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1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pasar produk organik dunia terus tumbuh pesat. Dalam 10 tahun terakhir,

pasar organik naik 228 persen. Nilai perdagangan produk organik tahun 2010

menembus 59,1 miliar dollar AS.

Pasaran organik telah berkembang di hampir 160 negara. Menurut lembaga

SIPPO (Swiss Import Promotion Programme) 2011, tanah yang dimanfaatkan

sebagai lahan pertumbuhan produk organik telah mencapai 9,3 juta hektar

atau sekitar 1,9 persen dari total seluruh lahan di dunia.

Angka tersebut di atas terus meningkat bila dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya. Di Eropa,

jumlah lahan pertanian untuk

tanaman organik meningkat dari

4.5 juta hektar pada tahun 2000

meningkat hingga 9.3 juta hektar

di tahun 2009 atau meningkat

sebesar 77% selama kurun waktu antara tahun 2000 dan 2009.

Perkembangan terbesar pasar untuk produk organik terjadi di benua Eropa

dimana penduduk lebih banyak menyadari pentingnya mengkonsumsi produk

Sumber: EU
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organik demi kesehatan dan menjaga lingkungan dan ekosistem serta

menghindari zat-zat kimia berbahaya. Hal lain yang mendukung tingginya

pertumbuhan produk organik di benua Eropa ialah kuatnya dana bantuan,

regulasi serta dukungan dari pemerintah Uni-Eropa terhadap produk-produk

organik yang diproduksi serta didistribusikan di seluruh Eropa.

1.2 Profil Negara Jerman
Jerman merupakan negara strategis

yang terletak di Eropa bagian tengah

dan berbatasan langsung dengan

sembilan negara. Di sebelah barat

berbatasan dengan Belanda, Belgia,

Luksemburg, dan Perancis; di sebelah

selatan berbatasan dengan Swiss dan

Austria; di sebelah timur berbatasan

dengan Ceko dan Polandia; dan di

sebelah utara berbatasan denganDenmark. Apabila tetangga di seberang

laut (Laut Baltik) juga diperhitungkan, maka Jerman juga bertetangga dengan

Swedia.

Lokasi strategis negara Jerman menjadikan Jerman sebagai tujuan ekspor

yang menjanjikan. Selain itu jumlah penduduk di negara Jerman pada tahun

2012 telah mencapai kurang lebih 83 juta jiwa dan terus meningkat.
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Jerman merupakan negara dengan perekonomian nasional terbesar di Uni-

Eropa (UE) dan merupakan keempat terbesar di dunia. Dengan produk

domestik bruto (PDB) tertinggi dan jumlah penduduk terbesar di UE. Jerman

merupakan pasar dagang terpenting di UE. Pada tahun 2012 PDB Jerman

mencapai 2.407,2 miliar. Bidang usaha penting bagi negara Jerman ialah

otomotif, konstruksi mesin, elektronik, kimia, teknologi lingkungan, optik,

teknik kedokteran, bioteknologi, penerbangan dan sebagainya.

Negara Jerman memiliki prasarana berstandar tinggi yang dikembangkan

secara dinamis. Panjang jaringan rel kereta api yang dibangun sekitar 41.000

km dan jalan umum sekitar 230.000 km.

2. Potensi Pasar Organik di Negara Jerman

Sejak tahun 1920 produk organik telah ditemukan di pasaran negara Jerman.

Hingga tahun 1980, produk organik hanya terdapat dan dijual di pasar khusus

makanan kesehatan dan toko makanan alami dengan harga yang juga jauh

lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk pertanian dan bahan

Kemudian pada tahun 1990, bahan produk organik mulai dapat ditemukan

serta dijual di toko retail dan pasar umum sehingga pada tahun tersebut

terjadi evolusi produk makanan organik dan dicatat pula bahwa penjualan

produk organik meningkat pesat. Pertumbuhan yang paling signifikan terjadi

pada tahun 2000, ketika logo makanan organik mulai dikampanyekan serta
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adanya dukungan yang kuat dari pemerintah bagi petani lokal terhadap

pertanian organik.

Pada tahun 2009, tercatat seluas 947.115 hektar lahan pertanian merupakan

lahan yang dimanfaatkan bagi pertanian produk organik di negara Jerman

serta berada di bawah pengawasan Menteri Agrikultur untuk makanan dan

Perlindungan terhadap konsumen (Ministry for Agriculture, Food afnd

Consumer Protection).

