pada dasarnya hanya menanggung kehilangan karena kerusakan fisik terhadap 
barang-barang yang muncul secara tiba-tiba dan berasal dari sumber atau kejadian 
eksternal)



Asuransi – perlindungan yang umum

Jangkauan (lanjutan dari slide sebelumnya):

- Kehilangan berat

- Durasi perlindungan (ketidakjelasan ekspresi “gudang ke gudang”)

- Pengecualian (seperti biasa: Perang di atas lahan...tindakan Tuhan)

- Dapat dikurangi atau Franchise (20%. Secara alternatif, ribuan dolar pertama dari 
klaim apapun tidak akan dibayarkan)

- Premi



• Kontrak-kontrak yang menjabarkan tanggal pengantaran namun 
meninggalkan harga untuk ditetapkan (menggunakan pasar berjangka 
sebagai titik rujukan) oleh satu dari beberapa pihak ke dalam kontrak. 

• Biasanya kedua pedagang melindungi resiko apapun yang berkaitan dengan 
tanggal tetap harga aktual dengan lindung nilai yang sesuai, (mengurangi 
resiko yang berkaitan dengan tanggal yang tidak pasti).

• Dalam tidak adanya instrumen lindung nilai:

• Otonomi

• Alternatif lunak langsung ke lindung nilai dengan biaya tambahan yang 
sedikir bagi para pedagang. 

Kopi di Canada : pedoman 
kasar 140

Kontrak Harga yang akan Ditentukan– Hak untuk Membeli (Call) dari Penjual



• NAMUN otonomi yang meningkat yang diasosiasikan dengan kontrak-kontrak 
PTBF mengenai hak untuk membeli dari para penjual tidak dapat 
menghapuskan terpaparnya produsen yang disebabkan oleh tren pasar yang 
lebih jangka panjang.

• RESIKO karena kurangnya pengetahuan yang cukup dan kurangnya 
kesadaran di antara produsen:

• Dari besarnya resiko yang terasosiasikan dengan kontrak-kontrak seperti itu dan

• Kecenderungan umum di pasar secara keseluruhan. 

• MITIGASI RESIKO: pendidikan yang baik mengenai perilaku pasar dan 
paparan terhadap resiko secara keseluruhan
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Kontrak Harga yang akan Ditentukan – Hak untuk Membeli (call) dari Penjual



• Mungkin bentuk yang paling terlibat dalam kerja sama pro-aktif meliputi 
pembagian sesungguhnya dari laba yang diterima dari penjualan. 

• Untuk memungkinkan pembagian laba yang kredibel, sejumlah keterbukaan 
dengan menghormati operasi-operasi akuntansi dari mitra-mitra yang ada 
adalah penting. 

• Keuntungan nyata untuk para produsen adalah jaminan tersirat bahwa 
pedagang akan melakukan apapun yang dapat mereka lakukan untuk 
memaksimalkan keuntungan bukan hanya untuk mereka sendiri, namun juga 
untuk para prodisen, melalui aktivitas perdagangan mereka setiap hari. 

• Sembari para produsen bergerak menuju posisi-posisi interaksi langsung 
dengan/kebergantungan
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Pengaturan pembagian harga



• Namun demikian, di pasar, mereka secara terus-menerus berhadapan dengan paparan 
terhadap resiko dan ketidakstabilan. Satu pedagang beroperasi atas dasar laba yang 
dibagikan mencatat bahwa stabilitas dan pembayaran sebelumnya, adalah penting bagi 
hampir semua produsen dan mereka rela untuk mengorbankan premium harga untuk 
mendapatkan pengendalian lebih dekat dan perkiraan terhadap aliran tunai.

• Sebagai alternatif dari pembagian harga, para pembeli dan produsen dapat menciptakan 
sebuah dasar perencanaan yang lebih baik dan juga rasa saling percaya yang ditingkatkan 
melalui “transparansi harga”. Starbucks, melalui Praktik Kafe-nya, telah mulai 
mengimplementasikan transparansi harga sebagai salah satu unsur dasar dari rantai 
pasoknya – setidaknya antara produsen dan para pedagang. 

• Di bawah program Café Practices, para pedagang diwajibkan untuk menyediakan akun ke 
Starbucks dan untuk membayar suatu jumlah yang ditentukan oleh Starbucks kepada 
produsen.
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Pengaturan pembagian harga



Perlindungan terbaik terhadap variasi pasar

Keluar dari pasar KOMODITAS dan DIRIKAN basis klien Anda sendiri

- Kopi Specialty dan Niche adalah bagian yang sedang berkembang untuk pasar 
ekspor yang paling menguntungkan

- Para konsumen dari kopi Specialty tersebut menginkan karakter-karakter 
berikut ini:

- Ditumbuhkan menggunakan praktik-praktik perburuhan adil

- Diambil dari sumber dengan fokus terhadap keberlanjutan tanaman

- Dihasilkan dengan fokus terhadap kualitas

- Dikirimkan dengan sembuah rantai pasok yang transparan dan dapat 
dilacak



Perlindungan terbaik terhadap variasi pasar

Keluar dari pasar KOMODITAS dan BUATLAH basis klien Anda sendiri

- Roaster/Pengecer mencari penemuan harga alternatif dan sarana-sarana 
lindung nilai lainnya untuk mengatur usaha mereka

- Perbedaan dalam harga karena konsistensi persyaratan asal mengurangi 
dampak dari Kontrak Berjangka (Kontrak C) dan penyesuaian dengan variasi 
panen Brazil (40% dari produksi Kopi dunia)

- Memang, ini sebuah evolusi yang sulit.



Produsen harus meningkatkan dialog

Hubungan adalah Investasi

“Para Pedagang yang Lebih Baik menyadari bahwa hubungan 

adalah hal utama dalam usaha mereka, dan pendekatan 

kontrak sebagai sebuah penanaman modal di dalam 

organisasi produsen dan kualitas kopi mereka di amsa depan. 

Hubungan adalah kunci peningkatan mata pencaharian, 

menuntun produsen keluar dari kemiskinan, dan meningkatkan 

peluang bagi generasi berikutnya. Hubungan juga penting 

dalam mengembangkan infrastruktur yang dapat disesuaikan 

yang akan menghasilkan kopi berkualitas sepanjang waktu, 

dan memastikan akses pembeli saat ketersediaan jarang.”

Ed Canty

general manager dari Cooperative Coffees, 

dalam Alternative Trade or Better Trade?, dipublikasikan di 

dalam The Specialty Coffee Chronicle pada tanggal 6 

Desember 2016

https://scaa.org/chronicle/author/admin/


Produsen harus meningkatkan 
dialog...terkadang Anda didengarkan

Mari kita lihat jika Koperasi kopi melakukan 
apa yang mereka katakan …

Apakah Anda tahu Fair trade proof/bukti 
perdagangan bebas ?



Fair trade proof/Bukti perdagangan bebas



Bukti perdagangan bebas



Bukti perdagangan bebas



Bukti perdagangan bebas



Bukti perdagangan bebas



fairtradeproof.org 

Grain Pro (karung pelindung 
kopi) ?



Grain Pro (karung pelindung kopi)



Workshop Delivered by:

Project Executed by:

In Partnership with:

Kopi di Kanada : panduan umum
untuk eksportir kopi Indonesia

Indonesia
Maret 2017

Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance Project (TPSA)



Keberlanjutan… definisi singkat

Tema 4: keberlanjutan
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Di dunia kopi, pada praktiknya, keberlanjutan diterjemahkan
dalam bentuk sertifikasi (atau sistem standar sukarela, 
voluntary standards systems,  VSS).

Sejarahnya (setelah 1970), eksperimen tentang sertifikasi
dimulai dengan organik, fair trade, diformalkan dengan standar
dan lembaga serta bisnis verifikasi pada akhir 80-an.

Karena tanggung jawab perusahaan (corporate social 
responsibility, CSR) mempenetrasi budaya korporat, khususnya
terhadap para pemegang saham, agenda keberlanjutan, 
mencari solusi berskala besar, memperkenalkan sertifikasi baru
yang lebih mudah untuk diimplementasikan. 

Keberlanjutan
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Apa pendapat Anda?
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Mengapa keberlanjutan ?



Dilaporkan bahwa biaya
dasar sertifikasi rata-rata di 
Indonesia adalah US$ 0,63 
– 0,70 per hektar.

Benarkah?

Anda lebih tahu daripada
saya!
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Kopi bersertifikasi Indonesia
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• Kopi yang diproduksi seragam dengan standar keberlanjutan
sukarela diwakili oleh 40 persen produksi kopi global pada
2012  

• Sekitar 25% dijual sebagai memenuhi standar (standard 
compliant) oleh pemegang sertifikat kepada pembeli pertama
(mewakili 10 persen produksi global)

Keberlanjutan pada praktiknya
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Produksi kopi bersertifikat vs. penjualan



• Kasus bisnis untuk berinvestasi pada keberlanjutan kopi di Indonesia, 
tampaknya, lemah …

• Eksportir lokal dan internasional telah berinvestasi di kebanyakan program 
keberlanjutan s.d. sekarang (dibandingkan Vietnam yang baru tahap
perkenalan) 

• Investasi ke depan akan menyedot biaya lebih besar:
• Biaya transaksi yang tinggi

• Pasar ekspor yang ukurannya berkurang

• Banyaknya petani

• Hasil perkebunan yang rendah

• Oleh karenanya menghasilkan skala ekonominya rendah dan meningkatkan
biaya yang dikaitkan dengan sertifikasi
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Mengapa keberlanjutan?
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• Asia baru saja menggantikan Eropa sebagai pasar terbesar untuk kopi 
Indonesia. 

• Pasar Asia biasanya memiliki permintaan yang lebih rendah untuk kopi 
yang berkelanjutan/terverifikasi. UNTUK SEKARANG

• Kasus bisnis untuk keberlanjutan bisa ditingkatkan dengan mendorong
produktivitas perkebunan. 

• Dapat mendongkrak pendapatan petani sebesar 70%

• Akan menurunkan biaya satuan (unitary cost) sertifikasi

• Perlu penanaman modal dari pemerintah dan importir yang lebih besar. 
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Mengapa keberlanjutan?
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• Harga dan premium untuk penjualan yang memenuhi standar berkisar
1 s.d. 30% (2012)

• Harga premium tertinggi adalah kopi bersertifikat Fairtrade/Organik (30 
sen) dan harga premium terendah adalah kopi 4C-compliant.

• Premium lebih baru yang diasosiasikan dengan produksi Organik, 
dilaporkan rata-rata antara 10% s.d. 15% 

• Diferensial harga bersertifikat Utz : 0,04USD
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Kopi Premium Bersertifikat
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Kopi bersertifikat: a + untuk para petani ?

Kasus bisnis sertifikasi

• Level produksi di mana
sertifikasi petani
terjangkau dari sisi
keuangan
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Kopi bersertifikat: a + untuk para petani ?

