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BAB IV 

DINAMIKA PERKEMBANGAN EKSPOR KOPI INDONESIA KE JEPANG 

PADA 2016-2020 

 

4.1 Kondisi Pasar Kopi Jepang 

 Perlu diketahui bahwa kondisi ekonomi global secara luas telah didorong oleh perdagangan 

internasional yang dianggap sebagai sumber pendapatan penting di berbagai negara. Salah satu 

perdagangan internasional yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia adalah perdagangan 

komoditas kopi. Dalam hal ini, kopi merupakan salah satu komoditas perdagangan internasional 

yang bernilai antar lintas negara. Perdagangan kopi secara komersial telah melibatkan banyak 

negara sebagai produsen, industri, rantai global, dan konsumen (Vivek Voora, et. al, 2019). Secara 

dominan, di negara-negara konsumen, rantai kopi global telah meluas dengan cepat. Konsumen 

tidak hanya menjustifikasi secara kualitas material saja, tetapi juga secara tipikal yang 

melambangkan kualitas sebagai manifestasi gaya hidup. Sehingga, gelombang industri kopi global 

telah mencapai bisnis kopi yang sangat sukses, berkualitas tinggi, berpusat pada pelanggan, dan 

berkelanjutan yang memenuhi keinginan dan kebutuhan peminum kopi yang menuntut dan 

berpengetahuan luas saat ini (Fitriani, et. al, 2021). 

Kopi juga merupakan komoditas pertanian utama bagi sebagian besar negara di dunia, yang 

mana baik sebagai negara pengekspor maupun pengimpor. Dalam hal ini, menurut penjelasan 

International Coffee Organization (ICO), terdapat 49 negara anggota ICO, yaitu 43 negara 

pengekspor dan 6 negara/kumpulan negara yang merupakan pengimpor. Di dalam pasar 

internasional, pada umumnya, pemasok utama dari komoditas kopi ini berada di negara 

berkembang dan pelanggan utamanya adalah berasal dari negara maju, di mana permintaan kopi 

telah terkonsentrasi (Frost, 2019).  

Dalam pasar kopi internasional, konsumsi kopi per kapita tertinggi di dunia berada pada 

negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia. Bisa dilihat Finlandia sebesar 11,9 kg/kapita/tahun, 

Jerman dengan 6,5 kg/kapita/tahun, Italia dengan 5,8 kg/kapita/tahun, Brazil dengan 5,7 

kg/kapita/tahun, Amerika Serikat dengan 4,1 kg/kapita/tahun, dan Jepang dengan 3,4 

kg/kapita/tahun. Namun, jika dilihat atau diukur tingkat konsumsi total dalam satu negara, yang 

mana konsumsi per kapita dikalikan dengan jumlah penduduk, maka memperlihatkan Amerika 
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Serikat berada di peringkat pertama, yaitu 26,5 juta karung/tahun; di urutan kedua pada Jerman 

dengan 9,4 juta karung/tahun; Jepang dengan 7,8 juta karung/tahun; Perancis dengan 5,7 juta 

karung/tahun; Italia dengan 5,6 juta karung/tahun; Rusia dengan 4,2 juta karung/tahun; Spanyol 

dengan 3,2 juta karung/tahun; dan Inggris dengan 2,8 juta karung/tahun ("Analisis Kinerja dan 

Prospek Komoditas Kopi", 2021). 

Dalam perkembangannya, dari konsumsi kopi dalam masyarakat dunia dan secara 

berkelanjutan telah menjadi tren di dunia global, yang mana kopi merupakan komoditas yang 

paling menonjol dalam transaksi internasional, serta pasokan dalam negeri, baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas. Kemudian, terjadinya perubahan terhadap pasokan kopi global yang berkaitan 

dengan pola siklus produksi sebagian besar disebabkan oleh perubahan iklim global yang 

mengganggu situasi produksi. Di samping itu, terkait dengan harga kopi global juga bergantung 

pada gaya hidup konsumen di negara tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan tren kopi 

berkelanjutan dengan platform komoditas sertifikasi (didorong oleh pembeli). Dalam perjalannya, 

pasar kopi kemungkinan besar akan terus beradaptasi untuk memenuhi perubahan tersebut yang 

disesuaikan juga dengan pola perilaku konsumen yang tentunya akan terus berubah (Frost, 2019). 

Dalam pasar kopi internasional, salah satu negara dengan konsumsi kopi per kapita yang 

cukup tinggi di Asia adalah Jepang ("Analisis Kinerja dan Prospek Komoditas Kopi", 2021). 

Dalam perkembangannya, Jepang merupakan salah satu negara yang menjadi pasar kopi terbesar 

di dunia. Hal tersebut dikarenakan budidaya tanaman kopi di Jepang hanya terbatas pada sejumlah 

kecil pertanian lokal, sehingga industri Jepang bergantung pada produk impor untuk memenuhi 

permintaan domestik. Di pasar Jepang juga memperlihatkan banyak dari industrinya yang 

mendistribusikan minuman kopi dalam berbagai bentuk dan saluran penjualan. Bila dilihat dari 

pasar kopinya, banyak dari kedai kopi menawarkan minuman yang baru diseduh dari biji yang 

digiling, dan pada toko ritel, produksi kopi minuman dilakukan berbasis kopi botol dalam 

rangkaian produk mereka. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi energi dalam menjual kopi 

dengan cepat, di pasar Jepang juga terdapat sebuah mesin penjual otomatis untuk menjual 

minuman kopi kaleng yang dipanaskan atau didinginkan yang disesuaikan dengan musim. 

Dalam hal ini, aspek khas tentang kopi kalengan di Jepang adalah mesin penjual otomatis 

dapat ditemukan dalam jumlah besar dan di mana-mana di dalam kota, tidak harus di sekitar toko 

atau stasiun. Perkembangan kopi kalengan di  Jepang ini bahkan meluas ke lebih banyak ke daerah 

pedesaan. Terkait hal ini, kopi kalengan juga sama-sama ada di mana-mana seperti beragam 
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minuman ringan lainnya yang ada di Jepang, yang memiliki tingkat perputaran yang terkenal cepat 

dalam hal pengembangan produk baru. Berkat inovasi baru dan taktik promosi yang dilakukan 

oleh berbagai perusahaan kopi Jepang, pasar kopi kaleng Jepang kini telah berkembang menjadi 

industri yang sangat pesatm dengan beberapa merek kopi Jepang dan kopi internasional. Hingga 

pada saat ini, sudah terdapat lebih dari 5,5 juta mesin penjual otomatis di seluruh Jepang, dan kopi 

kalengan tetap menjadi minuman pokok bagi masyarakat Jepang dari berbagai kalangan (Rana, 

2020). 