Bila kita bandingkan dengan tahun 2000, angka lahan pertanian produk

organik di negara Jerman meningkat sebesar 75% dan bila dibandingkan

dengan tahun sebelumnya, meningkat sebesar 4%. Lahan pertanian organik

di Jerman menyumbang sekitar 5.6 persen lahan pertanian organik di seluruh

dunia.

2.1 Analisa Perkembangan Pasar Organik di Jerman

Jerman adalah konsumen tertinggi di Eropa untuk makanan dan minuman

yang dikemas organik. Inggris, Perancis dan Italia secara berturut-turt

merupakan konsumen organik terbesar di Uni Eropa setelah Jerman.

Jerman dikenal sebagai bangsa yang sangat menyukai produk Organik.

Konsumen Jerman dikenal peduli terhadap kesehatan, lingkungan dan

masalah sosial. Akhir-akhir ini permintaan terhadap produk organik

meningkat tajam di Jerman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jerman

menempati posisi ketiga pertumbuhan tertinggi pasar organik yang dikemas

setelah Perancis dan Swedia di Uni Eropa.
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Sumber: Agriculture and Agrifood Canada

Demikian juga halnya untuk minuman organik. Minuman organik di Jerman

mengalami pertumbuhan tertinggi di Uni Eropa. Penjualan kemasan makanan

organik meningkat 2% dengan total nilai 1,9 miliar euro. Penjualan kemasan

minuman organik meningkat 3% dengan nilai 337 miliar euro. Sebagai

contoh, sekarang berbagai kafe dan restoran menawarkan produk organik

yang diproduksi dalam negeri seperti minuman buah Bionade. Dimana

penjualan meningkat dari 2 juta botol pada tahun 2002, menjadi 200 juta

botol pada tahun 2007.

Meskipun harga murah, kualitas produk yang tinggi menjadi perhatian utama

pada konsumen Jerman, terutama bagi kalangan tua atau pensiunan. Satu

dari dua orang dari kalangan tua akan lebih memilih untuk mengganti produk

lain apabila mereka tidak puas dengan produk sebelumnya, misalnya,

kemasan dan model disain serta qualitas produknya.
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Sumber: Agriculture and Agrifood Canada

Negara Jerman merupakan negara dengan angka importir produk Organik

tertinggi di Uni-Eropa. Jerman memiliki kurang lebih 958 importir untuk

produk organik pada tahun 2009 (Ministry for Agriculture, Food and

Consumer Protection 2010, Eurostat 2010).

Sumber: Agriculture and Agrifood Canada
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Pasar Organik Jerman merupakan pasar terbesar di seluruh Eropa dan

kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Pada tahun 2010 penjualan

produk organik mencapai 5,8 miliar Euro atau menyumbang sekitar 3% dari

total penjualan pasar makanan di dunia.

Perbandingan Volume Pasar kemasan organik dan
non organik (dalam Juta US$)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kemasan
Makanan

102506 102992.4 103520.6 103754.2 104376.8 105024.3 105771.6

Kemasan
Makanan
organik

2598.6 2643.4 2703.7 2872.2 2872.2 2960.9 3045.6

2.2 Kegiatan Ekspor-Impor Produk Organik di Jerman

Telah disebutkan di atas bahwa Jerman merupakan negara pengimpor

produk dan makanan organik terbesar di seluruh eropa. Jadi negara pesaing

terbesar bagi Indonesia dalam mengekspor produk organik adalah negara-

negara Uni-Eropa yang merupakan suplier utama produk organik ke Jerman.

Bahan makanan organik yang paling banyak diimpor oleh negara Jerman

berupa sayur-sayuran dan buah-buahan baik yang baru dipetik maupun yang

mengalami proses terlebih dahulu seperti makanan kaleng dan sebagainya.

Beberapa data di bawah ini merupakan produk terpenting yang diimpor oleh

negara Jerman:
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 Citrus, sebagian besar diimpor oleh negara Jerman dari negara asalnya

yakni negara Italia (hampir 50% dari citrus import berasal dari negara

Italia) yang kemudian diikuti oleh negara Spanyol (hampir sepertiga dari

seluruh citrus impor), kemudian dari Afrika Selatan dan negara

pengekspor terbesar berasal dari Yunani.