Apakah sertifikasi meningkatkan pendapatan bersih para petani? 

• Sebuah studi independen (COSA :Committee on Sustainability Assessment) 
mengatakan ’tren yang lazim terjadi mengenai pendapatan bersih yang lebih
tinggi untuk perkebunan bersertifikat dibandingkan petani konvensional
dapat dilihat, namun selisih dari keduanya tampak kecil’. 

• Hasil ekonomi yang positif tampak beragam, tergantung produksi negara, 
ukuran dari perusahaan perkebunan, dan sistem produksi yang diterapkan. 

• Proses sertifikasi biasanya membantu para petani untuk memiliki
pengetahuan yang lebih baik mengenai kerja dan aspek ekonomi dari
operasi perkebunan mereka. 

• Tidak ada VSS yang memastikan bahwa peningkatan pendapatan berskala
para petani tidak digerus oleh inflasi dan kenaikan biaya. Satu pengecualian, 
Fair Trade 2008 meningkatkan harga minimum. 
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Kopi bersertifikat bukanlah JAWABAN UNTUK SEMUANYA

• Apakah sebaiknya berkonsentrasi pada satu model klien saja? 

• Apakah anggota koperasi akan terkena risiko jika target penjualan mereka
adalah pemasaran pada perusahaan mitra Fair trade? Apakah ini akan
mengucilkan mereka untuk menjalin hubungna dengan mitra dagang
konvensional/lama?
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Kopi bersertifikat bukanlah JAWABAN UNTUK SEMUANYA

Secara umum, selalu lebih baik untuk melakukan diversifikasi terhadap setiap klien

Kurangi risiko : hindari ketergantungan pada 1 atau 2 klien. 

Seorang pembeli belum tentu tertarik pada semua kopi bersertifikat yang Anda bisa tawarkan.  

Ketika tidak punya mitra usaha konvensional/lama sama sekali, risikonya adalah tidak
mengetahui pasar konvensional beroperasi dan apa permintaannya. Apa yang akan terjadi jika
situasi Anda berubah?

Sebaiknya Anda mengenal semua segmen pasar yang besar/menonjol.

Mayoritas konsumen tidak secara aktif membeli kopi bersertifikat – mereka senang membeli
kopi konvensional atau arus utama selama mereka cukup puas dengan kopinya yang 
diproduksi dalam kondisi yang layak.
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Kopi bersertifikat bukanlah JAWABAN UNTUK SEMUANYA

Pada umumnya, lebih baik untuk membidik diversifikasi dengan
setiap klien. 

Konsumen mengandalkan industri kopi (roaster besar atau arus utama) 
untuk memverifikasi praktik-praktik yang tidak dapat diterima (buruh
anak, bahan kimia keras yang digunakan, dsb) untuk tidak didukung.

Dikaitkan dengan satu standar atau lainnya (Fairtrade, Rain Forest 
Alliance, Utz Certified, Organik, 4C dsb) selalu memiliki nilai tambah dan
menjamin klien dan klien potensial bahwa mitra mereka serius dan
mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 



Dapatkan petani kopi, khususnya petani kecil, memetik keuntungan dari carbon offset 
(program penyeimbang karbon terhadap emisi)?

• Carbon-offset atau pasar kredit karbon akan hadir untuk menawarkan potensi
pada petani kopi.* Perusahaan supermarket, peritel lain, dan lembaga konsumen
meminta rantai distribusi kopi (roaster, importir, dll) untuk mendorong produk dengan
jejak karbon netral (karbon dioksida atau CO2). Ini adalah situasi di mana emisi
karbon yang diproduksi rantai pasok kopi diseimbangkan oleh kegiatan yang 
mengurangi karbon. Dan ya, dalam teori, menanam kopi menawarkan potensi
kegiatan seperti itu, namun perlu ditekankan bahwa offset berbasis pertanian belum
tersebar luas. 

Gas rumah kaca (GRK) seperti Karbon dioksida (CO2), menyumbang
pemanasan global. Gas rumah kaca bisa disimpan dengan menanam pohon. 
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Anda menjual kopi? Kenapa tidak kredit
karbon?
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Gas rumah kaca (GRK) seperti Karbon dioksida (CO2), menyumbang pemanasan
global. Gas rumah kaca bisa disimpan dengan menanam pohon. 

Masing-masing ekosistem yang berbeda memiliki potensi tertentu untuk menyimpan
atom karbon. Hutan tropis akan mengisolasi lebih banyak karbon daripada hutan
beriklim, atau padang rumput, atau ekosistem pertanian. Dengan cara yang sama, 
sistem kopi perkebunan yang berbeda memiliki potensi untuk menyimpan atom 
karbon: kopi hutan, plot petani kecil, perkebunan komersial, kopi dengan atau tanpa
naungan, dengan atau tanpa penanaman secara tumpang sari, dsb. 

Dengan kata lain: memasang penyangga untuk kopi dan pohon naungan tidak
dihitung karena mereka menjadi bagian dari situasi sekarang. Meski demikian, tutupan
hutan yang ada dan peningkatan praktik petanian secara umum, menghasilkan
penyangga kopi yang lebih ramah lingkungan, dan cara lain untuk memperoleh kredit
karbon, jika keuntungan bersih (net gain) dari gas rumah kaca bisa ditunjukkan.
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Anda menjual kopi? Kenapa tidak kredit
karbon?
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• Standar-standar yang bisa diadopsi oleh petani kopi termasuk Standar Karbon
Sukarela (Voluntary Carbon Standard), 

• Standar Karbon Sukarela memiliki bab mengenai Manajemen Lahan Pertanian
(pohon kopi, vegetasi, tanah dan air limbah); dan CCB – Standar Aliansi Iklim, 
Komunitas, dan Keanekaragaman Hayati (CCB - Climate, Community and 
Biodiversity Alliance Standards) (www.climate-standards.org). 

• CCB memasukkan tiga jenis kredit: Approved (disetujui), Silver (Perak) dan Gold
(Emas) tergantung dari temuan proses audit. Namun, karena kami tidak tahu contoh
konkrit penerapannya dalam sektor kopi.

• Bahkan ada sertifikasinya di sini: Plan Vivo adalah satu sertifikasi yang berkaitan
dengan proyek kopi. 

• Proyek kopi di dataran rendah (robusta) lebih mungkin menghasilkan kredit karbon
bersih. 
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Anda menjual kopi? Kenapa tidak kredit
karbon?
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http://www.climate-standards.org/


Tidak mungkin untuk ’menjual kopi atau pohon-pohon naungan' 

TETAPI, mungkin untuk memproduksi kredit karbon yang bisa diperdagangkan, 
baik dengan cara proses Mekanisme Pengungkapan Karbon (Carbon 
Disclosure Mechanism) atau dengan pengaturan sukarela.

Untuk petani kecil perorangan, meskipun kredit karbon murni sangat sulit atau
tidak mungkin untuk dicapai. 

Cara “termudah” melalui ’proyek payung' yang terdiri dari area yang lebih besar
dan dilakukan dengan pendekatan isu yang lebih menyeluruh. 
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Anda menjual kopi? Kenapa tidak kredit
karbon?
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• Organik saat ini memiliki program yang disetujui oleh
pemerintah (Canadian organic)

• Fair trade (Organisasi pemberi label Fairtrade vs Fair trade 
USA)

• Rainforest alliance dan UTZ

Sertifikasi di Kanada
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• Meskipun standar dan sertifikasi berkelanjutan berbentuk sukarela, dua hal
tersebut sudah menjadi persyaratan de facto untuk buyer kopi tertentu, 
khususnya pada destinasi pasar tradisional (Kanada, AS, Uni Eropa, dan
Jepang). 

• Tipe kopi yang memenuhi standar terlazim dalam pasar Kanada adalah: 

• Organik, 

• Fair Trade, 

• Rainforest Alliance, 

• Utz Certified dan

• 4C Association 

Informasi lebih lanjut mengenai berbagai standar dan sertifikasi dapat dilihat di: 
http://www.standardsmap.org. 

Kopi bersertifikat di Kanada
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• Organik saat ini memiliki program yang disetujui oleh
pemerintah (Canadian organic)

• Fair trade (Organisasi pemberi label Fairtrade vs Fair trade 
USA)

• Rainforest alliance dan UTZ

Sertifikasi di Kanada
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Label-label yang membingungkan

Sertifikasi di Kanada
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• Pertimbangan kesehatan. 

• Permintaan untuk kopi khusus (specialty coffee). Meskipun kualitas kopi 
organik belum tentu lebih baik daripada kopi konvensional, pasar untuk kopi 
organik makin menuntut kualitas yang lebih baik, oleh sebab itu, kopi organik
sering diposisikan pada segmen khusus (specialty segment). 

• Keprihatinan terhadap lingkungan. Konsumen lain memiliki keprihatinan atas
dampak negatif dari bahan kimia pertanian terhadap lingkungan hidup. 
Mereka belum tentu hanya peduli pada isu kesehatan. 

Mengapa para konsumen memilih kopi 
organik? 
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• Tidak bisa mengandalkan alasan altruistik

• Alasan yang baik bisa dimulai dengan produsen dan komunitas
yang sehat. 

• Alasan yang paling penting adalah dapat menutup biaya
tambahan yang menyangkut produksi organik sekaligus
mendapatkan harga premium. 

Mengapa memproduksi kopi organik?
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• Menanam kopi organik tidak semata-mata mengenai “tidak menggunakan pestisida
atau pupuk kimia” 

• Perlu secara aktif menggunakan berbagai teknik pertanian agrikultur lainnya, termasuk:

• Membuat kompos dari bahan-bahan organik,

• Menyuburkan lahan di bawah pohon dengan bahan-bahan organik,

• Menggunakan kendali hama biologis, dan berinvestasi pada peraturan naungan. 

• Prinsip dari pertanian berkelanjutan adalah nilai/manfaat yang dipanen harus
dikembalikan ke lahan. 

• Kopi hanya bisa dijual sebagai organik hanya ketika penanaman organik sudah
dipraktikkan setidaknya tiga tahun sebelum hasil panen bisa dipasarkan. Ini juga berarti
tiga tahun inspeksi. Tiga tahun ini disebut sebagai periode konversi. 

• Untuk kasus tertentu, tergantung dengan praktik pertanian sebelumnya, periode
konversi bisa dikurangi. 

Kopi Organik
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• Tidak hanya penanaman kopi, tetapi juga langkah-langkah
berikutnya dalam rantai produksi, harus disertifikasi:

Semua harus diberi sertifikasi organik. 

