
 

Market Brief 

Kopra dan Olahannya  
di Jerman 

 

 

        ITPC Hamburg 

Juni 2013 

 



Market Brief : Kopra dan Olahannya - Indonesian Trade Promotion Center Hamburg 2 
  

KATA PENGANTAR 

Kopra atau daging kelapa yang dikeringkan merupakan bahan baku pembuatan 

minyak kelapa mentah (CCO) maupun produk turunan lainnya. Produk ini adalah 

salah satu komoditi andalan Indonesia yang dipasarkan ke manca negara, sebagai 

bahan pembuatan berbagai produk seperti minyak goreng, margarin, deterjen 

hingga bahan bakar bio diesel. 

Saat ini sebagian besar olahan kopra yang di ekspor Indonesia masih dalam bentuk 

CCO. Namun pengembangan lebih lanjut menjadi produk lain yang memiliki nilai jual 

lebih tinggi akan dapat menaikkan nilai ekspor dan membantu pengembangan 

industri pengolahan kopra dalam negeri. 

Market Brief ini diharapkan dapat memberi gambaran lebih jauh mengenai potensi 

ekspor produk kopra dan hasil olahannya di luar negeri, khususnya di Negara 

Jerman.  

 

Hamburg, Juni 2013 

ITPC Hamburg 
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PETA NEGARA JERMAN 

 

Negara bagian Jerman dan nama Ibu kota : 

1. Baden-Württemberg, Stuttgart  

2. Freistaat Bayern (Bavaria), München (Munich)  

3. Berlin, Berlin  

4. Brandenburg, Postdam  

5. Freie Hansestadt Bremen, Bremen  

6. Freie Hansestadt Hamburg, Hamburg  

7. Hessen, Frankfurt  

8. Mecklenburg-Vorpommmern, Schwerin  

9. Niedersachsen (Lower Saxony), Hanover  

10. Nordrhein-Westfalen (NRW), Duesseldorf  

11. Rheinland-Pfalz (Rhineland-Palatinate), Mainz  

12. Saarland, Saarbruecken  

13. Freistaat Sachsen (Saxony), Dresden  

14. Sachsen-Anhalt (Saxony-Anhalt), Magdeburg  

15. Schleswig-Holstein, Kiel  
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Pemilihan Negara 

Tingginya kebutuhan berbagai industri di Jerman akan bahan baku kopra dan 

produk olahannya menunjukkan negara ini merupakan tujuan ekspor potensial bagi 

Indonesia. Disamping kebutuhan akan minyak kelapa mentah (CCO) yang berasal 

dari kopra, tren back-to-nature pada sektor industri makanan dan kosmetika juga ikut 

berperan dalam peningkatan impor Jerman akan produk turunan kopra seperti virgin 

coconut oil (VCO). 

Di Jerman sendiri tidak tumbuh 

pohon kelapa. Karena itu untuk 

memenuhi kebutuhan kopra dan 

olahannya, Jerman harus 

mengimpor produk tersebut dari 

negara-negara penghasil utama kelapa seperti Indonesia, Filipina, Sri Lanka, 

Malaysia dan Papua Nugini. 

Menurut data Eurostat pertumbuhan impor Jerman untuk produk kopra dan 

olahannya selama periode 2008 hingga 2012 mencapai 15,63%. Pada tahun 2012 

nilai impor Jerman untuk kopra dan olahannya mencapai 434,5 juta Euro. 

1.2. Pemilihan Produk  

Coconut copra (kelapa kopra) merupakan produk daging kelapa yang dikeringkan, 

dengan tujuan untuk mengekstraksi minyak yang terkandung di dalamnya. Proses 

pembuatan minyak kelapa dari kopra ini telah dilakukan sejak dulu secara tradisional 

oleh bangsa-bangsa di daerah Pasifik. 
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Proses pengeringan dilakukan secara tradisional dengan menjemur daging buah 

kelapa dibawah sinar matahari atau dengan pengasapan. Secara modern, proses ini 

dilakukan dengan menggunakan mesin pengering. Kelapa yang sudah menjadi 

kopra kemudian akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan produk minyak 

kelapa atau produk turunan lainnya.  