 Telur. Sedikitnya 16% dari telur organik di negara Jerman merupakan

telur yang diimpor dari negara lain. 70% telur organik impor tersebut

berasal dari negara Belanda.

 Sayur-sayuran segar. Sebanyak 40% dari sayuran organik di negara

Jerman diimpor dari negara lain. Sepertiga diantaranya berasal dari

negara Belanda, kemudian diikuti oleh negara Spanyol dan Israel.

 Buah-buahan segar. Sebanyak 80% dari buah-buahan organik

merupakan produk impor. Buah-buahan tersebut diimpor oleh negara

Italia, Ekuador, Spanyol dan negara Costa Rica.

Bahan makanan organik yang juga penting bagi negara Jerman selain yang

telah disebutkan di atas juga antara lain: kacang, teh, kopi, cokelat, bumbu

pedas seperti lada dan cabai, minyak makan, dan lemak seperti margarin,

pemanis dan produk organik sebagai bahan membuat roti.
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Berikut jenis Produk organik yang paling banyak diimpor Jerman serta

Negara pemasok

Jenis Produk Negara pemasok Volume/Tonn
Pisang Domenika, Kolumbia Ca. 10.000
Mangga Israel, Kamerun, New

Zeland
10.000 Tonn

Nenas Cameroon, Guinea,
Ghana

potential approx. 1 000
tonnes

Pepaya Cameroon, Guinea,
Ghana

500 tonnes

Kiwi New Zealand, Italy 500 tonnes
Jeruk Italy, Spain, Greece,

Argentina
approx. 10 - 15 000
tonnes

Avocado Spain, Israel, South Africa n.a.
Sayur-sayuran
Bawang Germany, Holland, Spain,

Argentina, Israel
approx. 2 000 tonnes

Wortel Germany, Israel, Italy,
Spain

approx. 7 000 tonnes

Kentang Germany, Egypt, Spain,
Israel

imports relatively low

Tomat Germany, Holland, Italy,
France, Spain, Israel

German tomatoes only in
the summer months,
around80-90% imported

Ketimun Germany, Holland,
Belgium, Spain, Morocco,
(Israel: mini-cucumbers)

same situation as for
tomatoes

Buncis Germany, France, Italy,
Morocco, Egypt

a few hundred tonnes

Sumber: ITC

Produk organik Indonesia yang paling banyak di ekspor ke Jerman adalah

kopi dan mente. Hanya saja belum tersedia data volume produk ekspor

Indonesia ke Jerman kedua komoditas untuk produk tersebut yang

bersertifikasi organik. Saingan utama ekspor produk hasil pertanian Indonesa

dari Negara Asia adalah China, Thailand, India dan Vietnam.
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2.3 Akses produk Organik ke Negara Jerman, Regulasi dan Kondisi

2.3.1 Regulasi dan Badan yang mengatur produk Impor ke negara EU

Negara Jerman yang tergabung dalam Uni-Eropa memiliki peraturan umum

mengenai Agrikultura (CAP-Common Agriculture Policy). Tarif untuk produk

organik sama dengan produk umum pertanian agrikultura lainnya.

Peraturan EU untuk makanan organik mengatur regulasi  minimum untuk

produk organik dari proses produksi, proses pembuatan, impor produk

organik hingga pembuatan label, proses inspeksi produk dan pemasaran

produk organik untuk seluruh wilayah Eropa.

Sejak tahun 2009, telah diterapkan peraturan baru yang lebih detail dan

bersifat wajib. Peraturan-peraturan tersebut terdapat dalam:

1. Peraturan dasar, Council Regulation (EC) No. 834/2007 pada tanggal 28

Juni 2007 menjelaskan mengenai tujuan, prinsip dasar dan aturan dasar

mengenai produksi produk organik.

2. Peraturan dasar, Comission Regulation No. 1235/2008 pada tanggal 8

Desember 2008 menjelaskan mengenai sistem pemasangan label pada

produk organik, control, dan impor. Commision Regulation (EC) No.

1254/2008 tanggal 15 desember 2008 juga menyertakan pedoman cara

untuk mengimpor produk organik yang masuk ke pasar Uni-Eropa.
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Untuk selanjutnya, produk organik yang memasuki wilayah Uni-eropa

termasuk Jerman, harus mengarah pada pedoman dan regulasi di atas serta

disetujui oleh badan inspeksi yang ditugaskan oleh komisi Eropa.