Memproses dan memasarkan kopi organik – Jejak audit

181
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• proses di 
perkebunan, 

• penyimpanan, 

• transportasi, 

• Proses ekspor, 

• pengiriman, 

• ekspor, 

• impor, 

• roasting, 

• pengemasan, 

• distribusi dan

• ritel
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• Registrasi: produsen memiliki pemberi sertifikasi

• Inspeksi: setahun sekali pemberi sertifikasi menginspeksi produksi dan
pemprosesan di fasilitas

• Sertifikasi: laporan inspeksi adalah dasar keputusan apakah sertifikat
organik dapat diberikan

• Sertifikat Pengendalian (dulu disebut ‘sertifikat transaksi). Dulu
diterbitkan untuk setiap pengiriman setiap ekspor, mengindikasikan
kuantitas yang tepat dan asal organiknya (organic origin), setelah itu
barang dapat diekspor/diimpor sebagai organik. 

Prosedur sertifikasi
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• Biaya inspeksi dan sertifikasi tidak boleh melebihi 3%-4% dari nilai penjualan dari kopi 
hijau, meskipun harus dicatat bahwa beberapa organisasi penanam membayar lebih
dari ini.

• Pemberi sertifikasi lokal (contohnya yang didirikan di negara atau kawasan yang sama
dengan produsen) biasanya, tetapi tidak selalu, lebih mudah daripada agen
internasional.

• Meski demikian, pemberi sertifikasi lokal belum tentu atau secara mudah diakui oleh
negara pengimpor, jadi validitas sertifikasi tersebut harus diperiksa secara hati-hati.

• Pertimbangkan juga, biaya produksi yang meningkat dan kadang turunnya jumlah
hasil panen per hektar. Jadi, tidak hanya produsen harus menanggung biaya inspeksi
dan sertifikasi, produsen juga harus menanggung produksi yang menurun, setidaknya
untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa sumber menyatakan penurunan produksi
mungkin mencapai 20%. 

Biaya sertifikasi dan kemungkinan
keberhasilannya
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• Harga Premium untuk kopi organik sulit untuk diindikasi karena
tergantung dengan kualitas kopi dan situasi pasar yang ada saat
ini.

• Kisarannya dari 10-75 sen/pon, tergantung kualitas dan
ketersediaan. 

• Peraturan dasarnya: premium produsen potensial (FOB) dari versi
organik versi kopi tertentu dibandingkan dengan kualitas non-
organik bisa mencapai tambahan 10% s.d. 20%.

Harga premium untuk kopi organik

184Kopi di Kanada : panduan umum



Pasar Kopi Organik di Kanada
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sumber: dokumen

internal, Canada 

Organic Trade 

Association, 2017
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Pasar kopi Organik Kanada
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• Dua pertiga rumah tangga yang memiliki anak meminum kopi 
organik di rumah, dibandingkan dengan 34% rumah tangga tanpa
anak-anak. Hampir setengah dari buyer organik dari British 
Columbia membeli kopi organik untuk konsumsi dalam rumah. 

• Lebih dari setengah Millennials dan dua pertiga dari keluarga
meminum kopi organik di rumah
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Pasar Kopi Organik Kanada
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• Pedagang independen adalah sumber utama untuk kopi organik diikuti oleh
Costco. 

36%

33%

25%

24%

13%

2%

Independen…

Costco

Independen…

Grocery chain

Nat'l/Int'l…

Other
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Kopi: Impor organik Kanada terbesar

188

• $157 juta nilai dari kopi 
organik.

• Kopi yang belum di-roast
tetap menjadi segmen
terbesar dalam pasar kopi 
organik impor ($129 juta, 
2015), sementara kopi 
yang sudah di-roast
mengalami sedikit
penurunan dari $33juta 
menjadi $27 juta antara
2012 dan 2015. 

• Asal biji kopi yang belum
di-roast: Colombia, Peru, 
Indonesia, Brazil dan
Mexico.

$120.6

$77.9
$108.0

$129.2

$33.5

$35.7

$29.1

$27.4

2012 2013 2014 2015

Coffee (not roasted) Coffee (roasted)

Nilai impor kopi organik 2012-2015 ($ juta)
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• Biji kopi yang belum di-roast cenderung berasal dari Dunia belahan
Selatan seperti: Colombia, Peru, Indonesia, Brazil dan Meksiko. Meski
demikian, kopi yang sudah di-roast cenderung berasal dari Dunia
belahan Utara, seperti Swiss, Amerika Serikat dan Italia. 

• Telah terjadi penurunan secara perlahan dalam impor kopi yang di-
roast organik, karena meningkatnya popularitas roaster di seluruh
Kanada. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah roaster kopi telah
meningkat di seluruh Kanada, dengan lebih banyak roaster besar, 
kecil, serta independen.
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• Periksa pemberi sertifikasi mana yang paling layak dan dapat diterima untuk pasar
yang dituju (target market) ekspor.Jika mungkin, tentukan pemberi sertifikasi mana
yang lebih disukai oleh calon buyer. Pastikan pemberi sertifikasi sudah diakreditasi
dan disetujui oleh pasar yang dituju.  

• Mintalah penawaran harga (quotation) dari berbagai pemberi sertifikasi dan mintalah
kejelasan syarat-syarat (khususnya berapa hari yang dikenakan biaya) dan jangka
waktunya. Persyaratan biasanya dapat dinegosiasi. Ingatlah bahwa para pemberi
sertifikasi menawarkan jasa, bukan bantuan, dan harus melayani klien mereka, 
bukan sebaliknya.

• Pastikan produksi ekspor potensial Anda menjamin biaya konversi, contohnya, 
kalkulasi biaya peluang (opportunity cost) mengkonversi perkebunan menjadi
produksi organik.

• Informasi mengenai biaya dan harga penjualan saat ini untuk jenis kopi yang setara
tersedia di banyak website dan relatif mudah untuk dibandingkan.

Pembuat sertifikat Organik bersedia untuk
menegosiasikan biaya mereka, tetapi tidak
untuk menegosiasikan standar

190
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• Catat perbedaan antara Fair trade (perdagangan yang adil) dan Fairtrade (Perdagangan
Adil)

• Kopi yang akan dijual menggunakan label Perdagangan Adil harus dibeli secara langsung
dari kelompok yang telah disertifikasi oleh Organisasi Pelabelan Perdagangan Adil atau
Fairtrade labelling organization (FLO). 

• Harga beli harus ditetapkan sesuai dengan kondisi Perdagangan Adil. 

• Harga beli seharusnya merupakan:

• harga referensi pasar atau harga minimum Fairtrade (manapun yang lebih tinggi), 

ditambah

• premium Fairtrade, 

ditambah

• harga pembeda/differensial organic dimana berlaku. 

Pendekatan specialty lain: perdagangan yang 
adil (fair trade)
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• Harga pasar referensi adalah dari bursa perdagangan komoditas berjangka atau
futures markets seperti yang digambarkan di bawah ini:

• Arabicas: Bursa ‘C” New York di Bursa Efek/NYSE: ICE akan menjadi dasar plus 
atau minus differensial yang berlaku untuk mutu yang terkait, FOB asal dan net 
bobot pengiriman. Harga akan ditetapkan dalam dollar Amerika Serikat per pound 
(berat). 

• Robustas: bursa terminal London di NYSE Liffe akan menjadi dasar plus atau
minus differensial yang berlaku untuk mutu yang terkait, FOB asal dan net bobot
pengiriman. Harga akan ditetapkan dalam dollar Amerika Serikat per bobot ton 
metrik. 

Pendekatan specialty lain: perdagangan
yang adil (fair trade)
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• Harga minimum fairtrade adalah harga jaminan terendah. Harga ini telah ditetapkan
seperti yang tercantum pada table di bawah ini, dibedakan sesuai dengan jenis
kopinya. Apabila harga referensi di bawah harga minimum Fairtrade maka harga
minimum Fairtrade yang berlaku. 

Pendekatan specialty lain: perdagangan yang 
adil (fair trade)
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Jenis kopi

Harga minimum Fairtrade Fairtrade Organik

Biasa atau konvensional

$/lb premium cts/lb premium cts/lb

Washed arabica 1.40 20 30

Natural arabica 1.35 20 30

Washed robusta 1.05 20 30

Natural robusta 1.01 20 30



• Rumus harga Fairtrade dapat diringkas dengan efektif sebagai berikut:

• Harga minimum Fairtrade atau apabila harga pasar lebih tinggi, harga bursa 
perdagangan komoditas berjangka yang relevan (plus atau minum differensial
normal yang akan berlaku untuk kopi tersebut) 

ditambah

• premium Fairtrade (tercantum pada tabel sebelumnya)

ditambah

• Differensial apapun yang mungkin berlaku pada kopi organic. 

Pendekatan specialty lain: perdagangan
yang adil (fair trade)
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• Tonase minmum

• Sulit untuk mengirimkan lot kecil yang tidak secara penuh mengisi satu container. FLO 
sendiri tidak menentukan volume minimum pada organisasi petani namun demi 
kepraktisan pengiriman harus dalam lot besaran kontainer yaitu artinya produksi layak
ekspor minimal sekitar 18 ton. 

• Dalam prakteknua, grup produsen kecil di beberapa negara dapat menggabungkan
pengirimannya hingga mengisi satu container, misalnya dengan membentuk organisasi
payung untuk mengkoordinir hal ini dan kegiatan lainnya dalam rangka mencapai skala
ekonomi yang dibutuhkan. 

• Persyaratan pemula (start up) FLO juga memiliki tujuan pengembangan. Dengan
mempertimbangkan keanggotaan dan karakteristik lainnya, grup produsen harus
setidaknya memiliki potensi untuk mencapai volume bisnis yang dapat menghasilkan
dampak pembangunan yang berkelanjutan. 

Pendekatan specialty lain: perdagangan yang 
adil (fair trade)
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• Mengajukan sertifikasi FLO

• Sertifikasi FLO memberikan akses ke semua organisasi anggota FLO. Lihat
www.fairtrade.net. Organisasi petani kopi kecil yang berpartisipasi harus memenuhi
kriteria yang terdiri dari persyaratan yang menjadi acuan pemantauan terhadap
produsen. (Cari Standar Fairtrade Generik untuk Organisasi Petani Kecil atau
Generic Fairtrade Standards for Small Farmers’ Organizations pada website yang 
sama). Kriteria ini meliputi:

• Persyaratan masuk minimum, yang harus dipenuhi oleh semua yang bergabung
dengan Fairtrade, atau dalam periode yang ditetapkan; 

• Persyaratan kemajuan yaitu menunjukkan peningkatan dalam jangka yang lebih
panjang. 

Pendekatan specialty lain: perdagangan yang 
adil (fair trade)
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• Mengajukan sertifikasi FLO

• Organisasi yang mengajukan aplikasinya mengalamatkan permohonan kepada FLO 
Internasional. Unit sertifikasi FLO mengirimkan paket aplikasi ke pemohon yang 
meliputi informasi umum tentang FLO dan pasar Fairtrade, standar FLO, informasi
rinci tentang proses sertifikasi awal dan formulir aplikasi. Apabila evaluasi pertama, 
berdasarkan formulir aplikasi, ternyata positif maka organisasi pemohon akan
dikunjungi oleh inspektur FLO yang akan memeriksa organisasi sesuai denagn
persyaratan minimum FLO. Semua informasi terkait lalu dipresentasikan pada
Komite Sertifikasi FLO yang bertanggungjawab untuk melakukan sertifikasi grup
produsen baru. 

