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“Analisis Intelijen Bisnis Produk Rempah-Rempah di Negara India”. Laporan Analisis 

Intelijen Bisnis ini merupakan pembahasan singkat tentang potensi dan kondisi 

pasar rempah-rempah di India. Penulisan Laporan Analisis Intelijen Bisnis ini 

mengacu pada keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 63 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di Luar 

Negeri.  

Pembuatan Laporan Analisis Intelijen Bisnis ini merupakan bagian dari tugas 
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informasi yang diperlukan lainnya. Dengan demikian Laporan Analisis Intelijen Bisnis 

ini diharapkan dapat membantu upaya peningkatan pemasaran rempah-rempah 

Indonesia di pasar India.  
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tulisan ini bermanfaat dan dapat memperkaya informasi mengenai dunia 

perdagangan luar negeri. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

India merupakan pasar prospektif untuk menjadi tujuan ekspor rempah-

rempah Indonesia mengingat India menggunakan rempah-rempah dalam jumlah 

banyak dan India termasuk negara pengimpor rempah dari negara-negara produsen 

rempah di dunia.  

Impor rempah-rempah India dari dunia dengan HS 0904 - Pepper of the 

genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the ...; 

0907 - Cloves, whole fruit, cloves and stems; 0906 - Cinnamon and cinnamon-tree 

flowers; 0908 - Nutmeg, mace and cardamoms; dan 0905 – Vanilla sebesar USD 

387.15 juta pada tahun 2019. Rempah-rempah pada pasar India terbanyak dipasok 

dari negara Vietnam senilai USD 100.23 juta pada tahun 2019 yang diikuti oleh 

Indonesia pada posisi ke 2 sebagai pengekspor rempah-rempah di India yaitu 

sebesar USD 95.71 Juta pada tahun 2019. 

Jenis rempah yang paling banyak digunakan oleh India adalah cabai kering, 

kunyit, bawang putih, jahe, asam, lada, kapulaga, cengkih, jinten dan pala. Jenis 

rempah-rempah tersebut biasanya digunakan dalam masakan oleh masyarakat 

India. Hal tersebut menjadi catatan bagi ITPC di Chennai sekaligus menjadi 

kesempatan bagi Indonesia untuk dapat mengekspor rempah-rempah ke India. 

India memiliki regulator keamanan dan standar pangan yang disebut FSSAI 

(Food Safety and Standards Authority of India). FSSAI bertanggung jawab untuk 

menetapkan standar untuk proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, penjualan, 

hingga standar impor untuk menjaga keselamatan konsumen di India. FSSAI telah 

menetapkan pedoman pelabelan untuk semua makanan dalam kemasan yang harus 

diikuti oleh semua produsen dan importir produk yang dimaksudkan untuk dijual di 

India. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1 TUJUAN 
1.1.1 Tujuan Laporan 

Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bumbu, 

penguat cita rasa, pengharum, dan pengawet makanan yang digunakan secara 

terbatas. Rempah-rempah atau spices merupakan biji kering atau buah dari 

tanaman, atau dapat juga berarti kulit atau bagian lain dari tanaman, dan biasa 

digunakan untuk menambah rasa atau warna pada makanan. Rempah adalah 

tanaman atau bagian tanaman yang bersifat aromatik dan digunakan dalam 

makanan dengan fungsi utama sebagai pemberi cita rasa. Penggunaan rempah-

rempah dalam seni kuliner telah diketahui secara luas.  

Selain terkait makanan, rempah-rempah sejak lama juga digunakan sebagai 

jamu, kosmetik dan antimikroba. Dengan semakin meningkatnya kesadaran 

manusia akan kesehatan dan peran penting kesehatan berbasis tanaman, 

konsumsi makanan dan minuman berbasis rempah-rempah saat ini mulai muncul 

dan menjadi hidangan dalam wisata kuliner. 

Sampai saat ini diperkirakan terdapat 400-500 rempah-rempah di dunia 

dengan Asia Tenggara sebagai pusat rempah-rempah dunia. Di Asia Tenggara 

terdapat setidaknya 275 spesies rempah. Rempah-rempah penting dari Asia 

Tenggara adalah kapulaga Jawa, kayu manis, cengkih, jahe, pala, lada hitam dan 

lainnya. Beberapa spesies rempah Indonesia adalah tanaman introduksi dari 

belahan dunia lain, meliputi antara lain Eropa, Amerika, India dan RRT (Hakim, 

2015). 

Rempah-rempah merupakan salah satu produk ekspor Indonesia yang 

masih perlu dikembangkan. Oleh karena itu Laporan Analisis Intelijen Bisnis ini 

memiliki tujuan yaitu sebagai berikut. 
1. Untuk memberikan pengetahuan dan informasi tentang perkembangan 

dinamika perdagangan dan industri rempah-rempah di India. 