Maka dari itu, kondisi dinamika pasar kopi di Jepang sangat dipengaruhi oleh tingkat 

konsumsi masyarakat Jepang dalam mengonsumsi kopi itu sendiri. Dalam hal ini, penulis akan 

memperlihatkan secara spesifik bagaimana tingkat konsumsi kopi di dalam masyarakat Jepang, 

khususnya dari periode 2016-2020. Berikut penyajian grafik tingkat konsumsi (per juta ton) kopi 

di Jepang yang disajikan dalam Grafik  

Grafik 1 : Tingkat Konsumsi Kopi di Jepang Pada Periode 2000-2020 

 
Sumber: (Statista, 2022) 

 

Dari grafik tersebut memperlihatkan bahwa pada periode tahun 2016-2020, tingkat 

konsumsi kopi di Jepang begitu fluktuatif. Peningkatan jumlah konsumsi kopi di Jepang terjadi di 

rentan tahun 2016-2018, tepatnya pada tahun 2016 dengan jumlah konsumsi per tahunnya 

sebanyak 472, 54 juta ton. Dalam hal ini, tingginya angka konsumsi kopi ini dikarenakan kondisi 

pasar kopi di Jepang begitu stabil, baik dari segi produksi maupun penetapan harga kopi di pasar 

internasional. Sedangkan, di tahun 2019 dan 2020, tingkat konsumsi kopi cenderung menurun, 
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yang dikarenakan di akhir tahun 2019 dan 2020, masyarakat dunia dilanda oleh adanya penyebaran 

pandemi COVID-19. Hal tersebut, membuat banyak negara, khususnya Jepang melakukan 

pembatasan keluar-masuknya mobilitas di dalam masyarakat, khususnya dalam kegiatan ekspor-

impor. 

Di samping itu, selain dinamisnya kondisi pasar kopi di Jepang, besarnya tingkat konsumsi 

dan permintaan kopi di Jepang juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Dalam hal ini, di pasar kopi 

Jepang, faktor yang mempengaruhi permintaan konsumsi kopi adalah adanya aspek pengeluaran, 

harga, variabel demografi, citra rasa, preferensi dan cuaca. Namun, dari faktor-faktor tersebut, 

cuaca merupakan faktor penentu yang begitu penting dari permintaan belanja konsumen kopi 

dalam masyarakat Jepang (Yohannes, 2016). Oleh karena itu, memahami peran cuaca terhadap 

kondisi permintaan konsumen sangat penting di pasar kopi Jepang, yang mana dengan memahami 

peran cuaca dalam pola konsumsi masyarakat Jepang akan mengungkapkan informasi penting bagi 

produsen atau negara eksportir kopi.  

Dari data grafik tersebut, tingkat konsumsi kopi dalam masyarakat Jepang juga 

memperlihatkan bahwa kopi merupakan komoditas yang paling tren di pasar pertanian Jepang. 

Dalam hal ini, di neraca perdagangan internasional, kopi merupakan salah satu komoditas yang 

paling menonjol dalam transaksi internasional Jepang, serta kopi menjadi minuman yang diseduh 

dan dipilih sebagai minuman non-alkohol yang paling populer di Jepang. Di sisi lain, kopi juga 

diminum sebagai suatu stimulan, yang mana masyarakat Jepang menganggap minuman kopi 

sebagai stimulus kesehatan bagi mereka. Maka dari itu, tingginya tingkat konsumsi kopi di 

masyarakat telah menciptakan kondisi pasar kopi di Jepang begitu dinamis dan kebutuhan kopi di 

Jepang begitu tinggi, sehingga membuat banyak negara pengekspor kopi telah menjadikan Jepang 

sebagai salah satu target mereka untuk memasarkan kopinya di pasar Jepang. 

Beberapa tahun terakhir ini, tren penyaringan kopi telah lama menjadi pusat dalam 

lingkungan sosial Jepang dan bagi banyak orang, metode menyeduh dari biji ke cangkir telah 

menjadi bentuk ekspresi artistiknya tersendiri.  Karena sarana penyeduhan kopi telah disaring 

melalui kehidupan orang Jepang. Dalam hal ini, tren penyaringan kopi di pasar Jepang telah 

menghasilkan berbagai strategi pemanggangan, pemilihan biji kopi yang cermat, dan teknologi 

penyeduhan, semuanya dilakukan bersama dengan perhatian yang luar biasa terhadap detail yang 

sangat dikenal oleh orang Jepang (Rana, 2020). 
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Lebih lanjut lagi, berdasarkan grafik tingkat konsumsi kopi masyarakat Jepang di tahun 

2019-2020, yang mengalami tren penurunan, pasar kopi di Jepang tersebut sangat dipengaruhi oleh 

kondisi penyebaran wabah COVID-19.  Hadirnya COVID-19 telah memaksa kota-kota besar di 

Jepang untuk melakukan pembatasan sosial dan menutup tempat pelayanan makanan dan 

minuman mereka (Syakirah, 2020). Maka dari itu, tidak diragukan lagi bahwa dampak COVID-

19 memberikan efek negatif terhadap bisnis kopi di Jepang. Dengan minimnya mobilitas 

masyarakat telah menyebabkan menurunkan tingkat konsumsi masyarakat.   

Pada awal keadaan darurat COVID-19, banyak dari penjual kopi di pasar Jepang telah 

mengalami penurunan sebesar 40%. Namun, terlepas dari semua itu, bisnis kopi di Jepang dengan 

cepat bangkit untuk mengatasi situasi ini. Kondisi karantina yang diterapkan tidak membuat 

masyarakat untuk berhenti minum kopi. Sebaliknya, hal tersebut dapat mendorong masyarakat 

pecinta kopi untuk mencari langkah alternatif, yang mana mereka mengonsumsi kopi secara rutin 

melalui rumah mereka masing-masing. Dari perkembangannya, menurut agensi distributor biji 

kopi utama di Jepang melaporkan bahwa telah terjadi peningkatan lebih dari 30% dalam penjualan 

dan tingkat konsumsi kopi masyarakat dalam aspek produk rumah tangga (Syakirah, 2020).  

 Dampak penyebaran COVID-19 di0 Jepang telah mendorong masyarakat menghabiskan 

berbagai kegiatannya di dalam rumah, sehingga hal tersebut meningkatkan minat masyarakat pada 

kopi rumahan. Kondisi ini telah dimanfaatkan oleh berbagai pelaku usaha kopi Jepang, khususnya 

ketika memasuki musim dingin, dalam meluncurkan berbagai produk olahan kopi. Ditambah lagi, 

banyak dari perusahaan kopi Jepang juga memperkuat komunikasi antar pelaku bisnis untuk 

membuka peluang seluas mungkin dalam meningkatkan rantai penjualan (SSNP Japan, 2021). 

