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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

5.1  Kerjasama Perdagangan Kopi Indonesia dan Selandia Baru 

Kopi pertama kali masuk di Indonesia pada masa kependudukan Belanda di Indonesia yaitu 

tepatnya di tahun 1696. Belanda membawa jenis kopi arabika dari Malabar, India, untuk ditanam 

dan dibudidayakan di pulau Jawa di daerah Kedawung yang merupakan daerah agrikultur dekat 

Batavia (Jakarta). Namun sayangnya, usaha awal Belanda untuk mengembangkan kopi di 

Indonesia gagal dikarenakan cuaca yang ekstrim dan bencana alam. Tiga tahun kemudian yaitu 

pada tahun 1699, Belanda kembali mendatangkan batang kopi hasil stek dari Malabar dan 

mengembangkannya hingga pada tahun 1706, biji kopi hasil tanaman di pulau Jawa ini akhirnya 

meraih kesuksesan besar yang membuat Belanda kemudian mengembangkan biji kopi di tiap-tiap 

pulau yang ada di Indonesia. Perkembangan kopi di Indonesia pada saat ini dinilai cukup mulus 

karena dalam kurun waktu yang kurang dari 10 tahun, ekspor kopi hasil budidaya Belanda di tiap 

pulau di Indonesia mendapatkan keuntungan yang melimpah. Namun, pada 1878 terjadi kerusakan 

di seluruh perkebunan kopi di Indonesia yang diakibatkan dari munculnya pernyakit karat daun. 

Untuk mengatasi hal ini, Belanda kemudian mencoba untuk mengganti jenis kopi yang ditanam di 

Indonesia menjadi menjadi jenis kopi Liberika walaupun pada tidak memberikan hasil yang baik. 

Hingga akhirnya di tahun 1900, Belanda kembali membawakan jenis kopi robusta pada petani di 

Jawa Timur dan jenis kopi ini ternyata tahan dari penyakit karat daun hingga membuat 

perkembangan budidaya kopi Indonesia yang kemudian bangkit dan membuat Indonesia tercatat 

menjadi salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia, bersama dengan Brazil, Vietnam dan 

Kolombia (Nescafe.com) (Yahya, 2018: 2). 

Selandia Baru hanya memiliki penduduk sejumlah kurang lebih 4,7 juta, namun hanya 

dengan 4,7 juta penduduk, Selandia Baru berhasil menduduki peringkat ke 13 sebagai negara 

konsumen kopi terbesar di dunia. Membuktikan bahwa kopi memang sangatlah diminati di negara 

ini, seperti yang terdapat pada survei dari Canstar Blue menunjukan 52% masyarakat akan 

mengeluarkan uang hanya untuk mendapatkan segelas kopi yang enak. Oleh karena itu, Selandia 

Baru juga dinyatakan sebagai salah satu negara yang memiliki coffee roaster tertinggi di dunia 

(Yahya, 2018: 3).  
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Grafik 5.1 

Data Impor Kopi di Selandia Baru Tahun 2010 - 2019 

 

          (Sumber : figure.nz) 

 

 Tercatat dalam Stats NZ atau Pusat Statistik Selandia Baru, impor kopi yang dilakukan oleh 

Selandia Baru terus meningkat tiap tahunnya yang menunjukan bahwa terdapat peningkatan yang 

signifikan dalam impor kopi di Selandia Baru, serta menunjukan bahwa peminat kopi di Selandia 

Baru tergolong sangat banyak.  

Menyadari adanya kesempatan tersebut, pada Maret 2018 saat kunjungan Presiden Jokowi 

ke Selandia Baru, beliau mengambil kesempatan ini untuk mempromosikan kopi Indonesia di 

jamuan makan siang yang dihadiri oleh Gubernur Jendral Selandia Baru bersama para petinggi 

negara lainnya. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menyebutkan cara terbaik untuk mengenal 

Indonesia adalah dengan meminum kopi dari Indonesia. Dalam kunjungannya di Selandia Baru, 

beliau memberi isyarat yang kuat bahwa kopi Indonesia harus mendapatkan tempat di hati para 

Kiwi (sebutan untuk penduduk Selandia Baru), mengingat Indonesia merupakan salah satu negara 

penghasil/produsen kopi terbesar di dunia dan tingkat peminat kopi di Selandia Baru yang tinggi. 
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Maka dari itu, untuk mendukung ekspor kopi Indonesia ke Selandia Baru memerlukan marketing 

yang baik dan promosi secara terus menerus agar kopi Indonesia semakin dikenal di Selandia Baru 

(Yahya, 2018: 3-4).  