Peraturan baru Uni-Eropa memperbolehkan badan lain selain badan inspeksi

yang disetujui oleh EU di atas untuk menerbitkan inspeksi terhadap produk

organik yang akan diimpor oleh negara Uni-Eropa. Namun badan tersebut

juga harus terlebih dahulu disetujui oleh serikat Uni-Eropa. Hal ini kemudian

akan memberikan keefektifan serta kemudahan bagi para penekspor produk

organik serta mengurangi resiko sebagai produk yang bukan disetujui oleh

badan inspeksi khusus EU.

2.3.2 Logo EU untuk Produk Organik

Logo organik EU dipakai sebagai

simbol untuk produk makanan serta

minuman organik bagi konsumen.

Penempatan logo ini pada setiap

produk organik telah diwajibkan,

yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2010 bagi produk organik khususnya yang

diproduksi serta diolah di negara EU dan dapat juga dipakai untuk produk

impor.

Ketika lambang dan logo organik EU ini dipakai di kemasan setiap produk

organik wajib diterakan tulisan seperti “EU Agriculture” untuk produk yang
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diolah dan diproduksi di negara EU, atau“non-EU Agriculture”untuk produk

organik yang bukan diolah di negara EU. Apabila hanya diolah di satu

negara, dapat pula ditulis nama negara tersebut, contoh: “Germany

Agriculture”.

Pemakaian logo tersebut harus memenuhi persyaratan dan ketentuan

sebagai berikut:

 Sedikitnya 95% dari komposisi produk organik tersebut harus berasal dan

diproduksi dari bahan organik alami.

 Produk tersebut harus sesuai dan mengikuti aturan EU.

 Produk tersebut didatangkan langsung dari produsen dan telah di

bungkus dan dipackage.

 Produk tersebut harus menyertakan nama produsen serta kode produk

yang diberikan oleh badan inspeksi produk organik EU.

 Logo organik UE tidak dapat dipakai untuk produk lain selain yang

terdaftar pada produk organik EU seperti hasil buruan, pemancingan

binatang liar, alat kosmetik, textile dan juga tidak untuk produk yang

dikonversikan ke organik.



ITPC Hamburg | Pasar Produk Organik di Jerman 15

2.3.3 Sertifikasi

Produk organik yang akan dijual atau dipasarkan di Jerman harus memiliki

sertifikat khusus yang dapat membuktikan dan membenarkan bahwa produk

tersebut adalah produk organik sehingga dapat dijual dengan harga yang

lebih tinggi dibanding dengan produk non organik.

Berikut ini adalah daftar perusahaan / Lembaga yang memberikan sertifikat di

Jerman

Badan Sertifikasi Alamat dan E-mail Nomor Kontak

Abcert AG Martinstr. No.42, Zip

Code:4473728

Esslingen

info@abcert.de

Tel: +49-711-3517 920

Fax: +49-711-3517 922

Agrar- Beratungs- und

Controll GmbH (ABC

GmbH)

Hessenhalle 1, 36304

Alsfeld-Germany.

zwick@abcg-alsfeld.de

Tel: +49-6631-784 90

Fax: +49-6631-784 95

Agreco R.F. Goederz

GmbH

Mündener Straße 19

37218 Witzenhausen

info@agrecogmbh.de

Tel: +49-5-542 4044

Fax: +49-5-542 6540

Ars Probata GmbH Moellendorffstrasse 49

10367 Berlin

zertifizierung@ars-

probata.de

Tel: +49-30-470 046 32

Fax: +49-30-470 046 33

BCS Öko-Garantie

GmbH

Cimbernstraße 21

90402 Nürnberg-

Germany.

Tel: +49-911-424 390

Fax: +49-911-4243 971
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info@bcs-oeko.com

Biokreis e.V. Stelzlhof 1

94034 Passau

Germany

info@biokreis.de

Tel: +49-851-756 500

Fax: +49-851-756 5025

2.4 Saluran Distribusi Produk Organik di Negara Jerman

Saluran distribusi di Jerman untuk produk-produk organik telah berkembang

sejak tahun 1990. Sebelum tahun 1990, bahan makanan dan produk organik

hanya dapat ditemukan di toko-toko tertentu seperti toko yang khusus

menjual produk kesehatan dan bahan makanan kesehatan di Jerman.