Dalam hal ini, rantai penjualan merupakan salah satu aspek yang cukup penting dalam 

mendistribusikan berbagai produk kopi agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Hal tersebut 

dikarenakan memang tingkat konsumsi masyarakat sangat mempengaruhi pola pengkonsumsian 

dari sebuah produk. Maka dari itu, dalam perkembangannya, para pelaku bisnis kopi Jepang 

berupaya mencari berbagai strategi untuk meningkatkan penjualan berbagai produk kopi ke 

masyarakat. Dengan demikian, kondisi pasar kopi Jepang di bawah kondisi pandemic COVID-19 

telah meningkatkan konsumsi rumahan kopi, yang mana selaras dengan data grafik yang disajikan 

sebelumnya, yang mana dari tahu 2019 ke 2020, tingkat konsumsi masyarakat Jepang meningkat 

kembali menjadi 430,72 juta ton per tahunnya. 
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Dalam hal ini, COVID-19 telah mendorong terjadinya perubahan kondisi pangsa pasar 

kopi Jepang. Banyak dari industri dan kedai usaha kopi Jepang yang meningkatkan produksi 

kopinya dalam bentuk kopi instan, sehingga banyak bisnis kopi di Jepang telah melihat sebuah 

tren konsumsi kopi rumahan untuk mengambil kesempatan dalam penjualan kopi mereka secara 

online. Dengan demikian, kondisi pasar kopi di Jepang, khususnya dari periode 2016-2020 sangat 

dinamis. Hal tersebut memang dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, sehingga para negara 

eksportir kopi harus mengetahui secara detail mengenai kondisi perkembangan kopi di masyarakat 

Jepang untuk membuka peluang yang cukup besar bagi negara eksportir agar produk kopinya dapat 

masuk ke Jepang dengan mudah. 

Dengan demikian, Jepang menempati urutan kelima sebagai konsumen kopi 

terbesar. Dalam hal ini, kopi merupakan salah satu jenis minuman yang paling dihormati oleh 

masyarakat Jepang. Dalam perkembangannya, dinamika penjualan kopi di pasar Jepang masih 

tetap mempertahankan popularitasnya, dimana telah memunculkan semacam kebangkitan bagi 

individu yang ingin membayar mahal untuk kopi berkualitas yang didukung oleh nilai-nilai 

tradisional yang ada di Jepang. Maka dari itu, kondisi pasar kopi Jepang begitu kompetitif, tetapi 

tidak luput dengan adanya berbagai permintaan yang kuat untuk produk kopi baru dan inovatif 

(SSNP Japan, 2021). 

 

4.2 Potensi Kopi Indonesia di Pasar Jepang  

 Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran signifikan dalam 

mendorong peningkatan ekspor non-migas di Indonesia (Kustiari, 2007). Di Indonesia itu sendiri, 

secara umum menanam bibit kopi berjenis arabika dan robusta. Dalam hal ini, jenis kopi arabika 

di Indonesia telah menduduki jajaran kopi terbaik di dunia. Dalam hal ini, jenis kopi arabika di 

Indonesia telah menduduki jajaran kopi terbaik di dunia. Di samping itu, terdapat tiga wilayah 

utama di Indonesia yang banyak menghasilkan komoditas kopi, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, dan 

Sulawesi. Pulau Jawa merupakan wilayah terbesar dalam hal memproduksi kopi, yang mana Jawa 

terkenal dengan jenis kopi arabikanya yang memiliki cita rasa yang tinggi. Selain itu juga, Jawa 

juga terkenal dalam menghasilkan salah satu kopi tertua terbaik di dunia, yakni Old Java. 

Kemudian, pulau lain yang memproduksi kopi yang cukup besar adalah Pulau Sulawesi. Wilayah 

dengan produksi kopi yang paling terkenal di Sulawesi adalah Toraja. Kopi di wilayah ini 

menggunakan sistem penanaman secara tradisional. Melalui sistem tradisional ini, pemilihan dan 
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pemetikan kopi dilakukan dengan cara menggunakan tangan dan mampu menghasilkan kopi 

dengan kualitas yang begitu tinggi (Gumulya dan Helmi, 2017). 

 Selain itu, kopi Toraja memiliki keunikannya sendiri, yang mana kepekatan yang 

dipadukan dengan aroma manis dan mempunyai crisp and clean aftertaste. Produksi kopi di Toraja 

ini memiliki tingkat produksi yang tidak terlalu tinggi, yang mana membuat kopi ini memiliki 

permintaan yang begitu tinggi dari para pengonsumsi kopi baik masyarakat Indonesia itu sendiri 

maupun masyarakat dunia. Sedangkan, Pulau Sumatera juga merupakan salah satu daerah 

penghasil utama kopi di Indonesia. Dalam hal ini, Sumatera juga menghasilkan dua varietas kopi 

yang paling terkenal dan berkualitas tinggi, yaitu jenis kopi mandailing dan ankola. Sedangkan, 

daerah lain yang memproduksi kopi di Indonesia adalah Flores dan Papua. Tak kalah dengan jenis 

kopi lainnya, kopi arabika Papua ini juga menarik hati pecinta kopi dengan rasanya yang begitu 

kompleks, yang mana tanah yang ada di Papua belum banyak diolah dan masih mengandung unsur 

hara tanah yang alamiah (Gumulya dan Helmi, 2017). 

 Pangsa pasar kopi Indonesia di Jepang tidak terlepas dari perdagangan kopi Indonesia di 

pasar internasional.  Dalam hal ini, kondisi Indonesia di pangsa pasar kopi Internasional 

mempengaruhi eksistensinya di pasar  Jepang. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa kopi Indonesia 

yang diperdagangkan di dalam pasar internasional, yaitu arabika dan robusta. Dalam 

perkembangannya, fluktuasi harga komoditas kopi di Indonesia selalu mengikuti kondisi harga di 

pasar internasional. Di tambah lagi, harga yang diterima oleh petani Indonesia untuk jenis kopi 

arabika rata-rata lebih tinggi daripada harga kopi jenis Brazilian Naturals yang ada di pasar 

internasional, yaitu sebesar 108%. Di sisi lain, untuk jenis kopi robusta sebesar 63% ("Analisis 

Kinerja dan Prospek Komoditas Kopi", 2021). Namun demikian, di pasar Jepang, sebagian besar 

kopi Indonesia yang cukup terkenal di pasar Jepang hanya berpusat pada jenis kopi Mandailing, 

Kintamani, dan Toraja (Syukro, 2018). 