Berbagai upaya telah dilakukan Indonesia dalam melaksanakan diplomasi kopi seperti 

dengan cara menyuguhkan kopi Indonesia saat ada kunjungan dari negara lain atau dengan 

melakukan diplomasi kopi melalui sosial media seperti yang dilakukan oleh Tantowi Yahya 

ataupun dengan mengadakan berbagai acara besar seperti The Symphony of Friendship dan The 

Pacific Exposition 2019. Dari berbagai upaya tersebut membuahkan sebuah hasil dimana 

Indonesia mendapatkan kesepakatan bisnis. Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia atau 

yang disingkat GPPI telah mendapat kesepakatan bisnis berupa produk kopi instan siap saji yang 

sudah dikemas akan secara resmi memasuki pasar Selandia Baru melalui berbagai supermarket di 

Selandia Baru, seperti Countdown. Kesepakatan ini didapati setelah berbagai produk hasil 

produksi Indonesia di tampilkan dalam Pacific Exposition 2019 hari kedua. Berbagai produk 

tersebut adalah kopi, teh, kakao serta produk-produk lainnya (Administrator Ayo Bandung, 2019). 

 

Grafik 5.2 

Ekspor Kopi Indonesia ke Selandia Baru Periode Maret 2017 – Maret 2018 

 

    (Sumber : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) 
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Selain mendapatkan kesepakatan bisnis kopi dari kegiatan The Pacific Exposition 2019, 

upaya diplomasi kopi lainnya yang dilakukan oleh KBRI Wellington bukan tanpa hasil kosong, 

melainkan dengan usaha memperkenalkan kopi Indonesia di Selandia Baru secara konsisten dan 

terus menerus secara perlahan membuat kopi Indonesia mulai lebih dikenal, dapat dilihat dari 

mulai bermunculan coffee shop yang menjual kopi Indonesia seperti Siji Coffee. Siji Coffee 

merupakan sebuah kafe yang dimiliki oleh Melvin Siagiaan, seorang warga negara Indonesia. 

Melvin Siagiaan merupakan seorang pengusaha merangkap sebagai barista yang kemudian 

memulai usahanya dengan menjual berbagai jenis kopi asli Indonesia di Wellington, Selandia 

Baru. Selain kopi Indonesia, Melvin Siagiaan juga menjual berbagai jenis jajanan pasar Indonesia 

di kafenya. Kafe ini dibuka pertama kali pada tahun 2019 dan mendapat dukungan penuh dari 

KBRI Wellington, Selandia Baru.  

 

Gambar 5.1 

Duta Besar RI untuk Selandia Baru 

bersama dengan Melvin Siagiaan, 

pemilik Siji Coffee. 

 

 

 

(Sumber : Akun Instagram Tantowi Yahya dan Siji Coffee) 

 

 

Gambar 5.2  

Duta Besar RI, Tantowi Yahya 

bersama dengan Jason Hall diskusi 

mengenai kopi. 

 

 

   (Sumber : DetikFinance) 



 

34 

 

Tercatat di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 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. 

Hal ini menunjukan bahwa terdapat peningkatan sekitar 20,4% dalam ekspor kopi Indonesia ke 

Selandia Baru setelah dilakukannya diplomasi kopi dari Maret 2018 ke Maret 2019. Hal ini 

merupakan sebuah hal positif yang menandakan bahwa kopi Indonesia semakin dikenal dan 

diminati di Selandia Baru (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2022). 

 

Grafik 5.3 

Ekspor Kopi Indonesia ke Selandia Baru Periode Maret 2017 – Maret 2018 

 

    (Sumber : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) 
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5.2  Analisis Potensi Diplomasi Kopi Indonesia terhadap Peningkatan 

Perdagangan Kopi Indonesia 

Sesuai perkataan Presiden Jokowi, cara terbaik untuk mengenal Indonesia adalah dengan 

meminum kopi Indonesia. Kopi Indonesia sangatlah beragam, sama seperti Indonesia. Tiap pulau 

di setiap sudut Indonesia mempunyai kopi dengan cita rasa yang unik dan tentu saja berbeda-beda. 