2. Untuk memberikan pengetahuan dan informasi tentang posisi pesaing dan 

strategi pesaing di produk rempah-rempah di India.  
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3. Untuk memberikan strategi yang perlu dilakukan untuk memasuki pasar India 

bagi pelaku usaha yang baru dan ekspansi bagi pelaku usaha yang telah 

memasuki pasar India. 

 

1.1.2 Pasar Produk 
Rempah-rempah merupakan jenis tumbuhan yang mempunyai rasa dan 

aroma yang kuat dan berfungsi sebagai bumbu dan penambah rasa pada 

makanan. Selain digunakan dalam masakan, rempah-rempah dapat juga 

digunakan sebagai obat serta bahan baku obat herbal. Memperhatikan 

manfaatnya, tidak heran apabila rempah-rempah menjadi salah satu komoditas 

yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain India, Negara yang menjadi 

konsumen rempah-rempah dunia adalah Negara Uni Eropa, Bangladesh, 

Pakistan, Kanada dan Amerika.  

Sebagai salah satu produsen rempah-rempah, Indonesia memiliki peluang 

pasar yang besar sebagai pemasok rempah dunia sehingga dapat memberikan 

kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Menurut data yang dikeluarkan oleh 

Food and Agriculture Organization (FAO), Indonesia menduduki peringkat 

pertama produsen vanila dan cengkih dunia serta menduduki peringkat ke-2 

produsen lada dan pala dunia. 

Segmen pasar rempah-rempah biasanya terbagi dengan 3 segmen 

berdasarkan jenis produk yaitu premium (rempah-rempah berkualitas tinggi dan 

varietas eksotis, biasanya diperdagangkan dalam volume yang sangat kecil dan 

pada nilai yang sangat tinggi), middle range (kualitas rempah-rempah standar dan 

umumnya diperdagangkan dalam jumlah besar dengan harga pasaran. Rempah-

rempah yang digolongkan dalam segmen ini dijual di ritel-ritel umum atau industri 

produk makanan olahan) dan yang terakhir adalah segmen low price (rempah-

rempah yang dijual dalam volume besar dengan harga rendah karena rendahnya 

kualitas yang mereka miliki, seperti kandungan minyak yang rendah, warna pudar, 

rendah aroma dan rasa, kelas rendah, dan lain-lain). 

 

1.2 METODOLOGI 
Laporan Analisis Intelijen Bisnis produk rempah-rempah di India ini disusun 

dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari 
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wawancara dengan narasumber dan juga dari kegiatan focus group discussion. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber data seperti Trademap, 

Statista, Reserva Bank of India, dan sumber-sumber lainnya. 

Dalam Laporan Analisis Intelijen Bisnis ini dilakukan analisis yuridis 

normatif di mana bertujuan untuk menelaah teori-teori serta peraturan dan regulasi 

di India yang berhubungan dengan produk rempah-rempah ini. Analisis yuridis 

digunakan untuk menjelaskan lebih rinci Laporan Analisis Intelijen Bisnis ini. 

Selain itu, Laporan Analisis Intelijen Bisnis ini juga menggunakan metode 

analisis SWOT (strength, weakness, opportunities, dan threat) untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal 

(kesempatan dan ancaman) Indonesia terhadap produk rempah-rempah di pasar 

India. 
 

1.3 BATASAN PRODUK 
1.3.1 Deskripsi Produk 

• Merica/Lada (Pepper), kode HS 0904 
 

Gambar 1 Merica/Lada (Pepper) 
Sumber: style.tribunnews (2020) 

Merica/lada adalah sebuah tanaman yang kaya akan kandungan kimia, 

seperti minyak lada, minyak lemak, juga pati.  Lada bersifat sedikit pahit, pedas, 

hangat, dan antipiretik. Tanaman ini sudah mulai ditemukan dan dikenal sejak 

puluhan abad yang lalu.  

Lada merupakan tumbuhan merambat yang hidup pada iklim tropis dimana 

bijinya sangat sering dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Aroma dan rasa 
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lada sangat khas, sehingga terkadang menjadi bagian dari resep masakan 

andalan (Mediatani, 2015). 

Pada umumnya orang-orang hanya mengenal lada putih dan lada hitam 

yang mana sering dimanfaatkan sebagai bumbu dapur.  Tanaman ini merupakan 

salah satu komoditas perdagangan dunia dan lebih dari 80% hasil lada Indonesia 

diekspor ke luar negeri.  Selain itu, lada mempunyai sebutan The King of Spice 

(Raja Rempah-Rempah) yang mana kebutuhan lada di dunia dalam setiap 

tahunnya selalu meningkat. Lada adalah salah satu tanaman yang berkembang 

biak dengan biji, tetapi banyak para petani lebih memilih melakukan penyetekkan 

untuk mengembangkannya.  