Dalam pasar internasional, kedudukan Indonesia dapat dibilang begitu strategis, yang mana 

menempati peringkat keempat sebagai negara produsen dan pengekspor komoditas kopi terbesar 

di dunia setelah negara Brazil, Vietnam, dan Kolombia (Sihotang, 2013). Dalam 

perkembangannya, Indonesia memiliki pangsa pasar rata-rata sebesar 4,76% terhadap jumlah total 

ekspor kopi di dunia. Kemudian, sebagai eksportir pertama, Brazil memiliki peran rata-rata sebesar 

24,30%; Vietnam dengan kedudukan terbesar kedua telah berperan rata-rata sebesar 17,94%; 
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diikuti oleh Kolombia dengan rata-rata sebesar 10,65%. Sedangkan, dalam konteks pasar di Asia 

Tenggara, Indonesia menduduki posisi kedua setelah Vietnam. (Martauli, 2018).  

 Untuk melihat lebih lanjut mengenai perkembangan volume ekspor Indonesia dengan 

negara produsen lainnya di pasar internasional, penulis akan menyajikan grafik mengenai volume 

ekspor kopi yang dihasilkan beberapa negara di dunia pada tahun 2020. Berikut penyajian tabel 

mengenai volume ekspor kopi dari beberapa negara produsen kopi di dunia pada tahun 2020: 

 

 

Grafik 2: Volume Ekspor Kopi Beberapa Negara di Dunia Pada 2020 (dalam satuan 

1000 60 kg bags) 

 
Sumber: (Conway, 2021) 

Dari grafik tersebut memperlihatkan bahwa kopi Indonesia merupakan komoditas yang 

memiliki prospek yang begitu besar untuk bersaing di pasar internasional. Prospek yang ada ini 

dapat berpengaruh terhadap penambahan devisa bagi Indonesia. Pada grafik tersebut menunjukkan 

bahwa di tahun 2020, Indonesia menduduki urutan keempat dalam mengekspor kopi di pasar 

internasional. Dalam hal ini, volume ekspor yang ditunjukkan dari grafik tersebut sebesar 644, 

yang mana secara penghitungan total yang didasarkan oleh satuannya, jumlah volume ekspor kopi 

Indonesia menjadi 38.640.000 kg di tahun 2020. Memang, jumlah volume ekspor Indonesia 

terbilang cukup jauh bila dibandingkan dengan negara lainnya, seperti Brazil dengan jumlah 

volume ekspornya sebesar 255.600.000 kg, Vietnam sebesar 138.000.000 kg, dan Kolombia 

sebesar  
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Selanjutnya, perlu dilihat juga dari perkembangan jumlah kontribusi ekspor Indonesia dari 

tahun 2016-2020, yang mana dari rentan waktu tersebut volume yang diekspor cukup fluktuatif. 

Berikut tabel volume dan nilai ekspor Indonesia pada rentan tahun 2016-2020 di dalam pasar 

internasional: 

Tabel 4: Jumlah Volume dan Nilai Ekspor Kopi Indonesia dari Tahun 2016-2020. 

Tahun Volume (ton) Nilai (US$ 1000) 

2016 414,651 1,008,549 

2017 467, 799 1,187,157 

2018 279,961 817,789 

2019 359,053 883,123 

2020 379,354 821,937 

Sumber: (Trademap, 2021) dalam (Halkam, 2021) 

Dapat dilihat bahwa volume ekspor kopi Indonesia dari 2016-2020 secara keseluruhan 

cenderung fluktuatif. Dalam hal ini, kenaikan yang paling tinggi berada di tahun 2017, yang mana 

volume yang diekspor sebanyak 467,799 ton dengan nilai ekspor sebesar 1,187,157 US$ (1000). 

Sedangkan, penurunan yang cukup rendah terjadi di tahun 2018, yaitu volume ekspornya sebesar 

279,961 ton, dan nilai ekspornya sebesar 817,789 US$ (1000). Namun, meski jumlah volume 

ekspor kopi Indonesia jauh lebih kecil dari Brazil, Vietnam dan Kolombia, kopi yang dihasilkan 

oleh Indonesia memiliki keunggulannya tersendiri, sehingga dapat mampu bersaing dan disukai 

oleh konsumen kopi di pasar internasional.  

Dari penjelasan tersebut, kedudukan kopi Indonesia di pasar Internasional sangat 

mempengaruhi bagaimana kopi Indonesia dapat dikenal dan menjadi konsumsi di beberapa negara 

di dunia. Hal ini memperlihatkan bahwa kopi yang dimiliki Indonesia memiliki keunggulannya 

tersendiri, baik dari jenis kopinya maupun cara pengolahannya. Daya saing atau potensi kopi 

Indonesia di pasar internasional dapat dilihat dari nilai Revealed Comparative Advantage (RCA). 

Dalam hal ini, RCA merupakan sebuah indikator pengukuran yang menunjukkan daya saing dari 

sebuah produk di pasar internasional. Selain itu, suatu produk dikatakan memiliki keunggulan 

komparatif harus memiliki nilai RCA lebih dari 1. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Halkam 

(2021), nilai RCA kopi Indonesia di pasar internasional begitu fluktuatif. Berikut penyajian data 

nilai RCA produk kopi Indonesia dari tahun 2016-2020. 
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Grafik 3: Nilai RCA Produk Kopi Indonesia Tahun 2016-2020 

 
Sumber: (Trademap, 2021) dalam (Halkam, 2021), data diolah 

Dari grafik tersebut memperlihatkan bahwa nilai RCA terhadap produk kopi Indonesia di 

pasar internasional menunjukkan angka di atas 1. Meskipun, nilai RCA kopi Indonesia mengalami 

fluktuatif dari tahun 2016-2020, hal tersebut memperlihatkan bahwa kopi Indonesia memiliki 

keunggulan komparatif, sehingga produk kopi Indonesia memiliki daya saing di pasar 

internasional. Dengan demikian,  kedudukan Indonesia dapat dibilang begitu strategis, yang mana 

menempati peringkat keempat sebagai negara produsen dan pengekspor komoditas kopi terbesar 

di dunia setelah negara Brazil, Vietnam, dan Kolombia (Sihotang, 2013). Dalam 

perkembangannya, Indonesia memiliki pangsa pasar rata-rata sebesar 4,76% terhadap jumlah total 

ekspor kopi di dunia. 

Pangsa pasar kopi Indonesia di Jepang sangat dipengaruhi oleh kondisi keunggulan 

komparatif di pasar kopi internasional. Hal tersebut membuat hasil produksi kopi di Indonesia 

memiliki daya saing yang cukup unggul dengan kompetitor eksportir dari negara lain. Di samping 

itu, keunggulan komparatif yang didapatkan juga memperlihatkan kopi Indonesia memiliki 

berbagai kelebihan yang ada dari aspek cita rasa maupun kestabilan harganya. Kemudian, di pasar 

kopi Jepang, sebagian besar kopi Indonesia yang cukup terkenal di pasar Jepang hanya berpusat 
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pada jenis kopi Robusta, Gayo, Mandailing, Kintamani, dan Toraja (Syukro, 2018). Dikarenakan 

jenis kopi tersebut memang memiliki kelebihan tersendiri dari ragam varietasnya, sehingga 

keunggulan kopi Indonesia  telah diakui oleh masyarakat Jepang. Dari jenis kopi Indonesia 

tersebut memiliki cita rasa yang khas, yang mana hal cita rasa yang dimiliki sangat dipengaruhi 

oleh letak geografis yang ditempati untuk menanam kopi tersebut. Ditambah lagi, iklim tropis yang 

dimiliki oleh Indonesia, luas wilayah, banyaknya pegunungan tinggi, dan ketersediaan air yang 

cukup melimpah telah menjadi kelebihan tersendiri bagi Indonesia dalam menanam komoditas 

kopi tersebut (Rinaldi, 2020). 