 
Kopra putih 

 
Kopra Coklat 

Sistem pengeringan yang dilakukan akan mempengaruhi kualitas kopra yang 

dihasilkan. Saat ini terdapat dua jenis kopra yang beredar dipasaran, yaitu kopra 

putih dan kopra cokelat. Keduanya merupakan hasil dari metode pengeringan yang 

berbeda. Pengeringan dengan menggunakan mesin pengering akan menghasilkan 

kopra berwarna putih dengan kualitas yang lebih baik bila dibandingkan dengan 

metode pengeringan dengan penjemuran dibawah sinar matahari atau dengan 

pengasapan. Kelapa kopra yang baik memiliki kadar air 6-7 persen. Bila tidak, maka 

kopra akan rentan terhadap serangan bakteri dan jamur. 
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Pembahasan dalam Market Brief ini akan dibatasi pada produk olahan kopra yang 

paling banyak diimpor Jerman dari Indonesia, seperti berikut : 

Hs Code Definisi Produk 

151311 

Minyak kelapa mentah (Crude Coconut Oil: CCO), 
yang terbagi atas : 

- produk-produk yang ditujukan untuk bahan baku 
teknis dan industri non-pangan (farmasi, pembuatan 
sabun, kosmetika, bahan bakar bio diesel dll) ; 

- produk-produk untuk digunakan dalam industri 
pangan 

 

 

151319 

Minyak kelapa dan turunannya, baik yang dimurnikan 
atau tidak 
(tidak termasuk didalamnya : minyak kelapa mentah) 

Contoh produk hasil olahan : margarine, mentega 
putih (shortening), minyak goreng kelapa. 

 

Berbagai produk kelapa kopra dan olahannya (Sumber : Eurostat) 

Nomor HS yang paling banyak diekspor Indonesia ke Jerman adalah untuk produk-

dengan HS 151311. Pertumbuhan nilai ekpor Indonesai ke Jerman untuk produk 

dengan HS Code tersebut mencapai 8,46% selama periode 2008 hingga 2012. 

1.3. Profil Negara Jerman 

Republik Federal Jerman (bahasa Jerman: Bundesrepublik Deutschland) adalah 

suatu negara berbentuk federasi di Uni Eropa Barat. Pemerintahan sehari-hari 

dipegang oleh seorang kanselir, yang berperan seperti perdana menteri di negara 

lain dengan bentuk pemerintahan serupa.  

Jerman merupakan negara dengan posisi ekonomi dan politik yang sangat penting 

di Uni Eropa maupun di dunia. Dengan luas 357.021 kilometer persegi (kira-kira dua 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jerman
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Federasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kanselir
http://id.wikipedia.org/wiki/Perdana_menteri
http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
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setengah kali Pulau Jawa) dan penduduk sekitar 82 juta jiwa, negara dengan 16 

negara bagian (jamak: Länder) ini menjadi anggota kunci organisasi Uni Eropa 

(penduduk terbanyak), penghubung transportasi barang dan jasa antara negara-

negara sekawasan dan menjadi negara dengan penduduk imigran ketiga terbesar di 

dunia. 

Jerman (Barat) adalah negara 

pendiri Masyarakat Ekonomi 

Eropa (kelak menjadi Uni Eropa 

pada tahun 1993). Negara ini 

juga menjadi anggota zona 

Schengen dan pengguna mata 

uang Euro sejak 2002. Sebagai negara penting, Jerman adalah anggota G8, G20, 

menduduki urutan keempat dalam Produk Domestik Bruto dan urutan kelima dalam 

Keseimbangan Kemampuan Berbelanja (2009), urutan kedua negara pengekspor 

dan urutan kedua negara pengimpor barang (2009), dan menduduki urutan kedua di 

dunia dalam nilai bantuan pembangunan dalam anggaran tahunannya (2008). 

Jerman juga dikenal sebagai negara dengan sistem jaringan pengaman sosial yang 

baik dan memiliki standar hidup yang sangat tinggi. Jerman dikenal sebagai negara 

dengan penguasaan ilmu dan teknologi maju di berbagai bidang, baik ilmu-ilmu 

alamiah maupun sosial dan kemanusiaan, selain sebagai negara yang banyak 

mencetak prestasi di bidang keolahragaan, seperti Formula 1, Sepak bola, dan lain - 

lain. Jerman dianggap sebagai negara yang sangat menghidupkan dunia. Dengan 

kata lain, Jerman juga merupakan negara yang mempengaruhi keadaan 

perekonomian / bursa saham dunia. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Eropa
http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Migrasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Masyarakat_Ekonomi_Eropa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Masyarakat_Ekonomi_Eropa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Masyarakat_Ekonomi_Eropa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Eropa
http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Schengen
http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Schengen
http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Schengen
http://id.wikipedia.org/wiki/Euro
http://id.wikipedia.org/wiki/G8
http://id.wikipedia.org/wiki/G-20_ekonomi_utama
http://id.wikipedia.org/wiki/Produk_Domestik_Bruto
http://id.wikipedia.org/wiki/Keseimbangan_Kemampuan_Berbelanja
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaringan_pengaman_sosial&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_pengetahuan_alam
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_pengetahuan_alam
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_pengetahuan_sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Humaniora
http://id.wikipedia.org/wiki/Olahraga
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Jerman memiliki banyak kota besar, beberapa di antaranya telah berusia lebih dari 

