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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional merupakan 

suatu kegiatan ekonomi yang menyajikan berbagai bentuk transaksi penjualan dan pembelian atas 

barang dan jasa yang dilakukan di luar batas negara. Perdagangan internasional berperan dalam 

menghasilkan suatu bentuk penggunaan kekuatan-kekuatan produktif dunia yang lebih efisien. Hal 

tersebut dapat dilihat dari bagaimana perdagangan internasional dapat membuka ekonomi pasar 

yang begitu luas. Dalam hal ini, salah satu kegiatan yang mencakup di dalam perdagangan 

internasional adalah kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan pada lintas negara, seperti halnya 

hubungan bilateral Indonesia dan Jepang dalam kegiatan ekspor kopi. Hubungan perdagangan 

dalam kegiatan ekspor kopi Indonesia dengan terwujud di dalam bentuk perjanjian kemitraan 

ekonomi, yaitu Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement) atau Perjanjian IJEPA.  

Dalam perkembangannya, pada tahun 2016-2020 pertumbuhan laju dari ekspor kopi 

Indonesia ke Jepang cenderung menurun atau menunjukkan angka negatif. Pertumbuhan laju 

ekspor kopi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tahun Volume Ekspor (Ton) 

2016 35.351,9 

2017 29.503,0 

2018 30.360,3 

2019 25.587,8 

2020 23.471,4 

 

Penurunan nilai ekspor kopi Indonesia ke Jepang tersebut telah menjadi permasalahan yang 

sangat signifikan dalam kegiatan ekspor kopi ke Jepang. Maka dari itu, melalui hubungan bilateral 

antara Indonesia dengan Jepang melalui perjanjian IJEPA ini diharapkan dapat berkontribusi 

dalam meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke Jepang dan mampu mengatasi berbagai hambatan 

dari kegiatan ekspor kopi yang ada. Sehingga, melalui upaya yang dilakukan oleh pemerintah 
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Indonesia akan berujung pada terjadinya peningkatan pendapatan nasional Indonesia dan mampu 

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang progresif.  

Hubungan bilateral Indonesia dan Jepang telah mendorong kedua negara untuk melakukan 

perdagangan, khususnya dalam aspek ekspor dan impor, yang mana perdagangan ini menjadi 

indikator yang penting terhadap peningkatan pendapatan masing-masing negara. Dalam hal ini, 

jenis perdagangan yang cukup memberikan dampak yang signifikan adalah kegiatan ekspor impor 

komoditas kopi. Perdagangan bebas melalui IJEPA ini mendorong pemerintah Indonesia untuk 

meningkatkan produktivitas komoditas kopinya agar dapat bersaing dan mampu memasuki pasar 

Jepang. 

Kopi merupakan salah satu komoditas perdagangan internasional yang bernilai lintas 

negara. Perdagangan kopi secara komersial telah melibatkan banyak negara, di antaranya adalah 

Indonesia dan Jepang. 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. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai 

RCA terhadap produk kopi Indonesia di pasar internasional yang 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. 

Hambatan yang pertama adalah penerapan kebijakan standarisasi oleh Jepang dalam 

komoditas perkebunan. Kebijakan standarisasi Jepang ini merupakan suatu bentuk hambatan non-

tariff yang diterapkan oleh pemerintah Jepang sejak tahun 2006. 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. 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. Hambatan yang selanjutnya adalah adanya 

persaingan komoditas kopi di pasar internasional, khususnya di Asia. terdapat enam negara yang 

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

Guatemala, Ethiopia, dan Indonesia. Dalam hal ini, sebagai sesama pemasok utama di pasar impor 

Jepang, Vietnam mendapatkan perhatian lebih sebagai pemasok komoditas kopi di Jepang. 