Berikut ini disajikan data statistik mengenai saluran/ tempat distribusi produk

organik yang terbanyak di negara Jerman:

Saluran Distribusi untuk Produk Organik tahun 2008

25%

8% 10%

Saluran Distribusi Produk Organik
di Jerman
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Menurut data statistik di atas bahwa 57% produk organik yang ada di Jerman

didistribusikan melalui toko retail umum. Yang dimaksudkan dengan toko

retail umum ialah toko-toko yang juga menjual produk-produk dan bahan

makanan umum lainnya.

Sementara itu, 25% produk organik dipasarkan melalui toko retail khusus

yang menjual khusus produk-produk organik seperti perusahaan importir di

Jerman yang khusus mengimpor produk-produk organik serta

mendistribusikannya atau toko khusus produk organik di Jerman. 8%

menggunakan saluran distribusi langsung yang ditawarkan langsung ke

konsumen dan 4% menggunakan metode lainnya.

2.5 Hambatan dalam Pendistribusian Produk Organik ke Negara Jerman

Perbedaan jarak, infrastruktur, regulasi dan sistem antar negara serta

situasi politik dan ekonomi dapat menjadi hambatan bagi para eksporir

Indonesia dalam menembus pasaran Eropa terutama Jerman. Berikut ini

beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan antara lain:

 Jerman adalah pasar yang menginginkan produk dengan standar serta

kualitas yang tinggi. Hal ini menjadi kendala dan masih sulit dipenuhi oleh

eksporir dari negara berkembang seperti Indonesia

 Persaingan terbesar terjadi dari seluruh eksporir produk makanan di

seluruh dunia terutama di negara maju seperti Uni-Eropa. Hal ini

disebabkan karena negara maju semakin menyadari pentingnya
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mengkonsumsi produk organik demi untuk kesehatan maupun menjaga

ekosistem lingkungan dari zat-zat kimia berbahaya.

 Hambatan lainnya meliputi perbedaan yang biasa timbul pada

perdagangan internasional seperti:

Jarak –antara Indonesia dan Jerman terpisah jarak yang cukup jauh sekitar

10,000 hingga 11,000 km sehingga biaya logistic lebih mahal.

Komunikasi –Bahasa antara kedua negara sudah pasti berbeda. Negara

Jerman masih sangat sedikit yang mengadopsi bahasa internasional seperti

bahasa Inggris. Hal ini yang kemudian dapat menjadi kendala utama ketika

para eksporir Indonesia ingin menjalin bisnis dan hubungan kerja sama

dengan negara Jerman melalui komunikasi bahasa.

Waktu –Dalam dunia business, perbedaan waktu sudah pasti menjadi salah

satu kendala yang harus diperhitungkan. Perbedaan waktu antara Indonesia

dengan Jerman kurang lebih 6-8 jam dimana Indonesia lebih cepat 6-8 jam.

Mata Uang –Mata uang yang digunakan oleh negara Jerman ialah Euro. Para

eksporir Indonesia harus cermat dalam mengkalkulasikan nilai kurs mata

uang Indonesia ke Jerman sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat

mengakibatkan kerugian karena perbedaan mata uang dan nilai kurs yang

berfluktuatif.
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3. Peluang dan Strategi

3.1 Peluang

Pada tahun 2008, produsen lokal Jerman untuk makanan organik hanya

dapat memenuhi 60% dari total permintaan pasar akan makanan organik di

Jerman (Strauch dan Schaer; 2008). 40% atau lebih permintaan akan

makanan organik tidak dapat dipenuhi oleh produsen lokal Jerman yang

menjadikan hal ini sebagai peluang bagi eksporir makanan organik ke

Jerman.

3.2 Stategi

Strategi yang bisa dilakukan untuk masuk ke pasar Eropa termasuk Jerman

adalah melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga di Uni Eropa. Berikut

lembaga yang menarik untuk dijejaki kemungkinan untuk kerjasama dalam

rangka memudahkan bagi pengusaha untuk penetrasi pasar di Eropa.

CBI Support Export from Developing Country

http://www.cbi.eu

CBI adalah Pusat Promosi Impor dari negara-negara berkembang

merupakan badan kementerian luar negeri Belanda yang didirikan pada

tahun 1971 untuk mendukung produsen /eksporir lokal untuk

mendapatkan pijakan di pasar Belanda. Namun pada tahun 1991,

kegiatan badan ini telah diperluas hingga ke Uni Eropa termasuk untuk
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membantu produsen /eksporir negara lain untuk mendapatkan pijakan di

pasar Jerman.