Di Indonesia, terdapat sekitar 40 jenis lada. Meskipun begitu, jenis varietas 

lada yang banyak ditanam tergantung kepada daerahnya. Di Lampung misalnya, 

jenis yang  banyak ditanam adalah Belantung dan Kerinci. Di Bangka jenis yang 

banyak ditanam adalah “Lampung Daun Kecil” (LDK) dan “Lampung Daun Lebar” 

(LDL), Merapin, Chunuk dan Jambi. Di Kalimantan, jenis lada yang banyak 

ditanam adalah varietas Bengkayang. Di Provinsi Jawa Barat, jenis yang banyak 

ditanam adalah varietas LDK dan LDL. Dalam setiap jenis varietas mempunyai 

keunggulan dan kelemahan dalam ketahanan hama dan penyakit uatama lada, 

sehingga petani dapat memilih jenis varietas lada mana yang cocok untuk 

dikembangkan. 

 

• Vanilla/Vanili, kode HS 0905 

 

Gambar 2 Vanilla/Vanili 
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Sumber: escoffieronline.com (2020) 

Dalam penggunaan di dunia makanan dan minuman, vanilla berfungsi 

sebagai penyedap. Vanilla juga kerap ditambahkan ke makanan untuk 

mengurangi jumlah gula yang dibutuhkan untuk pemanis. Beberapa orang 

menambahkan vanila ke dalam makanan untuk membantu menghentikan 

kerusakan gigi. 

Ekstrak dari biji vanilla melibatkan proses fermentasi dan penyaringan yang 

panjang. Ekstrak vanilla mengandung vitamin B penting seperti niasin, asam 

pantothenic, thiamin, dan riboflavin dan sejumlah kecil mineral seperti kalsium, 

kalium, magnesium, mangan, besi, dan seng.  Kandungan Polifenol yang 

ditemukan pada tanaman vanilla adalah vanillin, yang menghasilkan aroma yang 

kuat. 

Dalam dunia manufaktur, vanilla bermanfaat sebagai penyedap dalam sirup 

yang digunakan dalam membuat obat. Vanilla juga digunakan sebagai pewangi 

dalam racikan parfum. Selain dimanfaatkan rasa dan wanginya, vanilla juga 

memiliki fungsi sebagai tanaman herbal untuk pengobatan, baik digunakan secara 

oral maupun tropikal. 

 

• Kayu Manis dan Bunga Kayu Manis, kode HS 0906 

 
Gambar 3 Kayu Manis dan Bunga Kayu Manis 

Sumber: manfaat.co.id (2020) 
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Kayu manis termasuk dalam family Lauraceae. Nama umum tanaman ini 

yaitu Java Cinnamon (kayu manis Jawa), Indonesian Cassia dan Padang Cassia. Di 

Indonesia biasa disebut dengan nama Kayu Manis Padang (Noermastuti, 2018).  

Kayu manis adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan 

manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir Kuno sekitar 5000 tahun yang lalu, dan 

disebutkan beberapa kali di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Kayu manis juga 

secara tradisional dijadikan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit, dengan 

dicampur madu, misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit, jantung, 

dan perut kembung.  

Beberapa spesies kayu manis yang dijual di pasaran di antaranya:  

a) Cinnamomum verum 

b) Cinnamomum burmannii (korintje, kasiavera, atau Indonesian 

cinnamon). 

c) Cinnamomum loureiroi (Saigon cinnamon atau Vietnamese cinnamon). 

d) Cinnamomum aromaticum (Cassia atau Chinese cinnamon). 

Kulit manis Ceylon sering kali hanya menggunakan kulit bagian dalam yang 

lebih tipis, lebih memiliki kesegaran, kurang padat, lebih beraroma, dan lebih 

lembut dalam rasa daripada kasiavera. Kasiavera memiliki rasa yang lebih kuat 

(sering lebih pedas) daripada kulit manis Sri Lanka dan umumnya berwarna 

merah kecoklatan sedang hingga ringan, keras dan bertekstur kayu, serta lebih 

tebal (2–3 mm (0,079–0,12 inci) dan menggunakan seluruh lapisan kulitnya.  