Hambatan terakhir adalah adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020. Pandemi ini menghambat 

dalam proses pengiriman atau hambatan logistik ekspor kopi Indonesia ke Jepang. 
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Dalam mengatasi berbagai hambatan ekspor kopi Indonesia ke Jepang baik dari hambatan 

dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa upaya untuk 

meningkatkan nilai ekspor kopi ke Jepang, khususnya pada tahun 2016-2020. Upaya yang 

dilakukan mencakup aspek internal dan eksternal. Dalam aspek internal, pemerintah menerapkan 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/KPTS/KB.020/11/2017. Pemberlakuan peraturan ini 

merupakan suatu bentuk langkah pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan dan 

perkembangan program perkebunan berkelanjutan, khususnya dalam komoditas kopi. Peraturan 

tersebut menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menjadi penentu dalam keberhasilan 

pengembangan kopi adalah dengan adanya dukungan mengenai ketersediaan bahan tanam unggul 

dan bermutu.  Peraturan ini juga menjadi landasan bagi pemerintah dalam mendorong peningkatan 

mutu pada benih kopi dan produktivitas petani. Melalui kebijakan ini dapat dilihat dari bagaimana 

upaya pemerintah memberikan bibit kopi yang berkualitas dan unggul kepada petani kopi.  

Pemerintah Provinsi Jawa Barat  pada rentan waktu 2016-2017 telah memberikan benih 

kopi sebanyak kurang lebih 5 juta benih kepada kelompok petani kopi di Jawa Barat. Pada tahun 

2019, pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan benih kopi arabika 

untuk petani kopi setempat. Dalam hal ini, pemerintah memberikan sebanyak 1 juta benih kopi 

dan 475 ton pupuk organik. Selain itu, bentuk bantuan pemerintah lainnya ini adalah melalui 

Badan Litbang Pertanian dilakukannya penandatanganan MoU antara Kepala Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Perkebunan dengan Direktur Utama PTPN VIII. Terakhir, dalam jangka panjang, 

Menteri Pertanian secara resmi telah meluncurkan Program Benih Unggul Perkebunan (BUN) 

sebanyak 500 juta bibit unggul pada tahun 2019-2024, salah satunya komoditas kopi.  

Upaya selanjutnya adalah kebijakan standarisasi melalui Indonesian Sustainable Coffee 

(ISCOffee). Penerapan kebijakan Indonesian Sustainable Coffee (ISCOffee) merupakan salah satu 

bentuk upaya untuk melakukan sertifikasi terhadap produk-produk ekspor kopi yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk memenuhi aturan perdagangan internasional, sehingga dapat mampu 

mengatasi masalah kebijakan regulasi standar ekspor kopi yang diterapkan suatu negara. Melalui 

kebijakan ini pemerintah melakukan pembenahan sumber daya manusia, khususnya pada petani 

kopi atau pelaku industri kopi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah membantu 

menyokong peningkatan penerapan teknologi berbasis pasca panen bagi pelaku industri kopi yang 

ada. Kemudian, pemerintah menerapkan kebijakan penyederhanaan izin ekspor. Upaya 

pemerintah ini dituangkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2019 Tentang 
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Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2018 

Tentang Ketentuan Ekspor Kopi. Pada Permendag No. 80 ini bertujuan untuk meningkatkan 

efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor kopi.  

Selain itu, dalam aspek eksternal, dalam upaya meningkatkan ekspor kopi, pemerintah 

Indonesia melakukan kerja sama melalui IJEPA. Melalui kerangka kerja IJEPA ini, IJEPA 

memberikan fasilitas dan upaya kemudahan bagi Indonesia untuk meningkatkan akses pasar 

terhadap produk-produk yang diekspor Indonesia ke Jepang, adanya pembebasan tarif terhadap 

produk-produk ekspor maupun impor, mempromosikan industri Indonesia dan meningkatkan 

hubungan kerja sama ekonomi dengan para pengusaha Jepang.  

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan melalui kerangka kerja IJEPA ini adalah 

pemerintah Indonesia dan Jepang meluncurkan inovasi Dashboard JAIPONG pada tahun 2020. 