 Terkenalnya jenis-jenis kopi Indonesia tersebut di pasar kopi Jepang, juga dipengaruhi dari 

banyaknya para pebisnis kopi Indonesia yang membuka kedai kopi di Jepang. Dalam hal ini, 

dengan kentalnya budaya minum kopi di Jepang telah mendorong masyarakat penikmat kopi di 

Jepang untuk mengeksplor berbagai jenis kopi yang ada, salah satunya kopi yang berasal dari 

Indonesia ini. Kehadiran kopi Indonesia di Jepang ini sangat diterima baik oleh para kalangan 

penikmat kopi di Jepang, sehingga hal tersebut mampu membuka peluang yang cukup besar 

terhadap permintaan kopi Indonesia di Jepang. Terbukanya peluang ini sangat dimanfaatkan oleh 

pemerintah dan pelaku bisnis Indonesia untuk menggencarkan dalam memproduksi kopinya di 

pasar Jepang. 

Maka dari itu, di pasar kopi Jepang, keberadaan kopi Indonesia begitu kompetitif dan 

memiliki prospek yang cukup baik, meski Indonesia dihadapkan oleh adanya pesaing dari negara 

lain yang sangat ketat. Dalam hal ini, pesaing terbesar Indonesia di pasar kopi Jepang adalah Brazil 

dan Vietnam. Namun demikian, Indonesia merupakan eksportir kopi ke enam terbesar di pasar 

Jepang setelah negara Brazil, Vietnam, Kolombia, Guatemala, dan Ethiopia. Di samping itu, 

Indonesia menguasai pangsa pasar kopi sebesar 2,5% di Jepang, dan para peminat kopi Indonesia 

di Jepang pada umumnya berasal dari kalangan muda, yang mana dari rentan umur 30-40 tahun  

("Genjot Ekspor Kopi Indonesia ke Jepang", 2021). Oleh karena itu, dengan potensi yang dimiliki 

oleh kopi Indonesia telah memberikan rasa optimis bagi para eksportir dan pemerintah Indonesia 

untuk berusaha mendominasi pasar kopi Jepang dengan komoditas kopi asli Indonesia. 

Lebih lanjut, dari aspek harga, perkembangan dari harga kopi Indonesia juga 

mempengaruhi bagaimana prospek kopi Indonesia di pasar Jepang. Dalam hal ini, dapat dilihat 

dari Tabel 4 yang menyajikan nilai rata-rata perkembangan harga kopi Indonesia, Jepang, dan 

Internasional dari kurun waktu 2008-2017. Berikut penyajian Tabel 5: 
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Tabel 5: Perkembangan Nilai Rata-Rata Harga Kopi di Pasar Internasional, Jepang, dan 

Indonesia Pada 2008-2017 

Pasar Kopi Nilai Rata-Rata Harga Kopi 

(USD$/Kg) 

Internasional 2,970 

Jepang 2,485 

Indonesia 2,680 

Sumber: (Amadea, 2019) 

 Dari penyajian tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-rata harga kopi Indonesia adalah 

2,680 USD$/Kg. Nilai tersebut memperlihatkan bahwa pasar kopi Indonesia dapat bersaing 

dengan pasar kopi Jepang, yang mana hal tersebut dikarenakan harga kopi Indonesia lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan harga kopi di pasar Jepang. Dengan perkembangan nilai harga kopi 

Indonesia tersebut, kopi Indonesia memiliki peluang yang cukup baik di pasar Jepang. Prospek 

yang cukup baik di pasar Internasional telah memberikan pengaruh yang cukup baik terhadap 

kondisi permintaan kopi Indonesia di pasar Jepang. Indonesia memiliki keunggulannya tersendiri 

dari cita rasa kopi yang dihasilkan, sehingga banyak dari masyarakat yang cukup menikmati dan 

mengonsumsi kopi Indonesia, salah satunya adalah jenis kopi Kintamani dan Toraja.  

Dengan demikian, dari keunggulan yang dimiliki oleh kopi Indonesia yang menyangkut 

citra rasa dan harga yang cukup kompetitif, kopi Indonesia memiliki potensi yang cukup baik di 

pasar kopi Jepang. Hal tersebut memang berbanding lurus antara keunggulan kompetitif terhadap 

harga jual kopi Indonesia di pasar internasional maupun di Jepang. Sehingga, apa yang dimiliki 

oleh Indonesia terkait potensi tersebut dapat mempengaruhi langkah ketertarikan Jepang untuk 

melakukan impor kopi dengan eksportir Indonesia. Oleh karena itu, dari prospek yang ada, 

pemerintah Indonesia perlu memanfaatkan peluang yang ada sebaik mungkin di pasar Jepang 

untuk  menggenjot ekspor kopinya di Jepang. 

 

 

 

  

4.3 Perkembangan Ekspor Kopi Indonesia ke Jepang 



13 
 

Muhamad Kahfi, 2022 
UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENINGKATKAN NILAI 
EKSPOR KOMODITAS KOPI KE JEPANG PADA TAHUN 2016-2020 
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional 
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 
 

 Dinamika hubungan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Jepang dimulai pada tahun 

1940-an, dimana Jepang mengalami kerugian ekonomi yang diakibatkan Perang Dunia II. Pada 

tahun 1958, Indonesia dan Jepang secara resmi menjalani hubungan ekonomi yang dilandaskan 

pada perjanjian perdamaian yang dicetuskan dalam The Strategic Partnership for Peaceful and 

Prosperous Future. Dalam hal ini, kedua negara tersebut mengawali hubungan ekonomi melalui 

kesepakatan secara damai dalam membayar ganti rugi akibat perang. Perjanjian damai tersebut 

membuat Jepang mengharuskan membayar ganti rugi kepada Indonesia sebesar US$ 223,08 juta. 

Dalam perjanjian tersebut, Indonesia juga memberikan syarat kepada Jepang untuk menghapus 

utang yang berjumlah sebesar US$ 176,92 juta, dan disertai dengan pemberian bantuan ekonomi 

sebesar US$ 400 juta (Fatnilativia, 2008). 