• Setelah disetujui, sertifikasi akan diresmikan dengan persetujuan produsen yang 
ditandatangani dengan FLO dan sertifikat yang mengindikasikan validitas sertifikasi
(diperbaharui setiap dua tahun). 

Pendekatan specialty lain: perdagangan yang 
adil (fair trade)
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• BERSERTIFIKASI UTZ – Good inside (UTZ) sampai awal 2007 dikenal
sebagai Utz Kapeh = ‘kopi bagus’ dalam Bahasa Maya dari Guatemala. 

• UTZ adalah salah satu program keberlanjutan untuk produksi dan
pengadaan kopi yang bertanggungjawab terbesar di dunia. 

• Dibentuk sebagai prakarsa produsen-industry, UTZ adalah organisasi
yang independen. 

• Dengan menetapkan ‘standar kelayakan’ atau ‘decency standard’ bagi
produksi kopi dan membantu petani untuk mencapainya, UTZ 
mengakui dan mendukung produsen yang bertanggungjawab. 

Pendekatan specialty lain : UTZ
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• Program keberlanjutan UTZ dipusatkan pada Tata Tertib Bersertifikasi UTZ 
atau UTZ CERTIFIED Code of Conduct. 

• Tatib berdasarkan pada standar produksi internasional dan mencantumkan
serangkaian kriteria yang spesifik untuk praktek pembudidayaan kopi yang 
dengan kondisi sosial dan lingkungan yang sesuai serta manajemen
pertanian yang efisien secara ekonomi. 

• Auditor pihak ketiga yang independen direkrut oleh UTZ CERTIFIED untuk
mengecek apakah produsen memenuhi persyaratan tata tertib. 

• UTZ CERTIFIED meyakini bagwa peningkatan keberlanjutan juga akan
menguatkan posisi petani yang independen dan karenanya petani dilatih
untuk professional dalam praktek pertanian dan manajemen operasionalnya
agar dapat meningkatkan mutu, volume dan nilai hasil tanaman mereka. 

Pendekatan specialty lain : UTZ
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• Sertifikasi UTZ tersedia untuk semua pihak yang tertarik, roaster dan petani juga. 
Petani yang tertarik (perorangan atau grup) menerima bantuan teknis untuk
membantu mereka mengimplementasikan perubahan yang dibutuhkan untuk
memperoleh sertifikasi. 

• Sistem berbasis web, system keterlacakannya, memantau kopi UTZ CERTIFIED 
sepanjang rantai kopi sehingga roaster dan merek selalu dapat menelusuri dimana
dan bagaimana kopi mereka diproduksi. 

• Sertifikasi UTZ memberikan jaminan bagi para roaster bahwa kopi yang mereka beli
ditanam dan dipanen dengan cara yang bertanggungjawab. 

• Pada 2011 UTZ CERTIFIED bergabung dengan Asosiasi 4C dengan tujuan
meningkatkan kerjasama dan menyelaraskan tata tertib kedua organisasi dalam
rangka menciptakan mekanisme atau metode untuk mendukung produsen sehingga
dapat meningkatkan diri dari garis dasar 4C ke tingkat UTZ CERTIFIED. 

Pendekatan specialty lain : UTZ
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• Berbeda dengan beberapa skema sertifikasi lainnya, UTZ CERTIFIED 
menawarkan cara untuk menuju sejenis pengakuan yang didorong oleh
pasar yang terbuka bagi semua yang dapat memenuhi kualifikasinya, 
yang tersedia bagi kopi mainstream ataupun specialty dan tidak
menutup kemungkinan bagi siapa saja untuk berpartisipasi. 

• Sebagai hasilnya, organisasi ini meningkatkan penetrasinya di Kanada
juga. 

Another specialty approach: UTZ
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• Dari segi persyaratan lingkungan hidup dan keberlanjutan, skema
sertifikasi Rainforest Alliance pasti berada diantara yang paling 
ambisius. 

• Berdasarkan panduan manajemen kebun dengan tanaman pangan
ganda terus dikembangkan sejak 1992 oleh Sustainable Agriculture 
Network, atau SAN, koalisi LSM independen. 

• Pekerjaan mereka telah menarik dukungan yang cukup banyak
termasuk dana hibah yang cukup besar dari the United Nations 
Development Program.

Pendekatan specialty lain : Rainforest alliance
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• Prinsip Lingkungan Hidup Jejaring Pertanian Berkelanjutan (SAN):

a) Sistem Sosial dan Lingkungan Hidup, Kegiatan pertanian harus
direncanakan, dimonitor dan dievaluasi dengan mempertimbangkan
aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dan mendemonstrasikan
kepatuhan pada undang-undang dan standar sertifikasi. Perencanaan
dan monitoring sangat penting bagi pengelolaan kebun yang manjur, 
produksi yang menguntungkan, mutu tanaman pangan dan peningkatan
yang kontinyu. 

b) Konservasi Ekosistem. Petani mengedepankan konservasi dan pemulihan
system di dalam dan di sekitar kebun. 

c) Konservasi Satwa Liar. Tindakan yang konkret dan konstan dilakukan
untuk melindungi keragaman hayati terutama spesies yang terancam dan
nyaris punah (serta habitatnya. 

Pendekatan specialty lain: Rainforest alliance
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• Prinsip Lingkungan Hidup Jejaring Pertanian Berkelanjutan (SAN):

d) Konservasi Air. Semua polusi dan kontaminasi harus dikendalikan
dan jalur air harus dilindungi dengan riparian vegetatif. 

e) Perlakuan Aman dan Kondisi yang Baik bagi Pekerja. 

f) Pertanian harus meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup
bagi petani, pekerja dan keluarga mereka. 

g) Keselamatan dan Keamanan Kerja. Kondisi kerja harus aman dan
pekerja harus dilatih dan diberikan peralatan yang sesuai dengan
kegiatan yang mereka laksanakan. 

Pendekatan specialty lain : Rainforest alliance
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• Prinsip Lingkungan Hidup Jejaring Pertanian Berkelanjutan (SAN):

h) Hubungan dengan Masyarakat. Kebun harus menjadi “tentangga yang 
baik” pada masyarakat sekitar dan menjadi kontribusi yang positif bagi
pembangunan ekonomi dan sosial. 

i) Manajemen Tanaman yang Terpadu. Petani harus menggunakan teknik
Manajemen Hama Terpadu dan secara ketat mengendalikan penggunaan
bahan kimia pertanian apapun untuk melindungi kesehatan dan
keselamatan pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup.

j) Konservasi Lahan. Erosi harus dikendalikan dan kesehatan dan kesuburan
tanah harus dipertahankan dan diperkaya bilamana memungkinkan. 

k) Manajemen Limbah terpadu. Petani harus memiliki program manajemen
limbah untuk mengurangi, menggunakan kembali da mendaur ulang
bilamana pemungkinkan dan mengelola semua limbah dengan baik. 

Pendekatan specialty lain : Rainforest alliance

Kopi di Kanada: panduan 
umum 205



• Standar SAN berdasarkan model Manajemen Hama Terpadu
(Integrated Pest Management-IPM) internasional, 

• Mengijinkan beberapa penggunaan bahan kimia pertanian yang 
terbatas dan dikendalikan dengan ketat. 

• Petani yang bersertifikasi Rainforest Alliance tidak menggunakan
agrochemicals yang dilarang oleh Badan Perlindungan Lingkungan
Hidup AS (US EPA) dan Uni Eropa ataupun bahan kimia yang 
tercantum pada daftar ‘Dua Belas Terkotor” Jejaring Aksi Pestisida atau
Pesticide Action Network’s ‘Dirty Dozen’.

Pendekatan specialty lain : Rainforest alliance
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• Rainforest berpendapat bahwa dengan mengikuti standar berikut:

• petani dapat mengurangi biaya, 

• melestarikan sumberdaya alam, 

• mengendalikan polusi, 

• melestarikan habitat satwa liar, 

• menjamin hak dan manfaat bagi pekerja/buruh, 

• meningkatkan mutu panen mereka, 

• dan memperoleh segel dukungan positif (seal of approval) Rainforest 
Alliance Certified.

Pendekatan specialty lain : Rainforest alliance
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• Dengan segel ini produsen dapat membedakan kopi mereka. 

• Hal ini membantu membina hubungan pemasaran berjangka panjang karena
sertifikasi menjamin bahwa kebun dikelola sesuai standar sosial dan lingkungan
hidup yang tertinggi. 

• Proses sertifikasi meliputi:

(i) kunjungan lapangan awal oleh teknisi SAN untuk menentukan perubahan
yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi (diagnostik); 

(ii) audit operasional kebun yang komprehensif (audit sertifikasi); 

(iii) berdasarkan laporan evaluasi, komite sertifikasi menetapkan apakah
kebun layak menerima sertifikasi; dan

(iv) kontrak yang mengatur dan memonitor penggunaan segel dukungan
Rainforest Alliance Certified , penanganan produk bersertifikasi dan
promosi di pasar. 

• .

Another specialty approach: Rainforest alliance
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• Asosiasi 4C berurusan dengan pengarusutamaan keberlanjutan (sustainability)

• Seperti sektor pangan besar lainnya, sektor kopi menyaksikan adanya keprihatinan yang
meningkat tentang permasalahan seperti keamanan pangan, keamanan impor,
kesejahteraan produsen, permasalahan sehubungan dengan lingkungan hidup dan
perubahan iklim dan transparansi dan bagaimana konsumen akhir bereaksi pada
beberapa topik ini.

• Meskipun konsumen umum (mainstream) belum tentu mencari produk berlabel, mereka
semakin tertarik pada kondisi sosial dan lingkungan hidup secara umum.

• Konsumen ini yakin dan berharap bahwa pemasok mereka berupaya untuk memberikan
produk ‘tanpa rasa kuatir’ bagi mereka yang aman serta bermutu baik.

• Mereka pastinya tidak akan mau mendengar suatu hari nanti bahwa mereka telah
‘membeli’ tenaga kerja anak, pemindahan paksa atau penggunaan bahan kimia terlarang.

Pendekatan specialty lain: 4C

Kopi di Kanada: panduan 
umum 209



• Terinspirasi oleh fakta dan perkembangan seperti Sasaran Milenium PBB, 
Asosiasi 4C (www.4C-coffeeassociation.org) muncul sebagai prakarsa dari
pemangku kepentingan dari seluruh sector kopi pada 2003 dan secara resmi
dibentuk pada Desember 2006. 

• Asosiasi 4C merupakan organisasi inklusif yang didorong oleh
keanggotaannya yaitu petani kopi, pedagang dan industry serta masyarakat
sipil. 