dua ribu tahun. Namun demikian hanya tiga kota yang memiliki penduduk lebih dari 

satu juta orang: Berlin (3,4 juta orang, Hamburg (1,8 juta), dan München (1,4 juta). 

Konsentrasi penduduk tertinggi terletak di wilayah cekungan Ruhr (Ruhrgebiet atau 

Ruhrbecken, diambil dari nama sungai yang mengalir di sana) di negara bagian 

Nordrhein Westfalen, yang dihuni sekitar 20 juta orang dan menjadi salah satu 

kawasan megapolitan terbanyak penduduknya di dunia. Kawasan ini menghimpun 

kota-kota seperti Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen, dan Gelsenkirchen, 

sehingga praktis orang tidak melihat batas di antara kota-kota tersebut. Kota besar 

dan penting lainnya adalah Bremen, Duesseldorf, Frankfurt am Main, Hannover, 

Karlsruhe, Koeln, Nuernberg, dan Stuttgart. 

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://id.wikipedia.org/wiki/Hamburg
http://id.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kawasan_Ruhr&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Ruhr
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Megapolitan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bochum
http://id.wikipedia.org/wiki/Dortmund
http://id.wikipedia.org/wiki/Duisburg
http://id.wikipedia.org/wiki/Essen,_Nordrhein-Westfalen
http://id.wikipedia.org/wiki/Gelsenkirchen
http://id.wikipedia.org/wiki/Bremen
http://id.wikipedia.org/wiki/Duesseldorf
http://id.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_am_Main
http://id.wikipedia.org/wiki/Hannover
http://id.wikipedia.org/wiki/Karlsruhe
http://id.wikipedia.org/wiki/Koeln
http://id.wikipedia.org/wiki/Nuernberg
http://id.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
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2. POTENSI PASAR NEGARA JERMAN 

2.1. Potensi Pasar Kelapa Kopra dan Olahannya di Jerman 

Untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri akan produk kopra dan 

olahannya, Jerman harus mengimpor bahan baku tersebut dari negara-negara 

penghasil kelapa. 

 

Sumber : Eurostat (diolah) 

Data dari Eurostat mencatat selama periode 2008 hingga 2012 nilai impor Jerman 

untuk produk HS 151311 dan HS 151319 mengalami peningkatan sebesar 13,37 %. 

Pada tahun 2012, total volume impor Jerman untuk produk olahan kopra tercatat 

sebesar 227 ribu ton dengan total nilai 227,38 juta Euro. Walaupun terlihat adanya 

penurunan dalam impor minyak kelapa mentah (HS 151311) pada dua tahun 

terakhir, namun impor produk olahan minyak  kelapa HS 151319 terlihat cukup 

stabil.  

Eksportir utama kopra dan produk turunanya ke Jerman adalah lima negara 

penghasil utama kelapa, yakni: Indonesia, Pilipina, Sri Lanka, Malaysia dan Papua 

Nugini. 
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Sumber : Eurostat 

 

Negara-negara pengekspor terbesar olahan kopra  ke Jerman  
(Sumber : Eurostat) 

Selain sebagai importir, Jerman juga merupakan eksportir produk olahan kopra. 

Sampai saat ini negara-negara tujuan utama ekspor Jerman diantaranya Polandia, 

Norwegia, Belanda, Inggris, Swiss dan Austria. Selain ke negara-negara tersebut, 

Jerman juga mengekspor produk olahan kopra ke Amerika Serikat dan negara-

negara Asia.  
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Sumber : Eurostat 

 

Ekspor Jerman untuk produk kopra dan olahannya periode 2008-2012 

Sumber : Eurostat (diolah) 

Jenis produk yang diekspor Jerman termasuk dalam kategori HS 151311 dan HS 

151319. Perkembangan yang positif selama periode 2008-2012 terlihat pada ekspor 

HS 151319  ke negara Belanda (77,41%), Perancis (43,48%) dan Inggris (33,37%). 

Walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2011, ekspor HS 151319 ke 

negara Polandia juga terlihat kembali meningkat pada tahun 2012. 
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2.2. Potensi Produk Kopra Indonesia dan Olahannya di Jerman 

Selain konsumsi dalam negeri yang 

cukup besar, peningkatan volume 

dan nilai ekspor produk olahan 

kopra dari Jerman ke negara 

lain berdampak pada peningkatan 

permintaan bahan baku kopra dan 

hasil olahannya di pasar Jerman. 

Indonesia sebagai negara penghasil kelapa terbesar di dunia tentunya memiliki 

kesempatan untuk memanfaatkan peluang pasar tersebut.  

Saat ini ekspor terbesar produk olahan kopra Indonesia ke Jerman adalah HS 

151311 dengan nilai pertumbuhan ekspor sebesar 8,45% pada periode 2008 hingga 

2012. Selain produk dengan HS 

tersebut, produk dengan HS 151310 

juga memberikan konstribusi besar 

terhadap nilai ekspor produk olahan 

kopra Indonesia ke Jerman. 

Peningkatan yang cukup signifikan 

untuk ekspor produk HS 151319 

terlihat pada tahun 2012, yaitu 

mencapai volume 143,7 ton dengan total nilai ekspor  sebesar 13,27 juta Euro.  

Pada tahun 2012 nilai impor Jerman dari Indonesia untuk HS 151311 mengalami 

peningkatan sebesar 61% dibanding dengan tahun sebelumnya.  
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2.3. Regulasi Produk Kopra dan Olahannya di Negara Jerman 

2.3.1. Kebijakan impor kopra dan olahannya di Jerman 

Kebijakan tarif masuk Jerman untuk produk kopra dan olahannya yang berasal dari 

Indonesia adalah sebagai berikut : 

No. HS Keterangan Produk Tarif masuk 

15131110 CRUDE COCONUT OIL (CCO) untuk penggunaan 
teknis dan industri non-pangan. 

2,5% 

15131930 COCONUT OIL dan olahan cairnya, dengan atau 
tanpa melewati proses rafinasi, untuk penggunaan 
industri (diluar industri bahan makanan dan CCO) 

5,1% 

15131999 COCONUT OIL dan olahan cairnya, dengan atau 
tanpa melewati proses rafinasi, diluar CCO atau 
penggunaan untuk industri. 

9,6% 

15131191 
15131199 

CRUDE COCONUT OIL, selain untuk penggunaan 
teknis dan indusrtri non-pangan. 

12,8% 

15131911, 
15131991 

SOLID COCONUT OIL dan olahannya, dengan atau 
tanpa melewati proses rafinasi, tanpa modifikasi 
kimiawi. 

12,8% 

Sumber: Export Help Desk 

Besarnya nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk olahan kopra berlaku 

aturan sebagai berikut: 

- PPN 7% berlaku untuk lemak dan minyak hewan atau nabati atau yang 

tercantum dalam daftar pada Lampiran II Umsatzsteuergesetz-UStG (UU TARIF 

PAJAK), BGBl I 2005, 386 

- PPN 19% berlaku untuk semua produk lainnya. 
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2.3.2. Regulasi impor produk kelapa kopra (non-tarif) 

Disamping memberlakukan tarif impor, Jerman juga menerapkan beberapa regulasi 

berstandar Uni Eropa untuk produk kelapa kopra dan olahannya sebagai berikut : 

Regulasi Hukum Keterangan 

Kandungan maksimum 
asam erukat  dalam 
minyak dan lemak 

Uni Eropa telah menetapkan hukum yang mengatur kadar 
maksimum asam erukat yang terkandung dalam bahan 
makanan untuk konsumsi manusia. 

Keterangan lebih lanjut : 

http://www.cbi.eu/marketintel/EU-legislation-Maximum-
level-for-erucic-acid-in-oils-and-fats/159343 

Jenis bahan tambahan 
yang diizinkan di Uni 
Eropa 

Uni Eropa telah menetapkan daftar bahan tambahan 
makanan, enzim dan perasa makanan yang diizinkan 
untuk digunakan dalam bahan makan untuk konsumsi 
manusia. 

Keterangan lebih lanjut : 

http://www.cbi.eu/marketintel/EU-legislation-Additives-
enzymes-and-flavourings-in-food/160050 

Jenis bahan pelarut 
yang digunakan dalam 
bahan makanan yang 
diizinkan. 

Uni Eropa telah menetapkan peraturan mengenai 
pemasaran dan penggunaan bahan pelarut dalam 
produksi bahan makanan. 