Kopi juga memang menjadi salah satu komoditi utama di Indonesia, namun sayang, kopi Indonesia 

belum terlalu dikenal di pasar internasional seperti kopi dari negara lainnya, padahal jika di telaah 

kembali, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar ke-4 di dunia. Maka dari itu, muncullah 

istilah diplomasi kopi, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam rangka mempromosikan dan 

memperkenalkan kopi Indonesia ke dunia. Selandia Baru menjadi salah satu negara yang 

dilaksanakan diplomasi kopi. Diplomasi kopi di Selandia Baru pertama kali dilakukan oleh 

Presiden Indonesia dan selanjutnya dilakukan oleh perwakilan RI di Selandia Baru. Diplomasi 

Kopi adalah bentuk strategi kebijakan luar negeri Indonesia yang dilakukan oleh Jokowi untuk 

memperlancar kerjasama atau sekedar memperat hubungan bilateral Indonesia dengan negara 

lainnya melalui kopi. Setelah dilakukan diplomasi kopi pada Maret 2018, terdapat kurang lebih 

terdapat 20,4% peningkatan ekspor kopi Indonesia ke Selandia Baru dibandingkan tahun 

sebelumnya, hal ini membuktikan bahwa dengan adanya diplomasi kopi dan upaya lainnya yang 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia setempat dapat membuahkan hasil yang baik bagi 

perdagangan kopi Indonesia serta citra negara Indonesia.  

Menurut Tonny Effendi dalam bukunya yang berjudul Diplomasi Publik Jepang, 

Perkembangan dan Tantangan, ia menuliskan bahwa dalam diplomasi publik terdapat dua 

implikasi yaitu pertama publik sebagai objek dari diplomasi suatu negara atau dengan kata lain 

publik menjadi tujuan sebuah diplomasi dilakukan. Implikasi kedua yaitu publik sebagai subjek 

yang dalam artian publik di tataran domestik suatu negara ikut serta dalam menjalankan diplomasi 

yang dilakukan pemerintah (Effendi, 2011).  

Indonesia menggunakan diplomasi publik dalam proses diplomasinya di Selandia Baru, 

dimana Indonesia menjadikan publik sebagai objek dan subjek dari diplomasinya, karena tanpa 

disadari publik dan opini publik memiliki peranan penting di suatu negara. Upaya yang dilakukan 

Indonesia dalam menjadikan publik sebagai objek yaitu seperti pengenalan kopi Indonesia yang 

dilakukan secara konsisten dan terus menerus oleh KBRI Wellington. Kemudian, Indonesia juga 

menjadikan publik sebagai subjek dimana publik dalam tataran domestik ikut serta membantu 
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diplomasi kopi Indonesia seperti halnya yang dilakukan oleh Jason Hall dengan cara menjual 

produk kopi Indonesia di Selandia Baru, penjualan kopi juga dilakukan oleh masyarakat Indonesia 

yang tinggal di Selandia Baru, Melvin Siagiaan, pemilik dari Siji Coffee yang merupakan sebuah 

kafe yang menjual kopi khusus kopi Indonesia di Wellington (Yahya, 2018). Kafe ini pertama kali 

dibuka pada tahun 2019 setelah adanya diplomasi kopi. Pembukaan kafe ini kemudian membantu 

pemerintah Indonesia dalam menjangkau masyarakat Selandia Baru dengan lebih baik lagi dalam 

pelaksanaan diplomasi terkhususnya diplomasi kopi di Selandia Baru.  

Diplomasi kopi yang dilakukan oleh Jokowi termasuk dalam kategori diplomasi publik. 

Diplomasi publik menurut Eytan Gilboa adalah komunikasi langsung yang dilakukan oleh 

pemerintah suatu negara pada publik di negara lain dengan tujuan mempengaruhi pemikiran dan 

pemerintah di negara tersebut (Gilboa, 2008). Eytan Gilboa mengkatagorisasikan diplomasi publik 

ke dalam kategorisasi tertentu yang salah satu kategorinya ialah public diplomacy instrument yang 

di dalamnya terdapat beberapa instrumen lainnya, yaitu: Advocacy, International broadcasting, 

Cyber public diplomacy, International public relations, Coorporate diplomacy, Diaspora public 

diplomacy, Cultural diplomacy, Exchanges, dan Branding (Indraswari & Hermawan, 2015). 

