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• The Conference Board of Canada (CBoC) adalah organisasi penelitian

dan kebijakan nirlaba independen yang berpusat di Ottawa, Canada

• CBoC menerima pendanaan hibah sebesar CAD$12.05 juta pada

Agustus 2014 untuk proyek peningkatkan Perdagangan dan Investasi 

antara Indonesia dan Canada dengan penekanan pada segmen

UMKM. 

• TPSA juga mengidentifikasi dan bekerja untuk mengurangi hambatan

perdagangan dan Investasi antara Canada dan Indonesia 

• Proyek TPSA akan berakhir pada Agustus 2019.

Tentang TPSA - Proyek kerjasama bilateral 

Perdagangan dan Investasi Canada dan Indonesia 



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



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

Sumber : Industry Canada, Data Perdagangan Online
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10 Ekspor Terbesar Indonesia ke Kanada

berdasarkan Kode Produk HS2 (2014)

Coffee in Canada : rough guide

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

rempah 



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

Pasar Kopi Kanada

Coffee in Canada : rough guide 6Kopi di Kanada: panduan garis besar



• 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

Coffee in Canada : rough guide 7Kopi di Kanada: panduan garis besar



Kopi dan Ekonomi Kanada

•160.000 + pekerjaan (di sektor restoran, 
manufaktur, waralaba dan sektor pendukung)

•$ 6,2 Miliar Total Penjualan

•Penjualan $ 4,8 Miliar di jasa makanan

•Penjualan $ 1,4 Milyar di Grosir / Retail

•Penjualan $ 325 Juta di Sektor Kopi Perkantoran

•Kanada telah menikmati pertumbuhan impor kopi 
tercepat di antara pasar dunia tradisional terkemuka
dengan lebih dari 30 negara berkembang
mengekspor kopi ke Kanada.



Pasar Kopi di Kanada

• Secara total, import Kopi Kanada tumbuh dari CAD$ 273 juta di 
tahun 2002 menjadi CAD $714 juta in 2014

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

• 160.000 + pekerjaan (di sektor restoran, manufaktur, waralaba
dan sektor pendukung)

• Kanada telah menikmati pertumbuhan impor kopi tercepat di 
antara pasar dunia tradisional terkemuka dengan lebih dari 30 
negara berkembang mengekspor kopi ke Kanada.

• Indonesia adalah eksportir kopi terbesar ke-6 di pasar impor
Kanada. Pangsa pasar Indonesia di pasar impor Kanada pada
2014 sekitar 4%.



Pasar Kopi di Kanada

• Pasar impor kopi Kanada didominasi oleh 3 pemain Kopi dari
Amerika Selatan, yaitu Kolombia, Brazil dan Guatemala - yang 
menyumbang sekitar 65% pasar impor Kanada

• Negara lain, terutama Vietnam, memiliki pangsa jauh lebih
rendah di pasar Kanada daripada yang mereka miliki di pasar
global.

• Harga Kopi Indonesia lebih tinggi 37% dibandingkan harga
impor kopi rata-rata di pasar Kanada - karena permintaan kopi 
Premium dan Specialty 

• Ada peningkatan yang signifikan dalam konsumsi Kopi 
Spesial (Maritz Research, Canada 2012)

• Kopi Spesial dan minuman kopi campuran es paling populer
di kalangan usia 18 - 49 tahun.



Kopi Special / Specialty Coffee 

Definisi – dari berbagi sumber

•Tidak memiiki cacat

•Aroma dan cita rasa unik

•Buah matang

•Ukuran yang sesuai

•Atribut citarasa dan aroma 

•grading and cupping tests, diatas 82 

•Di pengaruhi oleh iklim, tanah, jenis varietas, cara
pengolahan pasca panen, dan pengiriman/ 
transportasi, pengepakan



Menggapai Jenjang Specialty

•Menggapai jenjang Specialty membutuhkan
komitmen pengembangan dari hulu hingga hilir
untuk sebuah cluster produsen kopi Arabika seperti
Toraja. 

•Komitment dan Aksi konkret pemangku
kepentingan yang harus dijalankan dalam
merivitalisasi dan membangun Komoditas Kopi

•Kerjasama dan konsultasi rutin dan melekat antar
Dinas, Swasta, Koperasi, Akademisi dan Petani

•Merancang program dan anggaran - tahun jamak



Mulai dari Mana? 

• Sejarah, adat budaya dan sosial yang bersentuhan dengan

Cerita Kopi – perspective Antropolog dan Sosiolog

• Data yang akurat, lahan, petani, collector, swasta, koperasi, 

eksportir, café,  

• Penelitian dan Pengembangan, Penyuluhan, 

• Praktek Pertanian yang baik – penanaman, pemeliharaan, 

pengendalian hama – tidak merusak lingkungan

• Panen dan Pasca Panen

• Mutu fisik dan citarasa – cupper/ Q Grader tersertifikasi

• Sertifikasi

• Promosi



• Wawancara Pembeli Kanada
– Persepsi negatif yang perlu diatasi

• Harga; Konsistensi; Mutu; Keselamatan; 
• Potensi substitusi (Toraja vs kopi lainnya).

• Persepsi positif utama:
•Keunikan, ketersediaan

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

Kebutuhan Importir
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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 – Cakap Bahasa Inggris

• Tindaklanjut

• Produk inovatif yang saat ini tidak ada di pasar Kanada dan mungkin
menanggapi pangsa pasar khusus (niche) ; Specialty, wine coffee, 
honey/ natural process 

Apa yang dicari oleh pembeli Kanada/ America 
Utara
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Persiapan Usaha Ekspor Kopi

• Jenis usaha,

• legalitas,

• izin ekspor,

• jumlah staff, Kemampuan Bahasa Inggris

• fasilitas, Kondisi Gudang dan fasilitas yang tersedia , penjemuran, sortasi, jenis
karung

• Asal kopi sampai level desa/ area kebun

• kemampuan keuangan,

• Tata Cara proses kopi pasca panen, quality control, konsistensi antara sample
sebelum kopi dikirimkan dan kopi yang diproduksi.

• pengalaman ekspor,

• pengiriman/ transportasi,

• pameran dagang yang pernah diikuti

• Kemampuan berkomunikasi dengan email, social media, menulis dalam Bahasa
Inggris

• Sejarah dan Cerita



DISKUSI 
DAN 

TERIMA 
KASIH 