 

• Cengkih, kode HS 0907 

 
Gambar 4 Cengkih 
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Sumber: hellosehat.com (2020) 

Cengkeh (Syzygium aromaticum (L.) Merr & Perry) merupakan tanaman 

tropis asli Indonesia dan dapat tumbuh di berbagai daerah di Indonesia, baik di 

dataran rendah, dekat pantai maupun daerah pegunungan di ketinggian 900 

mdpl. Tanaman cengkeh dapat tumbuh dengan baik jika mendapat cukup air dan 

sinar matahari langsung (Armando dan Asman, 2009), oleh karena itu tanaman 

cengkeh tumbuh baik pada daerah yang memiliki curah hujan sekitar 2210-3607 

mm/tahun serta suhu udara berkisar 24-39 °C. 

Di Indonesia, perkebunan cengkih terdapat di Aceh, Sumatera Utara, 

Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, 

Bali dan Maluku. Pada tahun 2018, 5 provinsi produsen cengkih terbesar adalah  

Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi 

Tengah. 

Cengkih dapat digunakan sebagai bumbu, baik dalam bentuknya yang utuh 

atau sebagai bubuk. Bumbu ini digunakan di Eropa dan Asia. Terutama di 

Indonesia, cengkih digunakan sebagai bahan rokok kretek. Cengkih juga 

digunakan sebagai bahan dupa di Tiongkok dan Jepang. Minyak cengkih 

digunakan di aromaterapi dan juga untuk mengobati sakit gigi. Daun cengkih 

kering yang ditumbuk halus dapat digunakan sebagai pestisida nabati dan efektif 

untuk mengendalikan penyakit busuk batang Fusarium dengan memberikan 50-

100 gram daun cengkih kering per tanaman. 

 

• Biji Pala, Bunga Pala dan Kapulaga, kode HS 0908 
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Gambar 5 Biji Pala, Bunga Pala dan Kapulaga 

Sumber: hot.liputan6.com, bukalapak.com, jawapos.com (2020) 

Pala (Myristica fragrans) merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal 

dari kepulauan Banda, Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-

rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditi perdagangan yang penting 

sejak masa Romawi (Wikipedia, 2020). 

Biji pala mengandung minyak atsiri 7-14%. Bubuk pala dipakai sebagai 

penyedap untuk roti atau kue, puding, saus, sayuran, dan minuman penyegar. 

Minyaknya juga dipakai sebagai campuran parfum atau sabun. Selain itu, 

tanaman ini juga kaya akan manfaat, diantaranya buah pala yang terdiri dari 

kulitnya dapat dijadikan bahan tambahan obat pengusir nyamuk; dagingnya yang 

mengandung banyak nutrisi dapat dijadikan bahan dasar pembuatan berbagai 

jenis makanan dan minuman seperti manisan, sirup, dan permen; biji dan fulinya 

sering dijadikan sebagai bahan utama pembuatan minyak atsiri; begitu juga 

dengan daunnya, namun pada daging buahnya pun sering dijadikan bahan baku 

minyak atsiri. 

Data Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan produksi pala pada 2018 

mencapai 36.242 ton. Daerah penghasil pala, antara lain Maluku Utara dengan 

produksi 8.325 ton, Aceh 6.273 ton, Maluku 5.774 ton, Papua Barat 5.675 ton, 

Sulawesi Utara 5.201 ton, Jawa Barat 1.319 ton, dan dan Sumatera Barat 1.015 

ton. Pada 2018, Indonesia mengekspor 20.202 ton pala senilai US$ 111,69 juta. 
Bunga atau kembang pala adalah salah satu hasil rempah-rempah khas asli 

indonesia yang sudah mendunia. Dengan harum wangi khas dari kembang pala 

itu maka kembang pala sering dijadikan sebagai penyedap masakan atau 

makanan, sebagai bahan pengawet dan pembuatan parfum, bahkan kembang 
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pala juga biasa diolah menjadi makanan ringan yang sangat digemari masyarakat 

seperti asinan, marmalade, manisan, selai, dan kristal daging buah pala.  Bunga 

pala ini biasanya dipakai sebagai bahan dasar dalam pembuatan minyak Atsiri 

yang memiliki banyak khasiat dan manfaat.  

Kapulaga adalah sejenis rempah yang dihasilkan dari biji beberapa tanaman 

dari genera Elettaria dan Amomum dalam keluarga Zingiberaceae (keluarga jahe-

jahean). Kedua genera ini adalah tanaman asli Bangladesh, Bhutan, India, 

Indonesia, Nepal, dan Pakistan. Biji kapulaga dapat dikenali dari biji polongnya 

yang kecil, penampang irisan segitiga, dan berbentuk gelendong kumparan, 

dengan kulit luar yang tipis, dan biji hitam yang kecil. 

Kapulaga adalah jenis rempah yang biasanya digunakan sebagai penambah 

rasa serta aroma pada masakan. Rempah ini umum dikonsumsi di Asia terutama 

di wilayah India dan sekitarnya. Kegunaan utama kapulaga adalah sebagai 

penguat rasa pada makanan (hellosehat.com, 2019). 
 