• Para anggota bekerja bersama menuju peningkatan dalam kondisi ekonomi, 
sosial dan lingkungan hidup dalam rantai kopi dengan mengedepankan
praktek yang lebih berkelanjutan dan transparan bagi semua yang 
memperoleh mata pencaharian dalam sektor kopi. 

Pendekatan specialty lain: 4C
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• Tiang utama Asosiasi 4C adalah:

• Tata Tertib atau Code of Conduct, 

• Peraturan Berpartisipasi bagi perdagangan dan industri, 

• Jasa dukungan bagi petani kopi, 

• Sistem Verifikasi dan

• Struktur Tata Kelola yang partisipatif. 

Pendekatan specialty lain: 4C
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• 4C memiliki tiga kamar keanggotaan: Produsen, Perdagangan dan industri, dan
Masyarakat Sipil. 

• Anggota kamar memilih perwakilannya untuk Dewan 4C, badan pengelola
Asosiasi. Dewan lalu menunjuk Dewan Eksekutif yang kecil. 

• Pengaturan yang demokratis ini memastikan bahwa instrument pengambilan
keputusan Asosiasi dibawah kendali anggotanya dengan adanya jaminan
keterwakilan yang setara untuk ketiga kategori yang ada. 

• Asosiasi didanai melalui iuran anggota dan kontribusi masyarakat termasuk dana-
bersama dari instansi pemerintahan. 

• Iuran anggota diberi pembobotan sesuai dengan kemampuan keuangan sehingga
terdapat pembedaan yang signifikan antara produsen skala kecil dan anggota
industri seperti pedagang kopi, roaster, pemanufaktur larutan (solubles) atau peritel
dengan kopi label pribadi (private label coffee).

Pendekatan specialty lain: 4C
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• Kode Umum untuk Komunitas Kopi 4C atau 4C’s Common Code for the
Coffee Community memperkenalkan kriteria garis dasar untuk produksi,
pengolahan dan perdagangan kopi hijau dan mengeliminasi praktek yang
tidak dapat diterima.

• Melalui jejaring globalnya, Asosiasi 4C menyediakan jasa dukungan bagi
petani kopi meliputi pelatihan, akses terhadap peralatan dan informasi.

• Banyak peralatan dan layanan dukungan diberikan gratis bagi produsen
kopi karena sebagian besar didanai oleh iuran anggota dari keanggotaan
dagang dan industri dan dilengkapi oleh kontribusi umum.

• Selain itu, 30% iuran keanggotaan industri dan 50% hingga 70% dari
pembeli perantara secara langsung masuk ke anggaran Jasa Dukungan
4C.

Pendekatan specialty lain: 4C
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• Melalui konsep peningkatan yang terus-menerus dalam Matriks Kode dan
Jasa Dukungannya, 4C membantu petani berbagai ukuran terutama petani
kecil dan mitra usahanya untuk mengakses keberlanjutan ekonomi,
lingkungan hidup dan sosial garis dasar (baseline).

• Standar 4C merupakan murni konsep bisnis ke bisnis untuk rantai
pasokan kopi, menawarkan baseline tingkat awal keberlanjutan bagi
produsen dan setelahnya mereka dapat mengambil langkah selanjutnya
menuju tingkat keberlanjutan yang lebih berat tuntutannya.

• Dikonsepkan sebagai standar antar bisnis dan bukan sebagai label
konsumen, Asosiasi 4C adalah pra-kompetitif dan tidak menyediakan label
untuk memasarkan Kopi yang Patuh 4C yang ditujukan pada konsumen
akhir paket kopi.

Pendekatan specialty lain: 4C
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• Sebagai penggantinya, anggota industri 4C dapat mengkomunikasikan
komitmen dan keanggotaan mereka menggunakan pernyataan
keanggotaan pada paket kopi. 

• Pernyataan keanggotaan tidak merujuk pada mutu atau kuantitas kopi 
yang telah dipanggang/sangrai (roasted coffe) melainkan adalah cara
bagi anggota industri kopi untuk menekankan dukungan mereka bagi
Pendekatan Keberlanjutan 4C. Selain pada paket kopi, logo Asosiasi
4C dapat digunakan secara luas pada publikasi, situs web, brosur dsb. 

Pendekatan specialty lain: 4C
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• Unit 4C adalah pemasok Kopi Patuh 4C atau 4C Compliant Coffee. 

• Asosiasi 4C meyakini bahwa keberlanjutan tidak berada di tangan
petani kopi semata – semua aktor sepanjang rantai pasok harus
menyatukan daya upayanya agar keberlanjutan dapat direalisasikan. 

• Verifikasi 4C dilaksanakan pada tingkat Unit 4C dan Unit 4C dapat
dibentuk pada tahap manapun pada rantai pasok kopi, dari
produsen/grup produsen hingga tingkat roaster. Unit 4C harus berlokasi
di negara produsen. 

• Unit pengelola Unit 4C mengamban tanggungjawab dan mengkoordinir
implementasi 4C dengan pemasok individunya. 

Pendekatan specialty lain: 4C
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• Dengan mekanisme ini, Asosiasi 4C secara nyata dapat menyikapi dan
menyertakan berbagai petani kecil yang tidak merupakan bagian dari suatu
lembaga yang tanpanya tidak akan memperoleh akses ke pasar kopi yang
berkelanjutan.

• Semua di rantai pasar kopi dari produsen hingga transportasi, pengumpul dan
gudang penyimpanan, penggiling/millers dan eksportir, roaster dan peritel dapat
mendaftar sebagai Unit 4C.

• Verifikasi 4C adalah tulang punggung kredibilitas sistem 4C. Dalam sistem 4C,
Verifikasi 4C memeriksa kepatuhan pada standar garis dasar 4C, terdiri dari 28
parameter yang mewakili gabungan pertimbangan lingkungan hidup, sosial dan
ekonomi.

• Semua ke 10 Praktek yang Tidak Ditoleransi atau 10 Unacceptable Practices yang
didefinisikan harus ditiadakan dan setidaknya tingkat kepatuhan minimum (disebut
‘kuning rata-rata’) dipersyaratkan pada setiap dimensi keberlanjutan agar berhasil
lulus verifikasi.

Pendekatan specialty lain: 4C
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• Semua verifikasi 4C dilakukan oleh verifikasi pihak ketiga yang
independen atau organisasi sertifikasi yang telah berhasil berpartisipasi
dalam pelatihan pelaku verifikasi 4C dan diakreditasi sesuai ISO/Guide
65.

• 4C dan standar lain adalah tolok ukur yang memberikan manfaat pada
industri kopi.

• Didesain sebagai garis dasar untuk sektor mainstream dan dengan
demikian melengkapi standar yang lebih berat lainnya maka Asosiasi 4C
bertujuan untuk melakukan penyelarasan tolok ukur dengan standar
lainnya untuk mengurangi beban sertifikasi/verifikasi ganda bagi
produsen serta juga mengarahkan jasa dukungannya pada produsen
yang tidak bersertifikasi.

Pendekatan specialty lain: 4C
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• Benchmarking pertama dicapai dengan the Rainforest Alliance pada tengah 2008.
Tata Tertib 4C sebagai standar garis dasar maka penyelarasan dengan standar
Jejaring Pertanian Berkelanjutan atau Rainforest Alliance’s Sustainable Agriculture
Network (SAN) tidak berlaku secara timbal-balik.

• Artinya bahwa pemegang Sertifikat Rainforest Alliance dapat mengajukan
permohonan untuk Lisensi 4C tanpa biaya tambahan atau prosedur verifikasi
sementara pemegang Lisensi 4C harus meningkatkan diri untuk menjadi
bersertifikasi Rainforest Alliance. Tentunya Patuh 4C mempermudahkan petani untuk
bergerak ke atas. Sebagai hasil kegiatan benchmarking 2008, anggota 4C yang
memiliki Sertifikasi Rainforest Alliance sekarang ditawarkan jendela pemasaran
tambahan karena mereka bisa menjual kelebihan produksi sebagai Kopi Patuh 4C
atau 4C Compliant Coffee. Seperti yang disebutkan sebelumnya, UTZ Certified
mengawali proses benchmarking pada 2011.

Pendekatan specialty lain: 4C
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• Merek dagang (Trademarks) versus indikasi geografis (geographical 
indications)

• Merek dagang memberikan perlindungan bagi pemilik merek dengan
menjamin hak ekslusif penggunaan merek tersebut untuk mengidentifikasikan
barang atau jasa atau untuk memberikan kuasa pada pihak lain untuk
menggunakannya dengan imbalan pembayaran.

• Masa perlindungan bervariasi namun merek dagang dapat diperbaharui untuk
waktu yang tidak ditentukan setelah periode awalnya dengan pembayaran
biaya tambahan.

• Perlindungan merek dagang harus ditegakkan oleh pemilik merek yang
terdaftar atas biayanya sendiri, memanfaatkan pemulihan hak secara hukum
bilamana perlu. Mayoritas sistem peradilan memiliki wewenang untuk
menegakkan hak kepemilikan merek terhadap pelanggaran.

Pendekatan specialty lain: asal usul (origin)
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• Secara lebih luas, merek dagang mempromosikan inisiatif dan usaha
secara global dengan menghargai pemilik merek dan keuntungan
finansial. Merek dagang juga menghalangi upaya persaingan yang 
tidak adil. 

• Hampir semua negara di dunia mendaftarkan dan melindungi merek
dagang dengan memiliki daftar merek dagang. Merek dagang dapat
merupakan kata, huruf dan/atau angka ataupun gabungan di 
antaranya. Dapat terdiri dari gambar atau logo, simbol, tanda tiga
dimensi semisal bentuk dan pengemasan barang dsb. 

Pendekatan specialty lain: asal usul (origin)
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• Indikasi geografis memberikan indikasi asal-usul sesuatu barang. 

• Dapat digunakan untuk barang atau jasa yang memiliki asal-usul geografis yang 
spesifik dan memiliki kualitas atau reputasi yang secara intrinsik disebabkan oleh
tempat asal-usulnya. 

• Seperti kita ketahui, semua produk pertanian lazimnya memiliki kualitas yang berasal
dari lokasi produksinya dan dipengaruhi oleh factor lokal khusus seperti iklim dan
tanah tapi beberapa telah memperoleh suatu ciri khas dan pengakuan khusus. 

• Indikasi geografis dapat digunakan untuk berbagai produk pertanian seperti misalnya
‘Tuscany’ untuk munyak zaitu yang dihasilkan di daerah yang spesifik di Itali; atau
‘Champagne’ untuk minuman anggur bergelembung soda (sparkling) dari daerah
yang berdefinisi khusus di Perancis atau Jamaica Blue Mountain untuk kopinya. 

Pendekatan specialty lain: asal usul (origin)
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• Nama geografis sendiri belum tentu merupakan indikasi geografis. 