Nomor kontak dan orang yang dapat dihubungi:

Indonesia Christa Bouwhuis +31 (0)88 6024332

Swiss Import Promotion Programme (SIPPO)

http://www.sippo.ch

SIPPO, seperti dua lembaga lainnya juga merupakan lembaga sukarela

yang disponsori oleh pemerintah Swiss untuk membantu produsen dan

para eksporir di seluruh dunia dengan tenaga ahli dan pengetahuan.

Pelayanan yang diberikan oleh lembaga SIPPO terbagi dalam 3 yakni:

 Perdagangan dan Informasi pasar, bertujuan agar produsen serta

eksporir di negara berkembang mengetahui dan terbiasa dengan

regulasi dan standar yang ditetapkan oleh negara Uni Eropa.

 Pelayanan Penepatan, SIPPO mengidentifikasi produk anda dengan

potensi di pasar Swiss dan Eropa. Membantu pembentukan kontrak

dengan negara importir dengan memberikan alamat dan kontak

langsung, serta mengorganisir agar berpartisipasi dalam road show

atau pameran tertentu.

 Pelatihan / Training, SIPPO memberikan pelatihan bagi UKM di

negara-negara mitra di berbagai daerah misalnya pemasaran ekspor,



ITPC Hamburg | Pasar Produk Organik di Jerman 21

promosi perdagangan, desain dan manajemen mutu serta bagaimana

untuk bereaksi dengan cara yang kreatif untuk tren pasar baru.

4. Informasi Penting

4.1 Pameran Produk Organik

Pameran "Biofach and Vivaness" yang merupakan pameran produk organik

terbesar dunia yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan Februari di

Nuernberg, Jerman. Dalam produk organik terbesar dunia ini, para pelaku

organik ikut serta untuk memperkenalkan produknya dan mencari pasar bagi

produk mereka.

Indonesia pada bulan Februari 2013 yang merupakan salah satu negara

yang sedang menggiatkan sistem pertanian organik ikut meramaikan salah

satu even terbesar dunia ini. keikutsertaan ini difasilitasi oleh Kementerian

Pertanian Indonesia.

Dengan keikut sertaan dalam pameran ini diharapkan dapat membuka akses

perdagangan produk organik dan memajukan pertanian organik di Indonesia.

4.2 Daftar Perusahaan Importir Produk Organik di Jerman.

Untuk dapat menembus pasar organik di negara Jerman, para eksporir

Indonesia harus memiliki setidaknya kerja sama yang baik dengan

perusahaan Jerman yang khusus mengimpor produk organik dari seluruh

belahan dunia.
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Oleh sebab itu, berikut disajikan daftar perusahaan Importir di negara Jerman

yang memungkinkan bagi perusahaan Indonesia untuk membangun relasi

dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan produk organik di Jerman.

No Nama
Perusahaan

Alamat dan Nomor Kontak Produk Organik
yang diImpor

1 Biotropic Beckerfelderstr. 96
Duisburg - 47269
Germany
Tel: +49 20331 89890
Fax: +4920331895955

Produk Agrikultural
secara umum

2 Byodo
Naturkost
GmbH

Edisonstraße 3 D
Mühldorf - 84453
Germany
Tel : +49 863 136 290 Fax :
+49 863 1362950 Email :
info@byodo.de

Mustard
Bahan baku
Garam
Minyak, Minyak
zaitun
Cokelat
Pasta
Mayonais
Cuka
Saus tomat

3 CARE Naturkost
GmbH

Am Markt 9
Sittensen - 27419
Germany
Tel: +49 428 293 240 Fax: +49
428 293 2450

Sereal
Beras
Kacang-kacangan
Buah-buahan
Kopi
Kakao / Cokelat
Minyak kelapa
Minyak kelapa sawit
Manisan
Produk yang dapat
dimakan berasal dari
hewan, Telur,
Ikan dan krustasea,
Madu,
binatang hidup, Dagi
ng dan Unggas, Susu
dan produk
susu, kopi,
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teh, Mate, Biji coklat,
minuman beralkohol,
dan Non-alkohol.