1.3.2 Pangsa Pasar Produk 

Sebagai salah satu produsen rempah-rempah, Indonesia memiliki peluang 

besar sebagai pemasok rempah dunia sehingga dapat memberikan kontribusi 

bagi perekonomian Indonesia. Perdagangan rempah-rempah terjadi juga 

disebabkan oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan 

manfaat rempah, serta perkembangan wisata kuliner, di mana ikon makanan khas 

suatu negara menjadi branding untuk menarik devisa negara.  

Indonesia mengekspor rempah-rempah ke India untuk memenuhi kebutuhan 

rempah-rempah India yang belum terpenuhi. Rempah-rempah yang di India 

digunakan secara keseluruhan atau utuh dan juga ada yang diproses. Di India 

rempah-rempah digunakan sebagai bumbu di makanan hingga untuk industri 

farmasi. Permintaan global untuk rempah-rempah menimbulkan beberapa 

tantangan, terutama untuk ketahanan pangan dan standar keamanan untuk 

industri rempah-rempah India. Keamanan pangan dapat dikelola melalui teknologi 

pemrosesan yang modern, higienis dan manufaktur yang baik. 

Adapun di India sendiri sudah memproduksi rempah-rempah dan 

mengekspornya ke berbagai macam negara. Produksi rempah-rempah di India 

tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut. 

 



10 
 

 
Gambar 6 Volume produksi rempah-rempah di seluruh India pada tahun 2019, 

menurut negara (dalam 1.000 metrik ton) 
Sumber : Statista (2020) 

Volume produksi rempah-rempah di India mencapai lebih dari 940 ribu 

metrik ton di negara bagian Rajasthan pada tahun 2019, sehingga Rajasthan 

merupakan produsen terbesar rempah-rempah di India. Gujarat menduduki 

peringkat dua dan diikuti dengan Andhra Pradesh peringkat ketiga. Total produksi 

rempah-rempah negara mencapai lebih dari 9,1 juta metrik ton pada tahun 2019. 

Sedangkan untuk jenis rempah-rempah yang dihasilkan oleh masing-masing 

wilayah di India dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 7 Rempah-Rempah yang Tumbuh di India 

Sumber : Spice Board India (2020) 

 

1.3.3. Batasan Produk dalam Kode HS 
Penelitian ini difokuskan pada komoditi rempah-rempah /spices seperti yang 

tertera pada Tabel 1, struktur pasar di India, kebijakan impor, sistem distribusi, 

sistem pengemasan dan sistem pembayaran yang dapat digunakan sebagai 

informasi bagi eksportir rempah di Indonesia dalam rangka pengembangan 

komoditas rempah unggulan ke India. 
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Tabel 1 Komoditi Rempah - Rempah 
Komoditi Kode HS Deskripsi 

Rempah-rempah 
(spices) 

0904 Lada dari genus Piper; buah dari 

genus Capsicum atau dari genus 

Pimenta yang dikeringkan atau 

dihancurkan atau ditumbuk. 

0905 Vanila. 

0906 Kayu manis dan bunga kayu 

manis. 

0907 Cengkih (utuh, bunga dan tangkai). 

0908 Biji pala, bunga pala dan kapulaga. 

Sumber : Export Genius (2020) 

 

1.4 GAMBARAN UMUM NEGARA 
1.4.1 Info Umum Tentang India 

Republik India atau disebut India merupakan Negara dengan jenis 

pemerintahan Republik Parlementer Federal. India dibagi menjadi 29 negara 

bagian dan tujuh wilayah persatuan dengan Ibu Kota New Delhi. Adapun profil 

singkat India dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 2 Profil Negara India 
Peta India 

 
Lokasi Asia Selatan, berbatasan dengan Laut Arab dan 

Teluk Bengal, antara Myanmar dan Pakistan 
Letak Astronomis • Garis lintang: 8 derajat Lintang Utara 

sampai 37 derajat Lintang Utara. 
• Garis bujur: 68 derajat Bujur Timur hingga 
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97 derajat Bujur Timur. 

Luas Daerah Darat : 2.973.193 km2 
Laut : 314.070 km2 
Total : 3.287.263 km2 

Iklim Bervariasi dari musim hujan tropis di selatan ke 
sedang di utara 

Mata Uang Indian Rupees (INR) 
Kota Utama di India New Delhi, Chennai, Kolkata, Mumbai, 

Hyderabad, Bangarole 
Sumber: CIA World Factbook, the World Bank, (2019) 

Selain profil India secara astronomi, geografis, dan pemerintahan, berikut 

merupakan profil India dalam bidang makroekonomi. 