Upaya eksternal lainnya adalah kegiatan promosi ekspor dan beberapa pertemuan oleh pemerintah 

Indonesia dengan pemerintah Jepang. Terkait promosi ekspor, pameran ekspor kopi Indonesia ke 

Jepang yang dilakukan pada tahun 2018 adalah pameran yang diadakan oleh  Specialty Coffee 

Association of Japan pada kegiatan World Specialty Coffee Conference and Exhibition di Big Sight 

Tokyo. Kegiatan promosi ekspor kopi yang dilakukan di Jepang berikutnya adalah Coffee with the 

Ambassador. Kegiatan ini merupakan bentuk inisiasi Tim Ekonomi KBRI Tokyo yang bekerja 

sama dengan Bank Indonesia di Tokyo. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenal secara dekat 

mengenai keberagaman dan keunggulan kopi Indonesia pada varietas tunggal dari berbagai 

wilayah di Indonesia dan sebagai rangka mendorong ekspor kopi ke Jepang.  

Sementara itu, berkaitan dengan upaya pertemuan pemerintah Indonesia dan Jepang, 

Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Forum Bisnis Kopi Indonesia di Namba Midosuji Hall, 

Chuo-ku, pada Agustus 2018. Pelaksanaan forum ini bertujuan untuk lebih meningkatkan peluang 

bisnis antara kedua negara. Kemudian, diadakannya Forum Bisnis Promosi Kopi dan Promosi 

Investasi Waste to Energy, pada bulan Oktober 2020. Dalam forum ini, pemerintah Indonesia-

Jepang membicarakan terkait peluncuran inovasi Japan Indonesia Partnership Lounge atau 

JAIPONG, sebagai bentuk inovasi teknologi dalam memberikan kemudahan bagi para eksportir 

kopi Indonesia untuk mengakses berbagai informasi dan peluang bisnis ekspor kopi di pasar 

Jepang. Di samping itu, juga  diadakannya Seminar Bisnis/Pertemuan Bisnis Online Indonesia-

Jepang yang bertujuan untuk lebih meningkatkan dan membuka peluang secara lebih besar dalam 

memasarkan kopi Indonesia di pasar Jepang. 
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Secara analisis, promosi ekspor salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam 

memasuki pasar kopi Indonesia di Jepang dan mengatasi masalah persaingan yang ketat dengan 

negara produsen lainnya yang memasuki pasar kopi Jepang. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia 

berupaya mengenalkan kepada masyarakat Jepang bahwa kopi Indonesia begitu beragam dan 

memiliki kualitas yang baik serta cita rasa yang unik. Sehingga, promosi ekspor dapat 

mempengaruhi para pelaku bisnis di Jepang untuk membeli produk kopi Indonesia yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan nilai ekspor. 

 

6.2 Saran 

 Pada bagian akhir dari penulisan ini, penulis akan memberikan saran terkait solusi dari 

permasalahan yang ada. Dalam hal ini, mengingat bahwa industri kopi di Indonesia memiliki peran 

yang begitu signifikan dalam mendorong perekonomian di Indonesia, yang mana tren kopi di 

Indonesia dan dunia sangat dinikmati oleh banyak masyarakat luas. Indonesia memiliki potensi 

sumber daya alam dari komoditas kopi yang cukup melimpah, yang mana banyak tersebar di 

berbagai pulau di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dalam hal ini, 

pemerintah perlu memanfaatkan semaksimal mungkin dari potensi sumber daya alam komoditas 

kopi ini. 

6.2.1. Saran Akademis 

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam proses pelaksanaan dan penyajian 

penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk kedepannya, peneliti berharap dalam 

penelitian berikutnya untuk bisa lebih memahami, mengkaji, dan mempelajari berbagai fenomena 

yang ada atau serupa dengan penelitian ini. Terkait dengan pembahasan upaya pemerintah 

Indonesia dalam meningkatkan nilai ekspor kopinya ke Jepang dari waktu-waktu memperlihatkan 

sebuah fenomena yang begitu dinamis, sehingga bagi para peneliti lainnya yang ingin mengkaji 

pembahasan  ini masih terdapat banyak faktor dan langkah-langkah lainnya yang dapat 

dikembangkan dalam penelitian berikutnya. Kemudian, saran bagi peneliti lainnya adalah 

diharapkan dapat mampu memahami dan mempelajari konteks permasalahan yang dihadapi oleh 

Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan meningkatkan komoditas ekspor kopi ke Jepang pada 

periode-periode selanjutnya. Dalam hal ini, dengan memahami konteks permasalahan secara 

keseluruhan dapat membantu peneliti dalam melakukan analisis kritis dari strategi-strategi 

pemerintah yang dilakukan. Di tambah lagi, peneliti berharap agar topik dari pembahasan ini dan 
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pembahasan yang telah dipaparkan dapat mendorong rasa keingintahuan bagi para mahasiswa 

lainnya dalam melakukan penelitian lanjutan dengan cara yang lebih kompleks, seperti 

mengadakan wawancara dengan pihak-pihak terkait, sehingga dari langkah yang dilakukan dapat 

memberikan hasil temuan penelitian yang lebih maksimal. 

 

6.2.1. Saran Praktis 

 Untuk memperoleh dukungan yang maksimal dari berbagai pemangku kepentingan, 

pemerintah harus lebih memprioritaskan langkah-langkah dalam menciptakan standarisasi dan 

produktivitas baik dari petani kopi, industri kopi, maupun eksportir kopi di Indonesia. Mengingat 

bahwa perkembangan kopi di pasar Internasional dan pasar Jepang yang semakin berkembang 

pesat yang dihadiri oleh berbagai negara pemasok kopi, Pemerintah melalui Kementerian 

Pertanian, Kementerian Perdagangan, Duta Besar Indonesia untuk Jepang, selaku pemeran utama 

ekonomi politik dalam permasalahan ekspor kopi ini sudah selayaknya dapat mampu memberikan 

pembinaan secara menyeluruh dan ruang seluas-luasnya melalui berbagai program yang menekan 

target dalam menciptakan keunggulan kopi Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya 

menerapkan kebijakan semata saja, tetapi dalam implikasinya pemerintah perlu secara merata 

memberdayakan petani kopi, industri kopi, dan eksportir kopi. 

 Di samping itu, pemerintah juga selayaknya secara arif dalam mengambil berbagai 

keputusan-keputusan di dalam kerangka kerjasama IJEPA. Jangan sampai kerangka IJEPA ini 

hanya memberikan keuntungan bagi Jepang saja, melainkan kedua belah pihak perlu merasakan 

keuntungan yang setimpal. Melalui kerangka kerja sama ini juga pemerintah Indonesia perlu 

secara intensif melakukan diplomasi dengan pemerintah Jepang, untuk mengurangi masalah 

hambatan non-tariff. Sehingga, penerapan kerja sama ini diharapkan menjadi lebih kompeten dan 

menjadi wadah kerja sama yang saling menguntungkan satu sama lain. Kemudian, pemerintah 

juga perlu melakukan evaluasi-evaluasi di setiap tahunnya dan dari evaluasi yang ada pemerintah 

dapat mempersiapkan arah dan orientasi pengelolaan komoditas kopinya dapat disesuaikan dengan 

masalah-masalah yang sebelumnya terjadi. Dengan demikian, pemerintah dapat 

mengoptimalisasikan berbagai peluang dan keunggulan kopi untuk diekspor, khususnya ke Jepang 

dan hasilnya dapat mendongkrak pendapatan ekonomi Indonesia. 

 Peneliti juga menyarankan bahwa pemerintah perlu secara aktif menggencarkan berbagai 

informasi yang ter-up-to-date terkait kebijakan dalam melakukan ekspor kopi ke Jepang, baik dari 
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kanal media resmi atau berita. Dalam hal ini, informasi menjadi salah satu kunci yang cukup 

penting, sehingga dari langkah-langkah pemerintah dalam mengupayakan peningkatan ekspor 

kopi ke Jepang dapat membantu memudahkan pemerintah itu sendiri dalam menggerakan para 

pelaku bisnis kopi. Terakhir, peneliti berharap Pemerintah Indonesia perlu secara aktif dalam 

menjalin komunikasi politik dalam membuka peluang seluas-luasnya untuk meringankan 

kebijakan sanitasi yang diterapkan oleh Jepang, sehingga produk kopi Indonesia dapat mampu 

memasuki pasar kopi Jepang dengn baik dan kompetitif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


