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BAB VI  

PENUTUP 

 

6.1  Kesimpulan  

Kopi Indonesia memiliki banyak ragam dan cita rasa dari tiap pulau yang ada di Indonesia 

menjadi cara terbaik untuk mengenal Indonesia, mengingat Indonesia merupakan sebuah negara 

yang memiliki banyak budaya. Indonesia merupakan salah satu negara produsen kopi terbesar di 

dunia. Sedangkan, Selandia Baru merupakan salah satu negara yang memiliki peminat kopi yang 

sangat banyak.  

Pada kunjungan presiden Jokowi di Selandia Baru, ia memanfaatkannya untuk 

mempromosikan kopi Indonesia di Selandia Baru, yang kemudian dikenal dengan istilah diplomasi 

kopi. Banyak upaya yang dilakukan Indonesia dalam menjalankan diplomasi kopinya di Selandia 

Baru, seperti menyuguhkan kopi Indonesia saat ada kunjungan di KBRI Wellington, promosi kopi 

melalui sosial media oleh duta besar RI dan membuat berbagai kegiatan besar seperti The 

Symphony of Friendship dan The Pacific Exposition 2019. Hasil dari berbagai upaya diplomasi 

kopi yang dilakukan oleh Indonesia yaitu, terdapat pembukaan kafe yang berjualan khusus kopi 

Indonesia, produk kopi Indonesia dijual oleh perusahaan kopi terkenal, Ripe Coffee, di Selandia 

Baru, serta Indonesia mendapatkan kesepakatan bisnis kopi instan untuk memasuki pasar Selandia 

Baru. Semua hal tersebut merupakan hasil dari upaya yang dilakukan Indonesia dalam 

menjalankan diplomasi kopi. Maka dari itu, diplomasi kopi Indonesia dapat dinilai berjalan dengan 

baik yang terhitung setahun sejak dilakukan diplomasi kopi secara konsisten yaitu pada Maret 

2018 – Maret 2019, ekspor kopi Indonesia meningkat hingga 20,4% dibandingkan setahun 

sebelumnya, tercatat dalam data dari Kementerian Perdagangan Indonesia bahwa Indonesia 

mengalami peningkatan dalam perdagangan kopi secara keseluruhan setelah diplomasi kopi yang 

dilakukan Indonesia dengan menggunakan berbagai upaya promosi baik secara langsung maupun 

secara online. Satu tahun sebelum diplomasi kopi dilakukan yaitu pada periode Maret 2017 – 

Maret 2018, ekspor kopi Indonesia ke Selandia Baru memiliki total senilai 3.225.548 USD. 

Sedangkan, setelah diplomasi kopi berlangsung, ekspor kopi Indonesia ke Selandia Baru pada 

periode Maret 2018 – Maret 2019 mencapai 3.883.851 USD.  
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Dari berbagai hasil dalam upaya yang telah dilakukan Indonesia selama menjalankan 

diplomasi kopi, dapat dilihat bahwa kopi Indonesia mendapatkan respon yang baik dari 

publik/masyarakat setempat, seperti halnya yang dikatakan oleh Jason Hall dan Duta Besar RI, 

Tantowi Yahya bahwa kopi miliki Indonesia memiliki cita rasa yang unik dan nikmat dan dapat 

memiliki tempat di hati masyarakat Selandia Baru, karena jika tidak sesuai dengan selera para 

Kiwi, pastinya kopi Indonesia tidak dapat menembus pasaran di Selandia Baru. Oleh karena itu, 

dapat diartikan bahwa dengan adanya diplomasi kopi yang dilakukan saat kunjungan Jokowi di 

Selandia Baru, diplomasi kopi memiliki potensi dan pengaruh yang sangat baik terhadap 

peningkatan perdagangan kopi antar Indonesia dan Selandia Baru.  

 

6.2  Saran 

 Upaya yang dilakukan Indonesia dalam mempromosikan kopi Indonesia di Selandia Baru 

sangat baik. Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan hasil yang baik dalam perdagangan 

kopi Indonesia, Indonesia harus secara konsisten melakukan promosi kopi Indonesia di Selandia 

Baru melalui berbagai kegiatan, baik kegiatan resmi maupun tidak resmi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