Keterangan lebih lanjut : 

http://www.cbi.eu/marketintel/EU-legislation-Extraction-
solvents-for-food/159342 

Pengendalian 
kontaminasi dalam 
bahan makanan 

Peraturan keamanan pangan Uni Eropa telah menetapkan 
standar yang tinggi perihal kontaminasi yang mungkin 
terdapat pada beberapa jenis makanan dan bahan 
pangan tertentu. 

Keterangan lebih lanjut : 

http://www.cbi.eu/marketintel/EU-legislation-
Contaminants-in-food/159344 

Pengendalian 
kebersihan dan 
kesehatan bahan 
makanan (HACCP) 

Peraturan HACCP di Uni Eropa sangat mengikat bagi 
para produsen makanan, dan dianjurkan untuk diterapkan 
mulai dari tingkat petani. 

Keterangan lebih lanjut : 

http://www.cbi.eu/marketintel/EU-legislation-Hygiene-of-
food-HACCP-/160068 

 

http://www.cbi.eu/marketintel/EU-legislation-Maximum-level-for-erucic-acid-in-oils-and-fats/159343
http://www.cbi.eu/marketintel/EU-legislation-Maximum-level-for-erucic-acid-in-oils-and-fats/159343
http://www.cbi.eu/marketintel/EU-legislation-Additives-enzymes-and-flavourings-in-food/160050
http://www.cbi.eu/marketintel/EU-legislation-Additives-enzymes-and-flavourings-in-food/160050
http://www.cbi.eu/marketintel/EU-legislation-Extraction-solvents-for-food/159342
http://www.cbi.eu/marketintel/EU-legislation-Extraction-solvents-for-food/159342
http://www.cbi.eu/marketintel/EU-legislation-Contaminants-in-food/159344
http://www.cbi.eu/marketintel/EU-legislation-Contaminants-in-food/159344
http://www.cbi.eu/marketintel/EU-legislation-Hygiene-of-food-HACCP-/160068
http://www.cbi.eu/marketintel/EU-legislation-Hygiene-of-food-HACCP-/160068
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Kadar maksimum 
residu pestisida dalam 
makanan 

Uni Eropa telah membuat peraturan hukum mengenai 
kadar maksimum residu pestisida dalam produk-produk 
makanan. 

Keterangan lebih lanjut : 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/legislation/max_r
esidue_levels_en.htm 

Sumber : CBI 

Beberapa regulasi tambahan diluar regulasi hukum di atas adalah sebagai berikut : 

Regulasi Keterangan 

Organik 

 

Untuk dapat dipasarkan sebagai produk organik, Uni Eropa telah 

menetapkan beberapa peraturan dan syarat-syarat produksi 

yang harus dipenuhi oleh petani dan produsen produk kopra 

kelapa dan olahannya. Produk yang diberi tanda label seperti 

disamping menunjukkan bahwa produk tersebut adalah jenis 

produk organik. 

Keterangan lebih lanjut :   

http://www.cbi.eu/marketintel/EU-legislation-Organic-production-

and-labelling/159090  

ISO 22000 

 

Peraturan ISO 22000 menetapkan standar pengoperasian untuk 

managemen pengolahan makanan, dimana perusahaan yang 

terlibat dalam rantai produksi harus dapat menunjukkan 

kemampuannya dalam pengendalian HACCP, untuk memastikan 

bahwa produk makanan tersebut tetap aman hingga saat 

dikonsumsi. 

Website : http://www.iso.org  

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/legislation/max_residue_levels_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/legislation/max_residue_levels_en.htm
http://www.cbi.eu/marketintel/EU-legislation-Organic-production-and-labelling/159090
http://www.cbi.eu/marketintel/EU-legislation-Organic-production-and-labelling/159090
http://www.iso.org/
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Fair Trade 

(perdagangan 

adil). 

 

 

Standar Fair Trade yang digunakan di Jerman adalah standar 

FLO International. Label ini menjamin bahwa para produsen 

kelapa mendapat bayaran tidak kurang dari standar harga 

minimal yang ditetapkan oleh FLO. Selain FLO, standar fair trade 

yang terdapat di Uni Eropa adalah Fair Trade dari Ecocert dan 

Fair for Life dari IMO. 

Website : 

http://www.fairtrade.net 

http://www.ecocert.com/en/fair-trade 

http://www.fairforlife.net  

Sumber : CBI 

2.3.3. Persayaratan Mutu, Label dan Kemasan Produk Kopra dan olahannya 

1) Persyaratan mutu 

o Bebas dari kontaminasi bahan berbahaya, terutama kontaminasi aflatoxin 

yang merupakan masalah bagi banyak produsen minyak kelapa. 