• Agar nama geografis berfungsi sebagai indikasi geografis maka harus
mengindikasikan lebih dari sekedar asal-usul, haus
mengkomunikasikan bahwa produk dari daerah ini memiliki kualitas
khusus atau memiliki reputasi khusus yang secara spesifik
berhubungan dengan daerah tersebut. 

• Appellation of origin adalah jenis indikasi geografis khusus. 

• Hal ini digunakan untuk produk yang memiliki kualitas khusus yang 
secara ekslusif atau pada esensinya disebabkan oleh lingkungan
geografis tempat produk tersebut dihasilkan. 

Pendekatan specialty lain: asal usul (origin)

Kopi di Kanada: panduan umum 223



Pendekatan specialty lain: asal usul (origin)
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Experience with Coffee Certification Programs

Kopi di Kanada: panduan 
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Satu-satunya yang saya beli
Beli secara rutin
Kadang-kadang beli
Dulu dibeli, sekarang tidak

Tahu sedikit, belum pernah beli
Pernah dengar nama, tidak tahu apapun
Tidak pernah mendengar tentangnya



Pengalaman dengan Program Sertifikasi Kopi
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Satu-satunya yang saya beli
Beli secara rutin
Kadang-kadang beli
Dulu dibeli, sekarang tidak

Tahu sedikit, belum pernah beli
Pernah dengar nama, tidak tahu apapun
Tidak pernah mendengar tentangnya



• Spesifikasi Kebudayaan/Etika Bisnis Kanada

• Tips tentang perdagangan:

Hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak
dilakukan dalam proses penjualan

Tema 5: Berbisnis dalam pasar kopi Kanada
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• Bertemu dan Memberikan Salam
• Etika memberi hadiah
• Etika saat bersantap
• Berbusana untuk Bisnis
• Memberikan salam dalam Bisnis
• Gaya berkomunikasi
• Pertemuan Bisnis
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Etika Bisnis
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Etika Bisnis
Keberagaman Budaya

• Kanada adalah negara dengan beragam kebudayaan. Hal ini bermula
pada tahuan 1890an saat Kanada mulai mengundang masyarakat dari
seluruh dunia untuk menetap di sana dalam rangka membangun dan
menumbuhkembangkan negaranya. Kebijakan imigrasi Kanada secara
historis terbuka, memberikan sambutan hangat dan egaliter dalam
filosofinya. Hal ini juga menjadi bagian dari cara berpikir bangsa dimana
masyarakat didukung untuk mempertahankan identitas, tradisi, bahasa
dan adat istiadat kebudayaanya.

Individu yang berkaitan dengan masyarakat

• Masyarakat Kanada secara umum toleran, sopan dan sangat
berorientasi sosial. Meskipun mereka individualistis dari sudut pandang
karakteristik kebudayaan dasarnya, mereka tetap memberikan tekanan
khusus pada tanggung jawab pribadi pada masyarakat. Hal ini dianggap
memberikan keseimbangan dan mutu kehidupan yang baik. 
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Etika Bisnis
Kedaerahan

Sebagian besar masyarakat Kanada memiliki loyalitas yang kuat pada provinsi dan daerah
mereka, terkadang lebih dari rasa loyalitas pada negara. 

• Provinsi Atlantik (Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island dan Newfoundland): 
agak tertutup dan berpihak pada privinsi hingga dianggap agak bergaya kuno. 

• Quebec: daerah Perancis dengan identitas kebudayaan yang menonjol. Masyarakatnya
sangat kedaerahan/mandiri. 

• Ontario: pusat bisnis. Masyarakatnya cenderung serius tentang bisnis dan secara umum
serius dan konservatif. 

• Kanada Barat (Alberta, Manitoba dan Saskatchewan): Masyarakatnya terbuka, ramah dan 
santai. 

• British Columbia: tidak terlalu konvensional. 

• Utara: berjiwa pionir yang kuat. 
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Etika Bisnis

• Adat istiadat dan Etika di Kanada

• Bertemu dan Memberikan Salam

• Salam paling lazim adalah berjabat tangan.

• Jabatan tangan harus kuat dan ditemani dengan kontak mata langsung dan 
senyuman yang tulus. 

• Tunggu dipersilahkan untuk memanggil seseorang dengan nama 
pertamanya meskipun orang Kanada cemderung untuk dengan cepat
berganti menggunakan nama depan seseorang. 

• Apabila Anda berani berbicara bahasa Perancis di Quebec, selalu gunakan
pronoun resmi "vous"  (Anda) saat berbicara dan jangan menggantinya
dengan "tu" yang tidak resmi kecuali Anda dipersilahkan melakukanya. 
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Etika Bisnis
• Memberikan Hadiah

• Apabila diundang makan malam, bawalah sekotak coklat atau karangan
bunga

• Jangan memberikan bunga lili karena digunakan pada pemakaman. 

• Jangan memberikan uang atau uang tunai sebagai hadiah. 

• Lazimnya hadiah dibuka pada saat pemberiannya. 
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Etika Bisnis

• Etika saat Bersantap

• Sopan santun di meja makan cukup santai dan tidak resmi di Kanada. 

• Sopan santun di meja makan secara umum menganut Kontinental misalnya
garpu dipegang dengan tangan kiri dan pisau di tangan kanan saat
bersantap. 

• Tunggu hingga diantar ke tempat duduk Anda. 

• Jangan mulai makan hingga tuan rumah mulai makan. 

• Jangan menaruh siku di meja makan. 

• Silahkan menolak makanan atau minuman tanpa merasa harus
memberikan penjelasan khusus. 

• Dalam situasi resmi, tuan rumah bersulang (toast) untuk pertama kalinya. 
Tamu kehormatan harus bersulang sebagai balasan setelahnya pada waktu
bersantap. Perempuan juga dapat bersulang. 
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Etika Bisnis
• Etika dan Protokol Bisnis

• Bertemu dan Memberikan Salam

• Pebisnis Kanada seringkali memulai suatu hubungan dengan sikap yang agak tertutup, saat
sudah saling kendal akan menjadi bersahabat dan tidak resmi. 

• Masyarakat Kanada mengapresiasi sopan santun dan berharap semua mengikuti protokol
yang baik dan benar untuk semua situasi. 

• Jabat tangan dengan semua orang dalam pertemuan saat tiba dan berpamitan pulang. 

• Pertahankan kontak mata saat berjabatan tangan. 

• Laki-laki dapat menawarkan berjabat tangan dengan perempuan tanpa menunggu dia 
menawarkan tangan untuk berjabatan terlebih dulu. 

• Gelar kehormatan dan nama keluarga lazimnya tidak digunakan. 

• Bertukar kartunama bisnis setelah perkenalan pertama. 

• Membaca semua kartu nama yang anda terima sebelum memasukkannya kedalam kotak
kartu nama anda 
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Etika Bisnis

• Gaya Komunikasi Kanada

• Sukar untuk menspesifikasi ciri komunikasi nasional karena kedaerahannya dan 
keragaman budayanya. Akan tetapi ada beberapa gaya komunikasi dasar yang 
cukup standar disana. Contohnya: para pelaku bisnis secara umum sopan, santai
dan cukup informal. 

• Secara umum,komunikasi "agak tidak langsung " , mungkin hal ini mencerminkan
gabungan dari kecenderungan Amerika Utara maupun Inggris. Biarpun sebagian
besar orang Kanada boleh tidak setuju secara terbuka saat diperlukan, mereka
memilih untuk melakukannya secara diplomatis. Gaya komunikasi mereka pada
dasarnya bersifat pragmatis dan bergantung pada akal sehat. Jika anda berasal dari 
budaya dimana komunikasi sangat langsung, anda sebaiknya menghaluskan sikap
dan nada anda supaya tidak berkesan mengancam.

• Gaya berkomunikasi paling bervariasi antara bagian Anglofon dan Francofon di 
Kanada. Francofon cenderung lebih langsung gaya komunikasinya dibandingkan
dengan anglofon. 
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Etika Bisnis
• Para Francofon cenderung lebih riang daripada Anglofon. Para Anglofon

biasanya tidak akan menginterupsi orang yang sedang bicara. Menurut
mereka tidak sopan untuk memotong orang lain sebelum menyelesaikan
kalimat mereka sebelum masuk diskusi. Para Francofon lebih cenderung
untuk menginterupsi pembicara lain

• Orang Kanada lbih banyak berkomunikasi dengan kata-kata dibandingkan
ekspresi non-verbal. Ekspresi non-verbal hanya digunakan untuk
menambahkan penekanan pada pesan atau menjadi bagian dari gaya
komunikasi pribadi seseorang. 

• Orang Kanada memiliki jarak nyaman dan menyukai jarak sepanjang
lengan saat berbicara dengan seseorang. 

• Orang Kanada tidak terlalu membahas kehidupan pribadinya dengan kenala
bisnisnya. Mereka berharap semua berbicara dengan lugas dan dapat
membuktikan kata-katanya. Mereka tidak mengklaim hal-hal yang hiperbola
dan mencurigai hal-hal yang nampaknya terlalu muluk-muluk (too good to 
be true).
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Etika Bisnis

Pertemuan Bisnis

• Orang Kanada mengawali pertemuan dengan sangat sedikit basa-basi namun kita harus
terbiasa dengan beberapa menit perbincangan ringan dan semacamnya. Mungkin di 
Quebec akan ada lebih banyak waktu yang diluangkan untuk membina hubungan. 

• Secara umum, pertemuan ditata dengan baik dan mengikuti jadwal waktu. Cenderung
untuk tidak resmi dan santai biarpun topik pembahasannya serius. 

• Pertemuan dalam perusahaan Kanada digunakan untuk menkaji proposal, membuat
perencangaan, curah pemikiran (brain-storm) dan sosialisasi keputusan. Umumnya
peserta akan mewakili berbagai tingkatan dan memiliki beragam pengalaman; semua
diharapkan menyampaikan pendapatnya. 

• Saat mempresentasikan informasi, penting untuk menyertakan fakta dan angka untuk
menjustifikasi klaim dan janji yang disampaikan. Orang Kanada pada dasarnya rasional
dan logis sehingga mereka tidak akan dapat diyakinkan oleh emosi, antusiasme ataupun
perasaan saja. 



Pertemuan dan bersantap saat Berbisnis
• Sesuai dengan segmen pasarnya, standar berbusana atau dress code dapat

bervariasi dari konservatif, penampilan yang sangat rapih hingga celana jins
yang bersih, kemeja yang bersih (tanpa dasi) dan jaket yang tidak terlalu resmi. 

• Orang Kanada sangat sadar cuaca dan berpakaian sesuai cuaca tersebut. 
Lebih baik mengikuti cuaca agar menghindari pandangan aneh yang ditujukan
pada Anda. 