 Dalam perkembangannya, kerja sama bilateral Indonesia dan Jepang telah menghasilkan 

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) di tahun 2007. IJEPA ini merupakan 

sebuah perjanjian yang dijalankan untuk melakukan kegiatan perdagangan bebas antara Indonesia 

dan Jepang. Tujuan dibentuknya perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kerja sama ekonomi 

antara kedua negara, khususnya di bidang perdagangan dan investasi luar negeri. Secara lebih 

spesifik, menurut Badan Pengkajian Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri 

Indonesia (2018), tujuan dilaksanakannya IJEPA ini adalah mencakup lingkup yang luas untuk 

mempererat kerja sama ekonomi di antara kedua negara, termasuk kerja sama di bidang capacity 

building, peningkatan perdagangan dan investasi yang ditujukan pada peningkatan arus modal 

antar negara, liberalisasi, jasa, dan pergerakan tenaga kerja (Gocklas dan Sulasmiyati, 2017). 

 Di samping itu, kerjasama kedua negara yang sudah berjalan dengan baik juga ditandai 

dengan adanya kunjungan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Indonesia di tahun 2017. 

Kunjungan yang dilaksanakan ini bertujuan dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral pada 

kedua negara tersebut. Kemudian, dari hubungan kerja sama ini, Jepang merupakan mitra dagang 

strategis kedua bagi Indonesia, yang mana dengan semakin meningkatnya sektor perdagangan dan 

investasi Jepang di Indonesia, maka Indonesia semakin mengandalkan kerja sama ekonomi dengan 

Jepang. Sehingga hal tersebut, telah menghasilkan nilai kerja sama Indonesia dan Jepang pada 

tahun 2016 telah mencapai US$ 31 miliar (Lisbet, 2017). 

 Dengan adanya perjanjian ini, Indonesia dapat meningkatkan volume perdagangannya 

melalui tiga pilar utama di dalam perjanjian ini. Yang pertama adalah liberalisasi. Liberalisasi ini 

merupakan upaya menghapus atau mengurangi adanya hambatan perdagangan dan investasi. 
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Kedua, fasilitasi. Fasilitasi ini merupakan bentuk pengurangan biaya perdagangan dan peningkatan 

kinerja bea cukai, penanganan di pelabuhan terkait jasa perdagangan dan upaya untuk 

memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kepercayaan investor Jepang. Meskipun, tarif bea 

masuk sudah diturunkan, namun berbagai produk ekspor Indonesia yang ditujukan ke Jepang tetap 

mengalami kendala atau hambatan untuk masuk ke pasar Jepang. Hal tersebut disebabkan masih 

adanya hambatan-hambatan non-tariff seperti, peraturan kesehatan, standar produk, safety 

standard yang dikategorikan sebagai smart-regulation. Yang terakhir adalah kooperasi. Kooperasi 

merupakan bentuk kerja sama dimana Jepang berkomitmen untuk meningkatkan daya saing 

industri melalui langkah pembangunan capacity building dalam pengembangan industri yang ada 

di Indonesia (Dayama, 2017). 

 Melalui kerja sama IJEPA ini, Indonesia berupaya untuk meningkatkan ekspor terhadap 

komoditas kopi yang dihasilkan. Dampak dari perjanjian tersebut, Jepang menjadi salah satu 

importir kopi terbesar dan menjadi tujuan ekspor kopi utama Indonesia selain Amerika Serikat dan 

Uni Eropa. Dalam hal ini, Jepang memiliki tingkat konsumsi yang begitu tinggi, yang mana Jepang 

memiliki rata-rata konsumsi kopi per orang setiap tahunnya sekitar 1400 cangkir atau setara 

dengan 7,1 kg per kapita per tahunnya. Sehingga, dengan konsumsi kopi yang begitu tinggi ini 

Jepang mempunyai permintaan kopi, khususnya dari Indonesia (Luthfi, 2021). 

 Dalam perkembangannya, kuantitas ekspor kopi Indonesia ke Jepang dari tahun 2016-2020 

cukup fluktuatif, dimana cenderung mengalami trend peningkatan dan penurunan. Dalam hal ini, 

nilai ekspor pada periode tersebut memang dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga perlu 

dilihat secara mendalam bagaimana factor-faktor yang ada dapat mempengaruhi nilai ekspor 

Indonesia ke Jepang di periode tersebut. Berikut penyajian grafik perkembangan volume ekspor 

kopi Indonesia ke Jepang 2016-2020. 

 

Grafik 3: Volume Ekspor Kopi Indonesia ke Jepang pada tahun 2016-2020 
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Sumber: Data BPS yang diakses pada 9 Desember 2021 

 Dari grafik tersebut memperlihatkan bahwa volume ekspor kopi Indonesia pada tahun 

2016-2018 begitu fluktuatif, meski trennya cenderung mengalami penurunan. Bisa dilihat bahwa 

pada tahun 2016 angka volume ekspornya cukup tinggi, yaitu sebesar 35.351,9 ton, dibandingkan 

tahun-tahun berikutnya, dan mengalami peningkatan kembali meski tidak terlalu signifikan di 

tahun 2018. Sehingga, dari data tersebut pada nantinya akan memperlihatkan bagaimana berbagai 

upaya pemerintah Jepang dalam meningkatkan nilai ekspor komoditas kopi ke Jepang pada bab 5 

di dalam penelitian ini. 

 Dari penjelasan prospek yang dimiliki oleh Indonesia dalam pasar kopi di Jepang dan 

hubungan kerja sama ekspor kopi Indonesia ke Jepang, maka perlu dijelaskan bagaimana kegiatan 

ekspor Indonesia dihadapkan berbagai hambatan.. Hambatan yang terjadi ini menjadi masalah 

yang signifikan untuk melihat upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai ekspor kopi 

ke Jepang, khususnya pada tahun 2016-2020. 

 Hambatan yang pertama adalah penerapan kebijakan standarisasi oleh Jepang dalam 

komoditas perkebunan. Dalam menjelaskan hambatan ini, penulis akan menjelaskan dengan 

menggunakan perspektif struktural. Secara struktural, kebijakan ini menjadi hambatan yang begitu 

signifikan dan menyebabkan nilai ekspor kopi Indonesia dari rentan waktu 2016-2020 mengalami 

fluktuatif dan mengalami kecenderungan tren menurun. Kebijakan standarisasi Jepang ini 

merupakan suatu bentuk hambatan non-tarif yang diterapkan oleh pemerintah Jepang sejak tahun 

2006. Dalam pengimplementasiannya, kebijakan ini dilandasi dengan adanya isu-isu internasional 
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seperti kesehatan, kelestarian lingkungan, keamanan, dan keselamatan. Regulasi ini berupaya 

untuk mengamankan berbagai produk pangan, khususnya kopi dari pencemaran bahan kimia 

(Blouwe, et. al, 2020). Dalam hal ini, Jepang memiliki landasan yang cukup kuat dalam mengatur 

arus masuknya berbagai produk, khususnya produk pangan. Jepang sangat memperhatikan 

berbagai aspek kesehatan dan keamanan bagi masyarakatnya dalam mengkonsumsi produk-

produk yang berasal dari luar negaranya. Oleh sebab itu, dengan adanya regulasi ini telah 

menyebabkan tidak semua jenis produk yang dapat memasuki pasar Jepang.  