2) Pelabelan dan etiket 

o Penggunaan Bahasa Inggris mutlak diberikan pada label dan etiket produk, 

kecuali bila ada ketentuan lain dari importir, seperti penggunaan Bahasa 

Jerman atau bahasa negara tujuan lainnya. 

o Label harus mencantumkan : nama produk, no.batch, keterangan mengenai 

penggunaan produk (untuk bahan makanan atau bukan), keterangan 

mengenai kandungan bahan yang dapat menyebabkan alergi, nama dan 

alamat pengekspor, tanggal kadaluarsa, berat bersih, metode penyimpanan, 

keterangan apabila bahan baku berasal dari bahan organik atau tidak, logo 

sertifikasi (bila ada). 

 

 

http://www.fairtrade.net/
http://www.ecocert.com/en/fair-trade
http://www.fairforlife.net/
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3) Kemasan dan label 

o Minyak kelapa dapat dikemas menggunakan berbagai jenis kemasan 

tergantung pada ketersediaan bahan dan volume yang dibutuhkan, atau 

sesuai permintaan khusus dari importir.  

o Untuk menjaga kualitas produk, produsen harus memperhatikan sebagai 

berikut : 

- Kebersihan kemasan sebelum pengisian. 

- Tidak mengemas minyak kelapa yang sudah rusak (berbau tengik). 

- Mengisi kemasan hingga penuh untuk menghindari oksidasi yang dapat 

merusak kualitas produk. 

- Memperhatikan temperatur udara pada saat pengemasan untuk 

menghindari pembekuan minyak. 

                

Berbagai bentuk kemasan produk minyak kelapa untuk ekspor. 

 

2.4. Saluran Distribusi Produk Kopra dan Olahannya di Jerman 

Produsen kopra dan produk olahannya dari Indonesia dapat menghubungi agen 

penyalur atau langsung memasarkan pada para importir dan pengusaha industri 

manufaktur di Uni Eropa. Produk yang disalurkan lewat jalur ini biasanya masih 

berupa bahan baku mentah dan dikemas dalam kuantitas besar. Dibutuhkan proses 
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lanjutan untuk menambahkan nilai guna dan/ atau nilai jual, dengan atau tanpa 

tambahan muatan lokal, sebelum dipasarkan ke konsumen. 

 

Jalur distribusi pemasaran produk minyak kelapa ke pasar Uni Eropa  

(Sumber : CBI) 

Untuk produk siap pakai, pemasaran dilakukan dengan menghubungi langsung para 

pengecer lokal di Jerman yang akan mendistribusikannya kepada konsumen. Untuk 

pemasaran produk dalam volume besar (grosir), metode yang digunakan adalah 

business to business yaitu transaksi antara perusahaan dengan pedagang grosir, 

atau grosir dengan pedagang eceran.  

2.5. Hambatan lainnya 

Hambatan yang mungkin dihadapi oleh produsen untuk memasarkan produknya ke 

luar negeri antara lain adalah sebagai berikut : 

2.5.1. Jarak dan transportasi 

Jarak yang cukup jauh antara Indonesia dan Jerman menyebabkan tingginya biaya 

logistik bila dibandingkan dengan negara-negara kompetitor lain dari Asia. Disisi lain, 

posisi geografis Jerman yang berada di tengah-tengah Uni Eropa akan sangat 

menguntungkan untuk distribusi barang selanjutnya, karena biaya logistik ke negara-

negara Uni Eropa lainnya akan menjadi lebih mudah, cepat dan lebih murah. 
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2.5.2. Komunikasi 

Kebanyakan orang Jerman memiliki kecenderungan melakukan transaksi bisnis 

dengan orang-orang yang mengetahui budaya Jerman. Sebagai langkah awal, 

pemahaman akan bahasa dan tatakrama bisnis Jerman akan sangat membantu 

memperlancar komunikasi dan hubungan bisnis selanjutnya. 

2.5.3. Sistem Pembayaran 

Sistem pembayaran juga merupakan hambatan yang sering terjadi pada proses 

transaksi. Berikut adalah sistem pembayaran yang sering digunakan di dunia 

Internasional termasuk jika bertransaksi dengan pebisnis Jerman. 

1. Letter of credit, atau sering disingkat menjadi L/C, LC, atau LOC, adalah 

sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima 

pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas 

dokumen dikirimkan keluar negeri (kepada pemesan). 