• Pada pertemuan, ketepatan waktu merupakan prioritas. Untuk acara social, 
keterlambatan 15 menit dapat diterima tapi tidak lebih dari 30 menit. 
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Etika Bisnis



Pertemuan dan bersantap saat Berbisnis

• Kartu nama bisnis Anda sebaiknya mencantumkan terjemahan dalam Bahasa Ingrris
(apabila mengunjungi Quebec, versi Bahasa Perancis lebih menguntungkan)

• Secara tradisional, hadiah bisnis ditawarkan setelah Anda merampungkan suatu
transaksi. Biasanya langsung dibuka dan ditunjukkan kepada semua orang. Pilihan
terbaik adalah hadiah dari negara Anda atau undangan bersantap/bentuk hiburan
lainnya. 

• Catatan – apabila Anda memutuskan untuk memberikan bunga, berhati-hatilah dan
jangan memilih bunga lili, Karena dihubungkan dengan pemakaman. Hindari pula 
mawar merah, Karena diperuntukkan situasi yang lebih romantic..

• Makan siang bisnis lazimnya singkat: dengan jenis makanan yang lebih ringan dan
tanpa alcohol. 

• Sopan santu di meja makan standar berlaku di Kanada. Namun berhati-hati, jangan
mulai makan sebelum semua orang di meja Anda telah menerima hidangan mereka. 
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Etika Bisnis



Pertemuan Bisnis

• Dianggap sangat tidak sopan berbicara dalam bahasa asing di hadapan
orang yang tidak memahami apa yang tengah dikatakan. 

• Topik popular termasuk cuaca, olahraga seperti hoki, sepakbola Amerika 
(football), bola basket, golf dan tenis. Secara umum orang Kanada percaya
diri dan terbuka dalam membahas topik-topik umum. 

• Usahakan menghindari topik tentang konflik antara Kanada Perancis dan
Kanada Inggris, Jangan memulai diskusi yang membandingkan Kanada
dengan Amerika Serikat. Juga jangan mulai membahas permasalahan
pribadi. 
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Etika Bisnis



Bahasa Tubuh (Body Language)
• Kontak mata penting selama pertemuan bisnis di Kanada. Menghindari kontak

mata mungkin membuat lawan bicara berpikir bahwa Anda malu, tidak percaya
diri atau bahkan tidak tulus! 

• Orang Kanada lebih nyaman berbicara apabila dapat menatap mata Anda. 

• Biasanya jarak antar orang sebaiknya 60 sentimeter. 

• Catat bahwa Anda sebaiknya tidak menggunakan wewangian sama sekali
(parfum, after shave yang kuat atau hairspray)! Hal ini data mengancam
penderita asma atau alergi yang banyak ditemukan di antara orang Kanada. 

• Anda boleh menunjuk dengan jari telunjuk tapi hati-hati jangan diarahkan ke
orang lain karena dianggap tidak sopan. 
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Etika Bisnis



• Persyaratan Pasar Kanada

– Bea, logistik dsb.

– Tidak berbeda dari AS

Persyaratan teknis pasar
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• Wawancara Pembeli Kanada

– Persepsi negatif yang perlu diatasi

• Harga; Konsistensi; Kehandalan; Mutu; 
Keselamatan; 

• Potensi substitusi (Sumatra vs sumber
lainnya).

Yang akan dijual: Indonesia memiliki reputasi
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• Wawancara Pembeli Kanada

• Hasil dampak (outcome) positif utama:
•Keunikan, ketersediaan

•Berbeda dengan biji kopi arus utama (mainstream) 
Amerika Latin

Yang akan dijual: Indonesia memiliki reputasi
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• Kembangkan Leads (informasi berpotensi): Hadiri pameran dagang dan
pertemuan industri

• Bina kontak: ceritakan KISAH Anda pada klien

• Kualifikasi korporasi: Jual kisah Anda, bukan suatu harga

• Pahami kebutuhan mereka: Jual produk yang tepat pada importir yang tepat

• Jangan memberikan janji yang muluk-muluk: apabila diminta perlakukan
khusus seperti Honey prep atau proses pulp Alam, jangan mengatakan
“Kami bisa melakukan apapun”. Karena ini menyebabkan muncul
kecurigaan tentang kemampuan Anda melakukan apapun. Lebih baik fokus
pada apa yang Anda ketahui dan tunjukkan keterbukaan dalam berlajar.. 
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Kisah: berbagai cara untuk mengkomunikasikan
keuntungan unik (edge) Anda



Perkenalkan, Aman AI, 

anggota koperasi kopi 

Gayo di Indonesia. Aman 

dulunya menanam padi tapi

berkembangan kopi 

Perdagangan Adil (Fair 

Trade) membantunya

menguliahkan anaknya. 

Kini petani dari seuruh

Indonesia datang untuk

belajar bagaimana

berbudidaya dari beliau. 
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Kisah: berbagai cara untuk mengkomunikasikan
keuntungan unik (edge) Anda



Produsen lada hitam dari Indonesia ini memahami apabila
mereka ingin menjadi eksportir ke Kanada yang sukses, bisnis
mereka harus bertanggungjawab secara lingkungan hidup dan
etika. 

“Sarana kami didesain agar efisien energi. Kami menggunakan
cahaya dan ventilasi alami sehingga akan mengurangi
penggunaan energi. Kami adalah perusahaan perdagangan yang 
adil, kami membayar petani kami dengan harga yang adil dan
kami menyediakan jaminan sosial bagi semua yang menjadi
bagian rantai pasokan kami. 70% staf kami perempuan dan ada
sejumlah sertifikasi kami membuktikannya.”

Komitmen perusahaan ini pada praktek bisnis yang etis dan mutu
produk yang tinggi membantu mereka menarik perhatian
beberapa mitra Kanada yang memiliki reputasi baik. Mereka
adalah bukti bahwa bahkan usaha kecil dapat bertanggungjawab
secara sosial dan lingkungan hidup. 
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Kisah: berbagai cara untuk mengkomunikasikan
keuntungan unik (edge) Anda



Salut bagi petani kopi skala

kecil ini yang berharap

akan memperoleh

Sertifikasi Perdagangan

yang Adil atau Fair Trade 

Certified!

Baca tentang tantangan

dan peluang bagi

masyarakat Batak, 

kelompok yang sudah lama 

berada dan luhur di 

Sumatra Utara – Indonesia.
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Kisah: berbagai cara untuk mengkomunikasikan
keuntungan unik (edge) Anda



Kisah: berbagai cara untuk mengkomunikasikan
keuntungan unik (edge) Anda
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https://youtu.be/wCQGBWaBbbM

Tarian tradisional Batak

http://youtube.com/v/wCQGBWaBbbM
https://youtu.be/wCQGBWaBbbM


Stories: many ways to communicate your edge
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Kami menangani
permasalahan
ketahanan pangan, 
kesehatan, 
pendidikan dan
pemberdayaan
perempuan. KAMI 
MEMBUAT 
PERUBAHAN.
Isabel Uriarte, 
Pendiri dan
pemimpin Café 
Femenino, Peru



Buka akun LinkedIn perusahaan dan akun pribadi. 
Linkedin (linkedin.com) sangat banyak digunakan oleh pebisnis

professional Kanada

Melalui LinkedIn eksportir Indonesia dapat membentuk reputasi
perusahannya dengan mencantumkan pengalaman penjualan sebelumnya
dan dengan meminta rekomendasi dari mita bisnisnya di Kanada dan di 
luar negeri. 

Rekomendasi ini diposting secara langsung di laman profil mereka. 

Banyak perusahaan yang lebih kecil juga memanfaatkan media social 
lainnya seperti Facebook (www.facebook.com) untuk meningkatkan
keberadaan online mereka. 

Media Sosial
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Tips pameran dagang: langkah 1: sebelum
pameran dagang
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• Baik sebagai peserta pameran dengan booth sendiri atau sekedar
menghadiri pameran dagang, perusahaan harus memastikan mereka harus
membuat perencanaan dalam rangka keberhasilan kunjungan mereka. 

• Tetapkan tujuan untuk kehadiran tersebut. Misalnya meningkatkan
penjualan, memperoleh pelanggan baru atau memahami pesaing. 

• Mempersiapkan anggaran (penerbangan, hotel, materi promosi dsb).

• Mempersiapkan materi promosi (kartunama bisnis, brosur dsb). Pastikan
penggunaan fotografi yang berkualitas tinggi untuk poster atau brosur. 



Tips pameran dagang: langkah 1: sebelum
pameran dagang
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• Pastikan website Anda mencantumkan informasi terkini dan ada alamat
email yang memang digunakan. 

• Pastikan telepon Anda berfungsi dan ada cara untuk menerima SMS dan
email

• Desain booth harus mencerminkan mereka dan keunikan perusahaan. 
Gunakan logo, warna merek dan gambar untuk menceritakan kisah kopi 
dan petani kopi Anda. 

.



Tips pameran dagang: langkah 1: sebelum
pameran dagang
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• Siapkan perjalanan (atur dokumen perjalanan, siapkan diri untuk
menghadapi Bahasa, kebudayaan dsb).

• Lakukan penelitian tentang konsumen sasaran dan email/kontak mereka
untuk membuat perjanjian pertemuan. 

• Bawa sampel kopi hijau dan cantumkan semua informasi perusahaan
dan jenis kopinya. Tidak lebih dari 350 gram per sampel. 

• Atur pertemuan dengan pelanggan Anda. Pameran perdagangan adalah
kesempatan langka untuk bertemua dengan mereka. 



Tips pameran dagang: langkah 2 – selama
pameran dagang berlangsung
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Di pameran dagang:

i. Beredar dan bertemua orang-orang. 

ii. Lakukan penelitian terhadap pesaing Anda dan

iii. Bina hubungan dengan mereka yang berpotensi sebagai
mitra atau pelanggan.

• (Bila memungkinkan) dapatkan daftar hadir. Atau setidaknya pelajari
daftar peserta pameran. 



Tips pameran dagang: langkah 2 – selama
pameran dagang berlangsung
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• Kaji kembali peran perwakilan di booth, pengetahuan tentang
produk, apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan dan
bagaimana berinteraksi dengan pelanggan dan menunjukkan
sikap ramah

• Siapkan daftar importir sasaran dengan nomor booth mereka.
Mulai mencari mereka seawal mungkin Karena butuh waktu
untuk akhirnya mencapai orang yang tepat dari perusahaan
impor tersebut.



Tips pameran dagang: langkah 2 – selama
pameran dagang berlangsung
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• Pastikan ada tempat yang luas bagi calon pembeli di booth Anda. 
Jangan memenuhi booth atau menutup pintu masuknya

• Beredarlah di pameran dan lakukan penelitian tentang kompetisi. 

• Beredarlah di pameran dan bertemu dengan calon mitra atau pembeli. 

• Siapkan hadiah untuk diberikan di booth (untuk mengumpulkan kartu
nama) 

• Atur publisitas, wawancara dan konferensi pers jika relevan.  

• Tiap produk yang dipajang perlu menampakkan logo anda serta rincian
lainnya. 