Turunan dari penerapan kebijakan tersebut adalah peraturan Food Sanitation Act. Peraturan 

tersebut menyebutkan terdapat 200 jenis bahan kimia yang tidak boleh ada di dalam kandungan 

komoditas kopi yang melebihi ambang batas yang diperbolehkan. Peraturan tersebut juga didorong 

melalui sistem “Positive List” terhadap residu kimia pestisida, aditif pakan, dan obat-obatan hewan 

(yang disebut sebagai bahan kimia pertanian) dalam makanan. Sistem ini menetapkan batas residu 

maksimum (MRL) untuk kombinasi bahan kimia pertanian dan produk. Di samping itu, makanan 

yang ditemukan mengandung residu yang melebihi MRL yang ditetapkan dianggap melanggar 

Undang-Undang Sanitasi Makanan dan dilarang masuk ke Jepang. Bila terjadi pelanggaran dapat 

menyebabkan “pemantauan yang ditingkatkan” (meningkatkan tingkat inspeksi hingga 30 persen) 

untuk semua impor produk yang sama dari negara pengekspor tersebut (Blamberg, 2020). Kondisi 

dari “pemantauan yang ditingkatkan” ini akan mempengaruhi prospek dari jenis produk yang akan 

memasuk ke pasar Jepang. Hal ini termasuk bagaimana Jepang telah meningkatkan langkah 

pengawasannya terhadap produk-produk pangan yang telah melanggar regulasi tersebut.  

 Dari adanya kebijakan tersebut, kegiatan ekspor kopi ke Jepang harus memenuhi 

persyaratan dari peraturan Food Sanitation Act dan produk yang diekspor harus melewati prosedur 

standar untuk residu pestisida yang berdasarkan sistem “positive list” di Jepang. Dalam hal ini, 

agar produk ekspor, khususnya kopi, pestisida yang digunakan dalam penanaman biji kopi harus 

dikelola secara baik dan teratur dalam proses penanaman, penyimpanan, dan pengangkutannya. 

Bila terdapat komoditas kopi yang terdapat unsur pestisida aktif yang termasuk ke dalam daftar 

zat kimia yang tidak diperbolehkan, maka komoditas kopi tersebut akan ditolak masuk ke Jepang, 

sehingga harus dihancurkan atau dikembalikan ke tempat asalnya, serta biaya yang ada harus 

ditanggung oleh eksportir kopi (Hidayat, t.thn.). 

 Dalam pengimplementasiannya terhadap kegiatan ekspor kopi yang dilakukan Indonesia, 

kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang tersebut telah menyebabkan terhambatnya kegiatan 
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ekspor kopi Indonesia ke Jepang. Kondisi tersebut mengakibatkan eksportir Indonesia menahan 

untuk melakukan ekspornya ke Jepang, yang dikarenakan biayanya yang menjadi lebih tinggi. 

Aturan dari sistem “positive list” yang melalui pemeriksaan residu carbaryl ini justru mewajibkan 

para eksportir kopi Indonesia yang masuk ke Jepang untuk melakukan pengecekan terhadap 

kandungan residu yang ada di dalam kopi. Sehingga, dari hal tersebut membuat eksportir 

mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk biaya pemeriksaan. Di samping itu, ekspor kopi yang 

dilakukan pun menjadi tidak jelas dalam pengirimannya yang belum tentu dapat masuk ke Jepang.  

Ditambah lagi, tidak jarang para pelaku ekspor kopi Indonesia ditolak masuk ke Jepang, yang 

mana memang belum terpenuhinya persyaratan dari peraturan Food Sanitation Act. Hal tersebut 

memang disebabkan dari permasalahan pengelolaan tanaman kopi yang belum optimal di 

Indonesia. Belum optimalnya pengelolaan komoditas kopi ini dipicu oleh kurangnya koordinasi 

antara pemerintah dan para petani kopi serta belum tersedianya teknologi yang cukup efektif dalam 

mengelola kopi tanpa menggunakan pestisida (Blouwe, et. al, 2020). 

 Hambatan yang selanjutnya adalah adanya persaingan komoditas kopi di pasar 

internasional, khususnya di Asia. Bila dilihat dari struktur pasarnya, terdapat enam negara yang 

menjadi pemasok utama kopi bagi Jepang, di antaranya adalah Brazil, Vietnam, Kolombia, 

Guatemala, Ethiopia, dan Indonesia (Atmadji, et. al, 2019). Dalam hal ini, sebagai sesama 

pemasok utama di pasar impor Jepang, Vietnam mendapatkan perhatian lebih sebagai pemasok 

komoditas kopi di Jepang (ITPC, 2018). Di samping itu, juga terjadi perubahan selera kopi pada 

masyarakat Jepang, yang mana dahulu lebih merujuk terhadap kopi Indonesia, dan beberapa tahun 

terakhir ini cenderung merujuk pada kopi yang diproduksi oleh Vietnam (Atmadji, et. al, 2019). 

Perubahan pola konsumsi masyarakat memang dapat terjadi begitu saja, dimana hal ini 

dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat itu sendiri.  

Di samping itu, memang jenis kopi yang dihasilkan oleh Vietnam cukup mampu dalam 

memenuhi standarisasi yang diterapkan oleh Jepang. Kualitas kopi yang dimiliki Vietnam jauh 

lebih baik dari aspek kualitas produksi dibandingkan dengan Indonesia. Dalam hal ini, sebagian 

besar biji kopi Vietnam adalah varietas Robusta, yang relatif mudah tumbuh dan tahan terhadap 

penyakit dan hama, sehingga memperlihatkan kualitas tanaman yang stabil. Dari aspek harga, kopi 

yang dihasilkan oleh Vietnam cenderung menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan 

dengan Indonesia. Oleh karena itu, di dalam ruang lingkup Asia, Vietnam menjadi salah satu 

kompetitor yang cukup berat bagi Indonesia untuk mendominasi pasar kopi di Jepang (Kurose dan 
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Anzai, 2019). Dari hambatan ini memang diperlukannya strategi-strategi yang perlu dilakukan 

oleh Indonesia untuk meningkatkan kembali pengelolaan dari berbagai jenis kopinya agar dapat 

jauh bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada, khususnya di ruang lingkup Asia. 