Tindakan Presiden Jokowi di Selandia Baru merupakan sebuah bentuk diplomasi publik 

dengan menggunakan beberapa instrumen jika dilihat dari pandangan Eytan Gilboa. Instrumen-

instrumen tersebut ialah international broadcasting, cyber public diplomacy, coorporate 

diplomacy, cultural diplomacy, branding. International broadcasting dan cyber public diplomacy 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti televisi, radio, internet, ponsel, serta 

alat-alat elektronik lainnya dalam menyampaikan informasi dan menjangkau masyarakat yang 

menjadi target dalam diplomasi publik, dalam hal ini Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Tantowi 

Yahya, aktif menggunakan sosial medianya dalam upaya penyampaian kepada masyarakat 

ataupun pemerintah Selandia Baru mengenai diplomasi kopi Indonesia dan berbagai website di 

internet yang aktif memberitakan informasi mengenai perkembangan diplomasi kopi Indonesia 

kepada masyarakat. Corporate diplomacy biasanya dilakukan sebuah organisasi untuk membentuk 

opini dari para pemegang kepentingan untuk menghasilkan sebuah kondisi dimana kerjasama 

dapat dibuat dan dapat dipertahankan, dalam hal ini adalah peranan Jason Hall dan Ripe Coffee 

dalam pelaksanaan jual beli kopi yang dilakukan Jason Hall. Secara tidak langsung kegiatan yang 

dilakukan oleh Jason Hall ini membantu Indonesia dalam meningkatkan produk ekspor kopi 

Indonesia ke Selandia Baru dan meningkatkan nilai impor kopi Selandia Baru dari Indonesia. 
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Kegiatan yang dilakukan oleh Jason Hall masih berlangsung hingga saat ini. Cultural diplomacy, 

instrumen ini dipakai untuk menumbuhkan pemahaman atas identitas suatu budaya di masyarakat, 

dengan tujuan untuk memperkuat hubungan, kerjasama di masyarakat hingga pencapaian nasional. 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Presiden Jokowi dalam membuat kopi Indonesia dan 

Indonesia lebih dikenal sebagai negara kopi di Selandia Baru, diplomasi kopi berjalan sesuai 

dengan instrumen yang dikemukakan oleh Eytan Gilboa. Selain itu, kopi juga menjadi alat untuk 

digunakan dalam berdiskusi, karena dalam secangkir kopi dapat memiliki banyak makna. Dan 

Branding dalam diplomasi publik bertujuan untuk bagaimana pola pikir serta perasaan masyarakat 

mengenai suatu negara, yang pada akhirnya akan menjadi karakteristik atau ciri khas dari negara 

yang bersangkutan. Hal ini butuh untuk dilakukan agar dapat membantu membentuk opini 

masyarakat di suatu negara demokratis yang diharapkan pada akhirnya dapat mempengaruhi 

proses pengambilan kebijakan di suatu negara. Menurut Gilboa dalam tulisannya tersebut, tanpa 

adanya branding suatu negara akan kesulitan untuk menarik para investor untuk mendapatkan 

investasi, turis, perusahaan asing, memperluas ekspor, dan memiliki standar kehidupan yang lebih 

tinggi (Indraswari dan Hermawan, 2015: 5-9). Dalam branding, Gilboa menjelaskan bahwa untuk 

membentuk sebuah citra suatu negara, negara akan memerlukan waktu yang lama dan secara 

bertahap hingga hasilnya akan terlihat dan sebuah negara akan dikenal sesuai dengan citra yang 

berusaha dibangun oleh negara tersebut, namun jika berbicara mengenai diplomasi kopi Indonesia 

di Selandia Baru, Indonesia cukup berhasil membentuk citra negara sebagai negara kopi di 

Selandia Baru, hal ini dapat dilihat kopi Indonesia yang dijual baik di Ripe Coffee maupun di Siji 

Coffee, dalam konteks branding dalam pemikiran Gilboa disini adalah ekspor kopi Indonesia yang 

kemudian kian meluas, yang awalnya hanya terdapat penjualan dari biji kopi Indonesia, dengan 

perkembangan waktu dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam melaksanakan 

diplomasi kopi, kopi instan Indonesia juga masuk ke dalam pasar Selandia Baru.    