2. T/T (Telegraphic Transfer) adalah sistem pembayaran oleh pembeli untuk 

mempercepat pengiriman barang. dan untuk menghindari pajak dari bank. Pihak 

pembeli membayar uang muka sebesar 30% dengan cara transfer, dan sisanya 

70% dibayarkan setelah pihak pembeli menerima copy dokumen yang diminta 

melalui fax. 
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3. STRATEGI 

3.1. Peluang Pemasaran Produk 

Selain memenuhi standar kualitas dan regulasi produk yang telah ditetapkan, faktor 

lain yang dapat memperluas peluang pemasaran produk kopra kelapa dan 

olahannya di Jerman adalah kompetitifitas harga. 

Secara umum, harga produk kelapa kopra Indonesia pada tahun 2012 cukup 

bersaing dengan produksi dari negara kompetitor seperti Filipina dan Malaysia. 

Harga rata-rata produk Indonesia untuk HS 151311 adalah sebesar  0,95 Euro per 

Kg, hanya terpaut tipis dengan produk 

sejenis dari Filipina yang dijual dalam 

kisaran harga 0,93 Euro per Kg 

dibawah Malaysia yang berada pada 

kisaran 1,1 Euro per Kg. 

Sementara untuk HS 151319, harga 

rata-rata produk Indonesia sebesar  

0,92 per Kg masih jauh dibawah 

Filipina yang berada pada kisaran harga 1,6 Kg. 

3.2. Etika Bisnis 

Berikut adalah beberapa poin penting dalam melakukan bisnis di Jerman : 

- Tepat waktu : orang Jerman sangat menghargai ketepatan waktu dan sering kali 

tidak dapat mentolerir keterlambatan yang tidak beralasan atau tanpa 

pemberitahuan sebelumnya. 
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- Pendekatan bisnis di Jerman sangat mendetil dan menyeluruh. Namun setelah 

keputusan diambil, proyek akan berjalan dengan cepat dengan tidak melewati 

deadline yang telah disepakati. 

- Keputusan terakhir biasanya diambil oleh pemilik kedudukan tertinggi dalam 

perusahaan. Hal ini kadang bisa memperlambat proses persetujuan. 

- Hindari konfrontasi atau high-pressure tactics karena hanya akan menghambat 

proses kerja sama dan pengambilan keputusan. 

3.3. Strategi Pemasaran 

Untuk membantu peningkatan pemaaaran produk kopra dan olahannya ke negara 

Jerman, produsen disarankan untuk melakukan hal-hal berikut ini: 

1. Aktif mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan oleh berbagai lembaga baik 

dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas produk, seperti pelatihan 

yang diadakan oleh CBI Belanda bekerja sama dengan Departemen Pertanian 

RI. 

2. Mengikuti berbagai pameran internasional produk pangan dan olahannya yang 

diadakan di Jerman atau negara Uni Eropa lainnya, seperti ANUGA Food Fair 

dan Food Ingredients Europe. 

Partisipasi dalam pameran ini sangat besar manfaatnya, diantaranya sebagai 

ajang promosi dan membuka kesempatan untuk bertemu langsung dengan 

pembeli dari luar negeri. Disamping itu produsen juga akan mendapat 

kesempatan untuk mengamati dan mempelajari produk-produk unggulan sejenis 

yang ditawarkan perusahaan dan/ atau negara lain, sebagai bahan referensi 

untuk pengembangan produk.   
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3. Aktif mencari informasi tentang regulasi perdagangan dan situasi pasar melalui 

berbagai media dan asosiasi perdagangan yang terkait dengan produk kopra 

dan olahannya.   

4. Perusahaan eksportir sangat disarankan untuk memiliki website untuk 

memberikan informasi awal kepada calon buyer. Informasi minimal yang perlu 

dalam konten webiste perusahaan seperti : Alamat perusahaan, No. Telpon, 

Fax, E-Mail dan nama kontak person. Selain itu data mengenai produk yang 

ditawarkan seperti komposisi produk, kemasan, berat bersih, gambar produk 

dan referensi pendukung lainnya perlu juga ditampilkan di Website. 
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4. INFORMASI PENTING 

4.1. Perwakilan Jerman di Indonesia 

No Nama Perwakilan/Institusi Alamat 

1. Kedutan Besar Jerman, Jakarta 

Jln. Thamrin No.1, Jakarta 10310 
Tel: (+62-21) 39855000 
Fax: (+62-21) 390 1757 
 

2. 
Persatuan Ekonomi Indonesia-
Jerman. Ekonid 

Kamar Dagang Jerman 
Jln. KH Agus Salim 115, Menteng, Jakarta 10310 
Indonesia 
Tel: 021 3154685  
Fax : 021 3157088 