 Hambatan berikutnya adalah adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020.  Dengan 

munculnya penyebaran wabah COVID-19 di berbagai dunia telah berpengaruh terhadap kegiatan 

ekspor impor komoditas kopi. Menurut Dewan Kopi Indonesia, menjelaskan bahwa ekspor kopi 

dari Indonesia ke beberapa negara di dunia, khususnya Jepang mengalami penurunan akibat 

dampak penyebaran wabah COVID-19. Penyebaran virus ini telah menyebabkan berbagai negara 

di dunia memberlakukan kebijakan karantina dan pembatasan sosial, yang mana setiap negara 

membatasi laju keluar masuknya setiap individu. Sehingga, merujuk dari dampak COVID-19 

terhadap kegiatan ekspor telah mengakibatkan terjadinya hambatan dalam proses pengiriman atau 

hambatan logistik. Hambatan logistik ini memperlihatkan bagaimana para eksportir dari Indonesia 

kesulitan untuk mendapatkan jadwal angkut kapal, belum adanya ketersediaan kontainer dan biaya 

pengiriman yang sangat tinggi (Nasution, 2020). Dalam hal ini, pandemic COVID-19 telah 

menyebabkan terjadinya ketidakpastian waktu dalam mendorong terjadinya mobilitas logistik. 

Masalah yang lainnya juga didorong oleh terjadinya penurunan tenaga kerja, dimana COVID-19 

telah membawa terjadinya goncangan tenaga kerja yang signifikan. Oleh sebab itu, banyak dari 

pekerja yang dirumahkan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 yang meluas. 

 Di samping itu, kondisi penyebaran pandemi COVID-19 secara global ini menyebabkan 

beberapa negara, termasuk Jepang justru memilih untuk menggunakan stok atau persediaan kopi 

yang sudah ada terlebih dahulu, yang baru kemudian akan melakukan impor kembali. Dengan 

terjadinya lonjakan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, setidaknya terdapat beberapa negara, 

khususnya Jepang yang juga melakukan pelarangan kedatangan warga negara dari Indonesia, 

sehingga hal tersebut juga mendorong pembatasan terhadap ekspor kopi ke Jepang (Andi, 2021). 

Pada faktanya, memang di fase awal COVID-19 di Indonesia cenderung kurang stabil, dimana 

angka penyebaran virus relatif cukup tinggi. Kondisi ini memang telah berpengaruh terhadap laju 

mobilitas pengiriman produk atau barang ke luar negeri, khususnya ke Jepang, sehingga menjadi 

hambatan yang cukup signifikan dalam proses ekspor kopi. 

 Secara keseluruhan, perdagangan kopi secara komersial telah melibatkan banyak negara di 

dunia, khususnya Jepang sebagai negara pengimpor kopi yang cukup besar. Dalam hal ini, Jepang 

melihat bahwa kopi juga merupakan komoditas pertanian utama bagi sebagian besar 
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masyarakatnya, yang dikarenakan banyak dari berbagai jenis kalangan masyarakat sangat 

menikmati cita rasa kopi. Dalam perkembangannya, kopi menjadi kebutuhan yang cukup tinggi 

dari aspek minuman non-alkohol di Jepang, sehingga Jepang memiliki tingkat konsumsi yang 

cukup tinggi dalam mengonsumsi kopi. Oleh karena itu, di pasar Jepang memperlihatkan 

banyaknya perkembangan dunia industri kopi yang mendistribusikan minuman kopi dalam 

berbagai bentuk dan saluran penjualan, yang mana banyak dari kedai kopi menawarkan minuman 

yang baru diseduh dari biji yang digiling, dan pada toko ritel, produksi kopi minuman dilakukan 

berbasis kopi botol dalam rangkaian produk mereka. Dari kondisi tersebut, juga mempengaruhi 

negara-negara eksportir kopi di dunia, khususnya Indonesia, dalam memasarkan berbagai jenis 

kopi yang ada di pasar Jepang. 

 Dalam upaya memasarkan kopinya, Indonesia memiliki potensi dan daya saing yang cukup 

baik di pasar kopi Jepang. Hal tersebut dilihat dari nilai Revealed Comparative Advantage (RCA) 

yang ada di dalam pasar internasional. Nilai RCA inilah yang mempengaruhi potensi kopi 

Indonesia dalam memasarkan kopinya di pasar Jepang. Dalam hal ini, nilai RCA terhadap produk 

kopi Indonesia di pasar internasional menunjukkan angka di atas 1, yang mana kedudukan 

Indonesia dapat dibilang begitu strategis, sehingga menempati peringkat keempat sebagai negara 

produsen (Halkam, 2021).  

Dengan kedudukan yang cukup strategis tersebut mampu mempengaruhi daya tarik Jepang 

dalam melakukan impor kopi dengan Indonesia. Memang, dalam perkembangannya, kopi asli 

Indonesia sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat Jepang. Di pasar kopi Jepang, sebagian 

besar kopi Indonesia yang cukup terkenal adalah jenis kopi Robusta, Gayo, Mandailing, 

Kintamani, dan Toraja. Dari segi kualitasnya, jenis kopi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut 

memiliki cita rasa yang unik dan khas, sehingga membuat sebagian masyarakat Jepang cukup 

tertarik dengan kopi Indonesia tersebut. Maka dari itu, di pasar kopi Jepang, keberadaan kopi 

Indonesia memperlihatkan kondisi yang begitu kompetitif dan memiliki prospek yang cukup baik 

 Namun, secara ringkas, meskipun kopi Indonesia memiliki prospek yang cukup baik di 

pasar Jepang, para eksportir Indonesia dihadapi oleh beberapa hambatan, khususnya direntan tahun 

2016-2020. Dalam hal ini, beberapa hambatan yang dihadapi adalah adanya kebijakan standarisasi 

yang diterapkan Jepang, adanya kompetitor eksportir kopi dari beberapa negara dunia, khususnya 

Brazil dan Jepang, dan penyebaran COVID-19 di akhir tahun 2019 sampai 2020. Dari hambatan 

tersebut, hambatan yang sangat signifikan dalam mempengaruhi dinamika ekspor kopi Indonesia 
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ke Jepang adalah kebijakan standarisasi Jepang. Kebijakan yang diterapkan ini, Jepang memiliki 

standar yang begitu tinggi dalam melakukan kegiatan impor kopi. Hal tersebut dikarenakan Jepang 

sangat memperhatikan isu kesehatan internasional, yang mana berbagai produk atau barang yang 

masuk ke Jepang harus dapat menjamin kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan. Oleh 

karena itu, banyak dari eksportir Indonesia yang masih belum memenuhi kriteria dari persyaratan 

kebijakan standarisasi yang diterapkan Jepang. Dengan demikian, dari kondisi tersebut sangat 

diperlukan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk menggenjot pergerakan ekspor kopi ke 

Jepang agar dapat memenuhi kebijakan standarisasi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