Diplomasi kopi yang dilakukan Indonesia di Selandia Baru tergolong berhasil mengingat 

dari berbagai upaya Indonesia dalam melancarkan diplomasi kopinya, Indonesia berhasil 

mendapatkan kesepekatan bisnis untuk memasukan kopi instan di berbagai supermarket di 

Selandia Baru. Dengan berbagai usaha dalam memperkenalkan kopi Indonesia di Selandia Baru 

secara konsisten dan terus menerus membuat kopi Indonesia mulai lebih dikenal lagi oleh 

masyarakat di Selandia Baru, hal ini dapat dilihat dari adanya pembukaan coffee shop baru yang 

menjual kopi Indonesia seperti Siji Coffee. Serta, tidak luput dari peranan Jason Hall selaku 
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pemilik dari Ripe Coffee, sebuah perusahaan coffee roaster yang terkenal di Selandia Baru. Jason 

Hall pun ikut dalam menjual berbagai jenis biji kopi Indonesia yang menurutnya sesuai dengan 

selera para Kiwi atau masyarakat Selandia Baru. Jason Hall sendiri tidak sembarangan dalam 

memilih biji kopi yang akan dijualnya di berbagai kafe dan perusahaan milikinya. Kopi Indonesia 

terpilih menjadi salah satu produk yang diunggulkan oleh Jason Hall dalam penjualan kopi single 

origin miliknya karena memiliki cita rasa yang unik dan nikmat, sama halnya seperti yang 

dikatakan juga oleh Tantowi Yahya bahwa kopi Indonesia memiliki cita rasa yang enak hingga 

disukai banyak masyarakat setempat. Kopi Indonesia yang dijual oleh Jason Hall mematok harga 

untuk jenis kopi Gayo mulai dari 13 NZD / 200gr hingga 52 NZD / kg. Atau jika dirupiahkan 

berkisar dari Rp. 130.000 – 520.000.  

Tercatat dalam data dari Kementerian Perdagangan Indonesia bahwa Indonesia mengalami 

peningkatan dalam perdagangan kopi secara keseluruhan setelah adanya diplomasi kopi di 

Selandia Baru. 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.  

Dari data diatas dapat dilihat bahwa ekspor kopi Indonesia mengalami peningkatan sebesar 

20,4% setelah dilakukannya diplomasi kopi pada Maret 2018-2019. Hal ini juga menunjukan 

bahwa kopi Indonesia memiliki potensi yang sangat baik dalam pasar Selandia Baru. Sejalan 

dengan pemikiran dari Eytan Gilboa. Dalam hal ini, Indonesia berusaha mempengaruhi baik 

pemerintah maupun masyarakat Selandia Baru bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kopi. 

Memang benar Indonesia merupakan negara produsen kopi terbesar di dunia, namun bukan berarti 

kopi Indonesia sudah dikenal dengan baik di Selandia Baru. Presiden Jokowi beserta KBRI 

Wellington memanfaatkan fakta bahwa Selandia Baru adalah salah satu negara dengan tingkat 

konsumsi kopi tertinggi di dunia untuk menjadi sarana diplomasi kopi dan menjadi salah satu 

langkah awal agar kopi Indonesia lebih dikenal di Selandia Baru maupun di mata dunia. Disini 

juga dapat dilihat dalam upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia di Selandia Baru, 

Indonesia menggunakan berbagai jalur diplomasi, yaitu jalur diplomasi pertama atau first track 

diplomacy dimana disini aktor yang memiliki peranan penting adalah Presiden Joko Widodo 

sebagai chief of diplomat dan Duta Besar RI, Tantowi Yahya yang kemudian melanjutkan 

diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, serta KBRI Wellington yang ikut serta dalam 
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mendukung upaya diplomasi jalur pertama yang dilakukan oleh Indonsia. Kemudian, kemudian 

perusahaan roaster kopi Selandia Baru, yaitu Ripe Coffee yang kemudian dapat dikategorikan ke 

dalam second track diplomacy, diikuti dengan adanya bantuan dalam mempromosikan kopi 

Indonesia dengan menjual berbagai kopi Indonesia di kafe yang pastinya berhubungan langsung 

dengan masyarakat local di Selandia Baru atau bisa dijelaskan ke dalam kelompok bisnis atau third 

track diplomacy atau jalur diplomasi ketiga. Sehingga dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia di 

Selandia Baru, Indonesia menggunakan jalur diplomasi pertama hingga ketiga. Tindakan yang 

dilakukan oleh Indonesia ini dapat dikatakan mirip dengan Diplomasi Panda yang dilakukan oleh 

China, dimana China menggunakan Panda sebagai alat untuk diplomasinya di negara lain, begitu 

juga Indonesia yang menggunakan kopi yang merupakan salah satu komoditi utamanya dalam 

berdiplomasi serta membangun citra sebagai negara kopi di mata dunia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