 

Tabel 3 Indikator Makroekonomi Indonesia-India Tahun 2019 
Indikator 

Makroekonomi Indonesia India 

PDB, Harga 
Berlaku (Milyar 
USD) 

1.179,913 2.926,243 

PDB Per Kapita, 
Harga Berlaku 
(USD) 

4.391,451 2.164,743 

Inflasi, Rata-rata 
Harga Konsumen 
(%) 

3,748 4,839 

Populasi (Juta 
Jiwa) 268,684 1.351,774 

Sumber: IMF (2020) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Produk Domestik 

Bruto (PDB) Indonesia mencapai USD 1.179,913 Milyar, sementara India sebesar 

USD 2.926,243 Milyar. Jumlah populasi di Indonesia pada tahun 2019 yaitu 

268,684 juta jiwa dan memiliki PDB per kapita penduduk mencapai 4.391,451 

USD per tahun. Sementara di tahun yang sama jumlah populasi di India yaitu 

1.351,774 juta jiwa dengan PDB per kapita sebesar 2.164,743 USD per tahun. 

Tingkat inflasi di Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan India, yaitu 3,748 %.  

Gambaran inflasi tersebut menunjukkan lonjakan harga secara agregat di 

Indonesia cenderung lebih stabil dibandingkan dengan India. 
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Berdasarkan sensus penduduk dari National Population Commission, 

tingkat populasi India secara gender relatif berimbang antara laki-laki dan 

perempuan. Sementara dari kelompok usia, kelompok usia 25-54 tahun 

merupakan mayoritas dalam struktur kependudukan. berikut adalah komposisi 

populasi berdasarkan usia dan gender di India: 
1. 0-14 tahun: 26.31% (laki-laki 185,017,089/perempuan 163,844,572) 

2. 15-24 tahun: 17.51% (laki-laki 123,423,531/ perempuan 108,739,780) 

3. 25-54 tahun: 41.56% (laki-laki 285,275,667/ perempuan 265,842,319) 

4. 55-64 tahun: 7.91% (laki-laki 52,444,817/ perempuan 52,447,038) 

5. 65 tahun ke atas: 6.72% (laki-laki 42,054,459/ perempuan 47,003,975) (2020 

est.) 

 

 
Gambar 8 Demografi Penduduk India berdasarkan Gender dan Usia 

Sumber : CIA Factbook (2020) 

 

1.4.2 Data Statistik Perdagangan Produk 
Dalam memenuhi kebutuhan rempah-rempah dalam negeri, India juga 

melakukan impor untuk produk rempah-rempah tertentu. Tabel di bawah ini 

menjelaskan impor India terhadap produk untuk HS 0904 - Pepper of the genus 
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Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the ...; 0907 - 

Cloves, whole fruit, cloves and stems; 0906 - Cinnamon and cinnamon-tree 

flowers; 0908 - Nutmeg, mace and cardamoms; dan 0905 – Vanilla. 

 

Tabel 4 Impor India dari Dunia 

Code Product 
label 

Juta USD 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

'0904 

Pepper of 
the genus 
Piper; dried 
or crushed 
or ground 
fruits of the 
genus 
Capsicum 
or of the ... 

182.97 196.16 186.62 169.89 140.21 97.07 

'0907 

Cloves, 
whole fruit, 
cloves and 
stems 

104.52 150.64 141.56 157.26 138.32 127.64 

'0906 

Cinnamon 
and 
cinnamon-
tree flowers 

49.73 44.52 52.95 57.02 71.73 82.36 

'0908 
Nutmeg, 
mace and 
cardamoms 

51.20 70.41 56.54 79.02 71.44 79.55 

'0905 Vanilla 3.26 4.23 17.70 33.33 22.75 0.54 

Total Spices 391.68 465.95 455.38 496.53 444.45 387.15 

Total Produk 459369.46 390744.73 356704.79 444052.64 507580.00 
 

479962.14 
 

Sumber: Trademap (2020) 

Dalam memenuhi kebutuhannya, India mengimpor rempah-rempah dari 

berbagai negara di dunia sebesar USD 387.15 Juta pada tahun 2019. Nilai ini 

cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2017 

India mengimpor rempah-rempah sebesar USD 496.53 Juta dan pada tahun 2018 

sebesar USD 444.45 Juta. Adapun untuk rempah-rempah jenis Cloves, whole 

fruit, cloves and stems memiliki nilai impor tertinggi yaitu USD 127.64 Juta pada 

tahun 2019, diikuti dengan Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground 
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fruits of the genus Capsicum or of the ... sebesar USD 97.07 Juta pada tahun 

2019. Sedangkan untuk impor rempah-rempah India dari Indonesia dapat dilihat 

seperti tabel di bawah ini. 