4 Inter-Naturales
Handelsagentur
Gerald Edler
e.K.

Haffkruger Weg 33
Hamburg - 22143
Germany.
Tel: +49 402 296 906 Fax: +49
402 296 579
Email : Inter-Naturales-
Hamburg@t-online.de

Sayuran kering
Buah-buahan kering
Benih
Tanaman obat
Madu
Sayuran beku
Buah-buahan beku
Teh herbal

5 Ulrich Walter
GmbH
Lebensbaum

Dr.-Jürgen-Ulderup-Strasse 12
Kode pos: 1269
Diepholz - 49342
Germany
Tel: +495441 9856-0
Fax: +495441 9856101
info@lebensbaum.de

Bawang putih
Cabe
Mustard
Kopi
Bumbu-bumbu
Jahe
Kapulaga
Vanila
Kayu manis
Lemon Grass
Ketumbar
Lada
The

6 Ernst
Rickertsen
Trockenfrucht
Import
Handelsgesells
chaft mbH

Biedenkamp 13a
Glinde near Hamburg -
21509 Germany
Tel : +49 406 549 760
Fax : +49 406 539 206

+49 406 539 207

Kernel
Kacang-kacangan
Buah-buahan kering
Benih
Gula
Buah-buahan beku

7 Fruchthof
Northeim GMBH

Güterbahnhofstr. PF 1563
Northeim - 37154
Germany
Tel:   +49 555 1 9805 0
Fax:  +49 555 1 9805 10

Buah-buahan
Sayur-sayuran

8 Pripa Exotic
Fruchtimport

Etterschlager Strasse 77
Wörthsee - 82237
Germany.
Tel:   +49 8153 984 930
Fax:  +49 8153 984 934

Nanas
Mangga
Pisang
Pepaya
Kelapa
Kacang-kacangan
Produk Kelapa
Nangka
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Buah-buahan kering
Bumbu-bumbu
Kapulaga
Kayu manis
Lada
Pala
Jus buah

4.3 Sistem Pembayaran

Kecuali untuk transaksi awal, yang biasanya dibayar di muka,

kebanyakan transaksi dijalankan dengan Letter of Credit (L / C). Cara

pembayaran dengan L/C memiliki berbagai keuntungan tergantung pada

jenis L/C yang dipergunakan. Misalnya jenis irrevocable and comfirmed

L/C akan sangat menguntungkan eksporir dari segi keamanan, karena

L/C seperti ini tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak selama

jangka waktu berlakunya kecuali ada persetujuan kedua bela pihak. Jenis

sight L/C dan red clause L/C juga sangat menguntungkan dan aman bagi

eksporir karena eksporir dapat dengan segera mendapat pembayaran.

Sight L/C yaitu L/C yang jika semua persyaratan telah terpenuhi, maka

negotiating bank wajib membayar nominal L/C kepada eksporir paling

lama dalam 7 hari kerja. Red clause L/C yaitu pembayaran dilakukan

oleh negotiating bank kepada eksporir sebelum barang dikapalkan.
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4.4 Perwakilan Jerman di Indonesia

Nama Institusi Alamat
Kedutan Besar Jerman Jakarta Jln. Thamrin No.1, Jakarta 10310

Indonesia
Tel: +62-21 39855000
Fax: +62-21 390 1757
Internet : http://www.jakarta.diplo.de/

EKONID Jln. KH Agus Salim 115, Menteng,
Jakarta 10310
Tel:   +62 21 3154685.
Fax : +62 21 3157088
Internet : http://indonesien.ahk.de/

4.5 Perwakilan Indonesia di Jerman

Nama Institusi Alamat
Indonesian Trade Promotion Center
(ITPC Hamburg)

Glockengiesserwall 17, 20095
Hamburg
Tel : +49 40 33313 280/1
Fax : +49 49 33313 282
E – mail : inatrade@itpchamburg.de
Internet : www.itpchamburg.de

Kedutaan Besar Republik
Indonesia– Berlin

Lehrter Str. 16-17, 10557 Berlin
Tel : +49 30 4780 70
Fax : +49 30 4473 7142
Internet : www.kbri-berlin.de

Konsulat Jenderal Republik
Indonesia – Frankfurt

Zeppelinallee 23, 60325 Frankfurt am
Main
Tel : +49 69 247 0980
Fax : +49 69 247 0984 0
Internet : www.kjriffmm.de

Konsulat Jenderal Republik
Indonesia – Hamburg

Bebelallee 15, 22299 Hamburg
Tel : +49 40 512 070
Fax : +49 40 511 7531
E-mail : info@kjrihamburg.de
Internet :www.kjrihamburg.de


