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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

IV.1 Kesimpulan 

 Indonesia melakukan perdagangan internasional dikarenakan sistem 

perekonomiannya yang terbuka, dan untuk mengembangkan perekonomiannya, 

Indonesia diharuskan untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, baik 

dalam lingkup bilateral maupun multilateral. Dalam kegiatan kerjasama tersebut 

Indonesia bertujuan untuk mendapatkan keuntungan agar tercapainya kepentingan 

nasional Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis dan 

hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Menurut teori 

keuntungan komparatif oleh David Ricardo (1821, hlm. 82), suatu negara dapat 

mendapatkan keuntungan dalam perdagangan internasional jika memproduksi dan 

juga melakukan ekspor pada barang yang menjadi unggulan negara tersebut. 

Indonesia terkenal dengan sektor agrikulturnya, diantaranya adalah komoditas kopi, 

karena tanaman kopi hanya dapat tumbuh di daerah yang beriklim tropis. Indonesia 

memiliki berbagai jenis kopi dengan cita rasa yang sangat bervariasi, kopi 

Indonesia sangat diminati oleh hampir seluruh negara dan memiliki tingkat 

permintaan yang cukup tinggi. 

Salah satu tujuan ekspor kopi Indonesia adalah Jepang, karena Jepang 

merupakan salah satu importir kopi terbesar dari Indonesia dan dunia selain 

Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa. Indonesia dan Jepang telah 

melakukan berbagai jenis kerjasama di bidang ekonomi karena itu Jepang 

merupakan pasar yang potensial bagi komoditas kopi Indonesia dan Jepang 

mempunyai kepentingan yang sangat besar dengan Indonesia untuk kelanjutan 

industri negaranya. Jepang juga tidak dapat memproduksi kopi dikarenakan iklim 

Jepang yang tidak memungkinkan tanaman kopi untuk tumbuh di Jepang, maka 

dari itu Jepang sangat bergantung pada impor kopi, yaitu salah satunya adalah kopi 

yang berasal dari Indonesia. Dalam melakukan ekspor kopi ke Jepang, Indonesia 

dihadapkan oleh suatu permasalahan yaitu adanya hambatan yang diterapkan oleh 
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Jepang terhadap kopi Indonesia terkait regulasi residu pestisida yang terdapat dalam 

kopi Indonesia sesuai dengan positive list yang tercantum didalam peraturan Food 

Sanitation Act. Hambatan tersebut kemudian menyebabkan kopi Indonesia 

mengalami penolakan oleh pihak Jepang dalam melakukan ekspor kopinya. 

Indonesia sudah melakukan berbagai jenis upaya, upaya yang telah dilakukan 

berfokus pada diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang 

melalui dialog intensif antara government-to-government agar Jepang dapat 

merevisi ambang batas residu pestisida carbaryl  

Kemudian, setelah dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah Indonesia yang 

bekerjasama dengan Gabungan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI), 

Jepang pada 30 Mei 2013 memberikan keringanan terhadap kopi Indonesia, yaitu 

pemeriksaan wajib terhadap kopi Indonesia dicabut oleh Jepang dan pemeriksaan 

untuk kopi Indonesia yang awalnya 100% menjadi 30%. Sehingga pemeriksaan 

dilakukan secara acak terhadap 30% biji kopi Indonesia. 

Tetapi, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan GAEKI 

hanya dapat menyelesaikan permasalahan terkait hambatan, ekspor kopi Indonesia 

di Jepang menunjukkan tren yang selalu menurun dari tahun 2013 hingga tahun 

2016. Penurunan yang terjadi tersebut dikarenakan beberapa faktor, yaitu karena 

menurunnya produksi kopi Indonesia diakibatkan oleh cuaca yang tidak menentu, 

konsumsi kopi domestik meningkat seiring perkembangan gaya hidup masyarakat 

Indonesia, dan melemahnya nilai tukar Japanese Yen dengan Dollar Amerika 

Serikat sehingga menyebabkan kenaikan harga komoditas kopi ketika dijual di 

pasar Jepang.  

Indonesia melakukan diplomasi ekonomi dengan Jepang dalam menghadapi 

penurunan ekspor kopi Indonesia yang terjadi di Jepang, diantaranya adalah 

diplomasi antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia secara bilateral 

melalui kerangka kerjasama IJEPA. Indonesia dan Jepang seharusnya 

merundingkan tentang General Review yang diadakan lima tahun setelah 

implementasi tahun 2008, yaitu pada tahun 2013. Tetapi, Jepang menolak untuk 

melakukan General Review dengan pihak Indonesia terkait post-tariff otomotif 

yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, sehingga hal tersebut mempengaruhi 
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berbagai sektor, diantaranya adalah sektor pertanian yang didalamnya adalah kopi 

Indonesia.  