 

Tabel 5 Impor India dari Indonesia 

Code Product label Juta USD 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

'0906 
Cinnamon and 
cinnamon-tree 
flowers 

2.18 2.40 2.51 1.41 3.77 3.84 

'0905 Vanilla 0.04 0.38 10.28 29.81 6.37 0.06 

'0907 
Cloves, whole 
fruit, cloves 
and stems 

3.70 6.55 5.75 5.68 16.05 51.80 

'0904 

Pepper of the 
genus Piper; 
dried or 
crushed or 
ground fruits 
of the genus 
Capsicum or 
of the ... 

25.00 25.70 47.43 21.36 17.10 15.54 

'0908 
Nutmeg, mace 
and 
cardamoms 

9.93 11.01 9.02 16.16 19.04 24.47 

Total Spices 40.84 46.04 74.99 74.42 62.32 95.71 
Total Produk 15184.88 13902.03 12189.26 16229.12 16025.62 15782.47 

Sumber: Trademap (2020) 

 

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, impor rempah-rempah India dari 

Indonesia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, impor rempah-rempah India 

dari Indonesia sebesar USD 95.71 Juta dengan produk Cloves, whole fruit, cloves 

and stems memiliki nilai impor tertinggi sebesar USD 51.80 Juta pada tahun 

2019. Berbeda dengan tahun sebelumnya di mana Nutmeg, mace and 

cardamoms memiliki nilai impor tertinggi sebesar USD 19.04 Juta pada tahun 

2018. 

Tabel 6 Impor India dari negara lain 

No Exporters 
Juta USD 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 Viet Nam 127.27 106.60 118.26 100.14 90.86 100.23 
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No Exporters 
Juta USD 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2 Indonesia 40.84 46.04 74.99 74.42 62.32 95.71 
3 Sri Lanka 67.32 121.80 63.87 119.30 89.57 68.26 
4 Madagascar 38.63 97.31 72.18 81.01 80.31 29.06 
5 Comoros 11.42 12.63 22.96 23.09 40.10 23.82 
6 Nepal 23.81 46.78 34.43 42.47 36.85 21.87 
7 Brazil 3.38 3.93 6.78 8.09 7.97 8.70 

8 
United Arab 

Emirates 1.16 0.32 0.07 0.06 0.58 8.01 
9 Guatemala 10.04 5.84 5.83 7.30 4.97 5.82 
10 China 6.25 4.44 6.86 7.85 7.34 5.21 

Sub Total 374.08 462.64 450.29 483.63 427.66 366.69 
World 391.68 465.95 455.38 496.53 444.45 387.15 

Sumber: Trademap (2020) 

 

India memenuhi kebutuhan rempah-rempahnya dari negara-negara lain. 

Importir utama India untuk produk rempah-rempah dengan HS 0904 - Pepper of 

the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the 

...; 0907 - Cloves, whole fruit, cloves and stems; 0906 - Cinnamon and cinnamon-

tree flowers; 0908 - Nutmeg, mace and cardamoms; dan 0905 – Vanilla yaitu dari 

Vietnam di mana pada tahun 2019 India mengimpor rempah-rempah dari Vietnam 

sebesar USD 100.23 Juta. Diikuti Indonesia menempati posisi ke 2 sebagai 

pengekspor rempah-rempah di India yaitu sebesar USD 95.71 Juta pada tahun 

2019. Nilai impor dari Indonesia ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu USD 

62.32 Juta pada tahun 2018. 

 

1.4.3. India Market of Product 
India adalah produsen, konsumen, dan pengekspor rempah-rempah 

terbesar di dunia. Skenario permintaan untuk rempah-rempah besar dan kecil 

meningkat pada tingkat yang sangat besar di India dan luar negeri. Rempah-rempah 

telah menjadi bagian integral dari diet India, dan permintaan rempah-rempah telah 

tumbuh dari tahun ke tahun. India memiliki keunggulan komparatif alami tertentu 

sehubungan dengan produksi dan pemanfaatan rempah-rempah. India 
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menghasilkan sekitar 75 dari 109 varietas yang terdaftar oleh Organisasi 

Internasional untuk Standardisasi (ISO) dan menyumbang separuh dari 

perdagangan global rempah-rempah. Faktor-faktor ini meliputi beragam kondisi iklim 

pertanian, lingkungan dan ketersediaan varietas dan kultivar yang tak terhitung 

banyaknya dari masing-masing rempah cocok untuk kondisi iklim yang berbeda.  