3. German Center 

PT. German Centre Indonesia 
German Centre, Suite 4210 
Jl. Kapt. Subijanto Dj. 
BSD City 
Tangerang 15321 
Indonesia 

Mr. Jochen Sautter 
Phone :  (+62)(21) 537-2994       
Fax : (+62)(21) 537-2974 
E-Mail: info@germancentre.co.id 

4.2. Perwakilan Indonesia di Negara Jerman 

No Nama Lembaga/Institusi Alamat 

1. 
Indonesian Trade Promotion Center (ITPC 
Hamburg) 

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

2. 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 

3. 
Konsulat Jenderal Republik Indonesia – 
Frankfurt 

Zeppelinallee 23, 60325 Frankfurt am 
Main 
Tel : 069 247 0980 
Fax : 069 247 0984 0 
Internet : www.kjriffmm.de 

4. 
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 

mailto:info@germancentre.co.id
mailto:inatrade@itpchamburg.de
http://www.kbri-berlin.de/
mailto:info@kjrihamburg.de
http://www.kjrihamburg.de/
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4.3. Daftar Pameran Produk Kelapa Kopra dan Olahannya di Jerman 

Nama 
Pameran 

Tempat Waktu 
Yang 

dipamerkan 
Keterangan 

Biofach Nürnberg 
Februari setiap 
tahun 

Produk organic www.biofach.de 

Food Ingredients 
Europe dan 
Natural 
Ingredients 

Frankfurt 
19-21 
November 
2013 

Pameran 
international 
Produk 
consumer good 

www.foodingredientsglobal.c
om/europe 

International 
Green Week 

Berlin 
17-26 Januari 
2014 

Industri 
makanan, 
agrikultur dan 
holtikultura 

www.gruenewoche.de/en/ 

 

HOGA 2014 Nuremberg 
Januari setiap 
tahun 

Produk 
makanan dan 
minuman untuk 
hotel dan 
restorasi 

www.hoga-messe.de 

ANUGA Food 
Fair 

Cologne 
5-9 Oktober 
2014 

Produk pangan, 
natural dan 
organik 

www.anuga.com/en/anuga/h
ome/index.php 

4.4. Daftar Importir Produk Kelapa Kopra dan Olahannya di Jerman 

 

No Nama perusahaan Alamat 

1. 
Wünsche 
Handelsgesellschaft International mbH 
& Co KG  

Domstraße 19  
D-20095 Hamburg 
Tel.: +49 40 333 12 0 
 Fax: +49 40 333 12 298 

2. Binder International GmbH & Co. KG 

Otto-Hahn-Str. 19 
71083 Herrenberg, Germany 
phone: +49 7032 9351-0   
fax: +49 7032 9351-15 

3. 

All Organic Trading GmbH Heisinger Straße 12 
D-87437 Kempten (Allgäu) 
Tel. +49 (0)831-5758-156 
Fax : 0049 (0)831-5758-159 
E-Mail: info@organic-trading.de 
Web: www.a-o-t.com 

4. 

Henry Lamotte Oils GmbH Merkurstrasse 47 
28197 Bremen 
Tel: +49  421 - 52 39 46 0 
Tel: +49  421 - 52 39 46 199 
E-Mail: sabine.genersch-brakert@lamotte-
services.de 
Web: www.lamotte-oils.de 

http://www.gruenewoche.de/en/
http://www.hoga-messe.de/
http://www.anuga.com/en/anuga/home/index.php
http://www.anuga.com/en/anuga/home/index.php
mailto:info@organic-trading.de
mailto:sabine.genersch-brakert@lamotte-services.de
mailto:sabine.genersch-brakert@lamotte-services.de
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5. 

Bressmer & Francke (GmbH & Co) 
KG 

Gutenbergring 37 
22848 Norderstedt 
Tel.: +49 / 40 / 890 586 – 0 
Fax: +49 / 40 / 890 586 – 99 
E-mail: info@bressmer-oils.com 
Web: www.bressmer-oils.de 

6. 

Dr. Goerg GmbH Premium  
Bio-Kokosnussprodukte 
 

Heidchenstraße 9 
56424 Bannberscheid 
+49 (0) 2602 93 46 9 0 
+49 (0) 2602 93 46 9 22 
service@drgoerg.com 
Webiste: www.drgoerg.com 

  

mailto:info@bressmer-oils.com
mailto:service@drgoerg.com
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