Ekspor kopi Indonesia di Jepang dari tahun 2013 hingga tahun 2016 

mengalami penurunan, tetapi Pemerintah Jepang masih menolak untuk melakukan 

kerjasama dengan Pemerintah Indonesia. Sehingga, adanya diplomasi yang 

dilakukan dengan melalui surat antara Kementerian Perdagangan Indonesia dengan 

pihak Jepang dikarenakan Jepang tidak ingin bertemu dengan pihak Indonesia. Pada 

tahun 2017, Indonesia setuju untuk mengurangi post tariff terkait sektor otomotif 

dalam IJEPA sesuai perjanjian awal yaitu sebesar 5% sehingga Jepang bersedia 

untuk melakukan General Review IJEPA pada bulan Agustus 2017 dan memulai 

kembali diplomasi ekonomi dengan Indonesia, terutama dalam sektor pertanian dan 

komoditas kopi yang termasuk dalam sektor tersebut. 

Diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan 

Jepang dalam kerangka kerjasama IJEPA mengalami hambatan sehingga belum 

adanya negosiasi yang dilakukan terkait penurunan ekspor kopi Indonesia di Jepang 

dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Meskipun begitu, Pemerintah Indonesia, 

bersama dengan para pengusaha kopi yang tergabung dalam Gabungan Asosiasi 

Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) melakukan diplomasi ekonomi dengan pihak 

Jepang dengan ikut serta mempromosikan komoditas kopi Indonesia di pasar 

Jepang dalam pameran-pameran kopi yang dilaksanakan oleh Jepang, seperti 

FOODEX, dan Specialty Coffee Association Japan (SCAJ) yang diadakan setiap 

tahunnya. Indonesia juga melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) 

bertemakan “Standar Penyelenggaraan dan Keikutsertaan Pameran dan Kampanye 

Pencitraan Indonesia (Nation Branding)” yang dihadiri oleh para pengusaha 

eksportir kopi Indonesia, dan pihak Jepang yaitu Japan International Corporation 

Agency (JICA) untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Jepang. Upaya 

upaya tersebut merupakan bentuk lain dari diplomasi ekonomi Indonesia dengan 

Jepang yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia sebagai fasilitator 

dan GAEKI sebagai pelaku usaha berfokus pada peningkatan nilai ekspor kopi 

Indonesia dan juga untuk menarik investasi asing sehingga adanya peningkatan 

investasi Indonesia, terutama dalam sektor kopi Indonesia di Jepang. 
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Kegiatan yang dilakukan oleh Indonesia terkait promosi komoditas kopi 

Indonesia terutama dipasar Jepang menghasilkan adanya kenaikan nilai kopi 

Indonesia di Jepang pada tahun 2015 sebesar 107,1 juta USD, meskipun volume 

ekspor kopi Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2016, 

hal tersebut dikarenakan dalam promosi yang dilakukan oleh Indonesia, Indonesia 

memanfaatkan kopi spesialti Indonesia yang memiliki nilai tambah. Indonesia telah 

melakukan berbagai macam bentuk diplomasi ekonomi dengan Jepang terkait 

penurunan ekspor kopi Indonesia di Jepang, tetapi diplomasi ekonomi tersebut 

masih belum maksimal karena volume ekspor kopi Indonesia ke Jepang masih tetap 

menurun dari tahun 2013 hingga tahun 2016 dan belum adanya negosiasi yang 

dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan Jepang karena belum dilakukannya 

general review IJEPA. Tetapi, melalui kegiatan promosi yang berupa pameran-

pameran nilai ekspor kopi Indonesia ke Jepang mengalami peningkatan pada tahun 

2015 yaitu sebesar 107,1 juta USD. 

IV.II Saran 

 Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi yang besar dalam 

sektor agrikulturnya, salah satunya adalah dalam sektor kopi dikarenakan Indonesia 

merupakan salah satu negara produsen dan eksportir kopi terbesar didunia setelah 

Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Hal tersebut menjelaskan bahwa kopi Indonesia 

mempunyai potensi yang cukup besar untuk bersaing dalam pasar Internasional. 

Salah satu tujuan ekspor utama Indonesia adalah Jepang. Dalam mempromosikan 

kopi Indonesia di Jepang, sebaiknya lebih diperhatikan hal-hal berikut: 

- Proaktif dengan Perwakilan dagang di Jepang. Para pengusaha komoditi 

kopi Indonesia diharapkan dapat secara proaktif menghubungi perwakilan 

dagang luar negeri Indonesia Jepang untuk meminta informasi pameran dan 

perkembangan terkait komoditas kopi, dan untuk bantuan prasarana dengan 

pihak Jepang 

- Indonesia sebagai salah satu pengekspor kopi terbesar ke Jepang sebaiknya 

lebih berfokus mengembangkan kopi spesialti Indonesia yang memiliki 

nilai yang tinggi, seperti kopi Toraja yang sangat dikenal oleh masyarakat 
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Jepang dan Indonesia juga mempunyai berbagai jenis kopi dengan cita rasa 

yang unik sehingga menarik perhatian berbagai negara 

- Indonesia seharusnya lebih aktif dalam melakukan upaya diplomasi 

ekonomi dengan Jepang karena Jepang merupakan salah satu pasar 

potensial yang penting bagi perekonomian Indonesia 

- Adanya bantuan pelaksanaan promosi komoditas kopi Indonesia di Jepang, 

para pengusaha kopi Indonesia perlu didorong dan difasilitasi untuk terus 

ikut dalam pameran dagang di Jepang oleh pemerintah Indonesia. 
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