Tips pameran dagang: Langkah ke-3, setelah
pameran

Kopi di Kanada: panduan umum 258

Setelah pameran:luangkan waktu untuk memastikan bahwa calon
pelanggan akan mengingat Anda – perlu tindakan lanjut untuk mulai
membina hubungan. 

• Tindak lanjuti dengan semua kontak utama dan pelanggan segera
setelah pameran (melalui email ataupun telepon). 

• Prioritaskan tindak lanjut Anda sesuai dengan tingkat
kepentingannya bagi pasar dan tujuan Anda

• Tindak lanjuti dengan semua calon pelanggan dalam waktu dua
minggu setelah pameran. 



Tips pameran dagang: Langkah ke-3, 
setelah pameran
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• Kaji kembali anggaran, kalkulasi biaya dan bayar tagihan
yang masih tersisa. 

• Tetapkan tenggat waktu untuk menyelesaikan transaksi
dengan calon pelanggan. 

• Teruskan membangun jejaring dengan pelanggan dan calon
pelanggan. 

• Analisa keberhasilan pameran dagang dari segi informasi
potensi penjualan baru dan kontak baru. 

• Identifikasi pembelajaran utama untuk peningkatan dalam
pameran dagang berikutnya. 



• Komunikasi sangat penting selama proses penjualan dan pasca
penjualan. 

• Minimal: jawab semua email dan panggilan telepon dalam waktu 24 
jam. 

• Apabila tidak ditanggapi secara langsung, beritahukan pada
pelanggan bahwa hal ini tidak memungkinkan dan beritahukan
kapan jawaban akan diberitahukan. 

• Email: alamat email professional sangat penting. Seringkali
merupakan cerminan nyata pertama dari suatu perusahaan
(bersama dengan kartu nama). Lebih baik memberi domain bisnis
dan menggunakan alamat email domain tersebut. 

Komunikasi
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• Bernilai bagus dan penetapan harga yang bersaing

• Kehandalan mutu produk, pasokan yang kontinyu dan waktu
pengiriman

• Hubungan yang baik dan komunikasi rutin

• Staf yang berkompeten dan berpengalaman

• Jasa penindaklanjutan

• Produk inovatif yang saat ini tidak ada di pasar Kanada dan mungkin
menanggapi pangsa pasar khusus (niche)

Apa yang dicari oleh pembeli Kanada
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1. Berikan apa yang dijanjikan – berikan penawaran dan janji
yang realistis

2. Sampel harus persis menunjukkan apa yang akan diberikan

3. Penetapan harga yang jelas

4. Komunikasi: lengkap, jelas dan dalam jangka waktu 24 jam 
(telepon, email, SMS, WhatsApp dan pesan melalui
messenger FB)

5. Bertindak secara proaktif apabila muncul permasalahan

Bagaimana membina hubungan jangka panjang
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• Yang jelas: tujuannya untuk semua pihak mengambil keuntungan
tanpa misi laba sepenuhnya menekan tindakan kerjasama. 

• Sejarah perdagangan kopi sebagai komoditas, dalam volume 
besar melalui berbagai perantara telah memberikan dasar untuk
pembinaan hubungan perdagangan yang non-pribadi yang hanya
berdasarkan sebagian besar pada dorongan finansial. 

• Pengembangan saling percaya membutuhkan pengembangan
pengalaman bersama dan pemahaman yang mengindikasikan
perlunya secara umum untuk mengembangkan hubungan yang 
lebih pribadi dalam seluruh rantai pasokan. 

Membangun Hubungan Saling Percaya
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1. Komunikasi

• Alur komunikasi yang terbuka dapat membantu menghindari
berkembangan “posisi” berdasarkan gossip dan informasi yang salah. 

• Kontak rutin merupakan bahan dasar untuk membina hubungan pribadi. 
Sejauh hubungan perdagangan langsung dapat membantu membuat
kontak langsung begitupula kontak rutin mempromosikan pengembangan
rasa saling percaya.

• Baik pembeli dan penjual dapat mengambil keuntungan dari 
pengembangan rencana komunikasi strategis – bukan sekedar sebagai
perangkat pemasaran (dimana peluangn untuk membangun rasa saling
percaya dihalangi oleh kepentingan keuangan pribadi) – tapi sebagai
perangkat pertukaran informasi dan peluang untuk membangun rasa 
saling menghormati.

Membangun Hubungan Saling Percaya
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2. Fleksibilitas

• Sektor kopi ditandai oleh pasar dan perubahan cuaca. 

• Kurang berkembangnya infrastruktur dan simpanan modal dalam
komunitas produsen melipatgandakan dampak gejolak pasar sehingga
produsen berada dalam situasi yang tidak diprediksikan ataupun tidak
dapat dicegah dengan opsi-opsi nyata yang mereka hadapi.

• Integrasi fleksibilitas dalam hubungan perdagangan atau bahkan jadwal
pengiriman “berbasis produsen” dapat membantu menghindari adanya
kekecewaan antara kedua pihak dan tekanan yang tidak diinginkan pada
rasa saling percaya,  selama pembeli dapat mengakses basis modal yang 
lebih stabil dan memiliki kemampuan untuk menyerap kejutan pasar. 

• Tentunya produsen juga harus menunjukkan fleksibilitas tentang sejauh
hal ini memungkinkan secara fisik. 

Membangun Hubungan Saling Percaya
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3. Harapan palsu dan apakah Anda bisa mengeliminasi/
mengurangi /mencegahnya

• Harapan palsu: sumber kekecewaan dan stress dalam hubungan
yang paling sering terjadi.

• Perangkat pengumpulan informasi akan memainkan peran yang
penting dalam menciptakan landasan nyata untuk tindakan
gabungan dan kerjasama dimana ada permainan antara
kepentingan yang saling bersaing

• Beberapa jenis kesenjangan informasi dipresentasikan dalam
slide berikut. Hal ini secara langsung berdampak pada
keberlanjutan hubungan perdagangan:

Membangun Hubungan Saling Percaya
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a) Informasi tentang tren pasar;

Sumber informasi pihak ketiga yang obyektif tentang tren pasar dapat
membantu menghindari persepsi bahwa pihak lain melakukan manipulasi

b) Informasi tentang struktur biaya produsen; 

• Produsen dapat menciptakan informasi yang sistematis tentang struktur biaya
mereka namun seringkali tidak melakukannya akibat terkendala kurangnya
perangkat, pelatihan dan panduan. Informasi tentang struktur biaya
seharusnya menjadi landasan negosiasi harga dengan pembeli. 

Membangun Hubungan Saling Percaya
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c) Informasi tentang profil resiko produsen; 

• Pengetahuan tentang resiko dan identifikasi resiko yang jelas dalam
semua situasi merupakan unsur utama dalam menentukan suatu
“persetujuan yang dapat diterima”. 

• Informasi tentang profil resiko juga merupakan dasar untuk menangani
resiko. 

d) Informasi tentang instrumen untuk menangani resiko; 

• Penyebab tunggal terbesar default dalam kontrak dan hubungan
perdagangan terkait adalah guncangan pasar. 

• Secara umum, saat resiko ditangani, potensi default juga diminimalisir. 

• Manajemen resiko merupakan perangkat penting untuk meniadakan
tegangan dan membangun rasa saling percaya dalam hubungan. 

Membangun Hubungan Saling Percaya
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e) Informasi tentang struktur harga sepanjang rantai pasokan

• Kurangnya rasa saling percaya biasanya terjadi karena pemahaman
yang salah dan informasi palsu dan/atau praktek dimana satu pihak
memanfaatkan pihak yang lain

• Transparansi harga sepanjang rantai pasokan dapat memberikan
instrumen tumpul untuk membentuk rasa percaya

• Saat pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui apa yang mereka
akan dapatkan, mereka dapat memonitor kemajuan masing-masing
seiring dengan berjalannya waktu dan secara efektif melakukan
verifikasi atas “adil” atau tidaknya pengaturan yang ada. 

Membangun Hubungan Saling Percaya
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1. Gagal menjawab email/panggilan telpon secepatnya (lebih
dari 24 jam) 

2. Kualitas program tidak konsisten antara:
- kantung-kantung di pengiriman yang sama
- pengiriman
- sampel sebelum pengiriman dan yang diterima (landed) 
berbeda

3. Upaya merubah harga setelah sudah dinegosiasi dan
disepakati

4. Gagal memenuhi pesanan tepat waktu (dan tidak
memberitahu mereka ) 

Bagaimana kehilangan pembeli
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 Ringkasan Politik Kanada

 Orang Penting dalam

Pemerintahan Kanada

 Hubungan Kanada dengan

Indonesia termasuk

persetujuannya

 Ringkasan Ekonomi Kanada

 Ekonomi Kanada dan trennya

 Impor dan Ekspor Umum

 Impor dan Ekspor ke dan dari

Indonesia

 Impor Kanada untuk produk

atau jasa spesifik perusahaan

Ceklist Pasar Kanada
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 Tren Konsumen (Umum dan

spesifik untuk sektor)

 Lingkungan hidup, jender dan

tenaggung jawab sosial

 Informasi Bisnis

 Mata uang

 Bahasa Inggris dan Perancis

 Praktek dan regulasi bisnis

 Perbedaan kerangka hukum

 Hubungan kerja

 Jam kerja dan libur

 Opsi Kemitraan

 Perusahaan Indonesia yang 

berbisnis di Kanada

 Perusahaan besar dari Kanada

yang berbisnis di Indonesia

 Opsi untuk mitra lokal

 Dukungan untuk Strategi
Memasuki Pasar

 Asosiasi Industri

 Acara perdagangan di 
Kanada

 Opsi jejaring lainnya

 Media perdagangan

 Sumber penelitian pasar

 Pertimbangan Kebudayaan

 Memberi salam dan bentuk
panggilan lainnya

 Hal yang boleh dan tidak
boleh dilakukan

 Perbedaan Kebudayaan dan
tips perjalanan

 Visa, ijin kerja atau
persyaratan lainnya

 Jasa dukungan bisnis

 Pengaturan perjalanan

 Voltase listrik



1. Ada niche kopi Indonesia yang berkualitas di pasar

Kanada

2. Sertifikasi organik tidak menjamin keberhasilan, tapi

untuk pasar niche, ini merupakan prasyarat. 

3. Membangun hubungan: adalah investasi yang sepadan

4. Bangunlah kisah anda dan dibagikan. 
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Terimakasih atas perhatian anda.

Evaluasi pelatihan
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Dario Iezzoni Coffee consultant

Zaki Munshi, Project Manager-Asia

TFO Canada

130 Slater Street, Suite 1025

Ottawa, ON Canada

K1P 6E2

T: +1 1613 233 3925 

T:  +1 800 267 9674

E: dario.iezzoni@tfocanada.ca ; zaki.munshi@tfocanada.ca

www.tfocanada.ca

Hubungi kami: 

@TFOcan

linkedin.com/TFOCanada
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