Faktor-faktor lain seperti ketersediaan tenaga kerja yang murah, pasar 

domestik yang besar dan tradisi kuat menggunakan rempah-rempah dan produk-

produknya dalam makanan, obat-obatan dan kosmetik. Rempah-rempah India 

mendapat pengakuan di dunia selama berabad-abad. Pada skenario saat ini, 

bahkan negara-negara barat sangat sadar akan pentingnya rempah-rempah, bi-

produknya dan berbagai produk bernilai tambah lainnya. Namun saat ini rempah-

rempah India sedang diminati karena berbagai kebiasaan penggunaan rempah pada 

makanan di negara-negara Timur Tengah dan negara-negara Amerika dan Eropa.  

Rempah-rempah pada dasarnya dikelompokkan sebagai rempah-rempah 

besar dan kecil dalam hal ketersediaan, penggunaan, kepentingan dan permintaan. 

Rempah-rempah utama termasuk rempah-rempah biji, rempah-rempah rimpang dan 

rempah-rempah pohon. Rempah-rempah utama dalam hal permintaan termasuk 

cabai, jahe, kunyit, lada hitam, kapulaga kecil, bawang putih, jintan, cengkih, 

ketumbar, semua rempah-rempah, kayu manis, dan lain-lain. Bumbu-bumbu kecil 

termasuk adas, jintan hitam, daun kari, kapulaga besar, kapulaga besar, daun salam 

dan tejpata.  

Meningkatnya permintaan akan masakan etnis, India, RRT, dan Meksiko, 

yang menggunakan banyak rempah, mengubah makanan, kebiasaan, fokus yang 

lebih tinggi pada penggantian bahan buatan dengan pengganti alami (seperti 

rempah-rempah) juga meningkat permintaan global. 

a) Total ekspor rempah-rempah dari India mencapai 1,08 miliar kg, senilai US $ 3,11 

miliar pada tahun 2017-18. Antara April-Oktober 2018, 621,98 kg rempah-rempah 

senilai US $ 1,84 miliar telah diekspor. 

b) 10 besar importir rempah-rempah India antara bulan April-Oktober 2018 adalah 

AS, RRT, Vietnam, Hong Kong, Bangladesh, Thailand, Inggris, UEA, Malaysia 

dan Sri Lanka. 

c) Selama 2017-18, 10 rempah-rempah dan produk rempah-rempah ekspor terbesar 

dalam hal nilainya adalah Chilli, Mint produk, minyak rempah-rempah dan 
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oleoresin, jinten, kunyit, lada, bubuk kari / pasta, biji kapulaga, rempah-rempah 

lainnya (Asam Jawa, Asafoetida, dan Cassia) dan Bawang Putih. 

d) Total ekspor rempah-rempah pada 2017-18 mencapai US $ 3,11 miliar. 

e) Cabai mempertahankan posisinya sebagai bumbu yang paling banyak diminati 

dengan ekspor sebanyak 235.000 ton. 

f) Jintan dengan total 79.460 ton atau senilai Rs.1,3 miliar. 

g) Pada tahun fiskal 2014-2015, total volume 893.920 ton rempah-rempah dan 

produk rempah bernilai Rs 14,8 miliar 

h) Kunyit memiliki volume ekspor 59.000 ton dengan nilai Rs 547 juta. 
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BAB II 
PELUANG PASAR 

 
2.1. TREND PRODUK 

India popular akan rempah-rempahnya karena India merupakan produsen, 

konsumen, dan pengekspor rempah-rempah terbesar di dunia, di mana India 

memproduksi sekitar 75 dari 109 varietas yang terdaftar oleh Organisasi 

Internasional untuk Standardisasi (ISO). 

Selama tahun 2018 India telah mengekspor rempah-rempah sebanyak 1,10 

juta ton dengan nilai USD 2,80 Miliar. 10 besar importir rempah-rempah dari India 

pada tahun 2018 adalah Amerika Serikat, RRT, Vietnam, Hong Kong, Bangladesh, 

Thailand, Inggris, UAE (Uni Emirat Arab), Malaysia, dan Sri Lanka. Sedangkan 

rempah-rempah dan produk rempah-rempah yang diekspor dari India didominasi 

oleh cabai, produk mint, minyak rempah dan oleoresin, jinten, kunyit, lada, bubuk 

kari / pasta, dan juga biji kapulaga. 

Di India terdapat Spices Board of India yang bertugas untuk 

mengembangkan dan melakukan promosi terhadap rempah-rempah India ke dunia. 

Spices Board of India memberikan control kualitas dan juga sertifikasi untuk produk 

rempah-rempah di India. Spices Board of India juga berpartisipasi dalam pameran 

internasional untuk mempromosikan rempah-rempah India. 

 

Gambar 9 Konsumsi Rempah-Rempah Masyarakat India 
Sumber : Spices Handbook (2017) 
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Di India sendiri rempah-rempah merupakan bagian penting dari makanan 

untuk masyarakat India. Rata-rata orang di India mengkonsumsi 3,25 kg rempah-

rempah dalam setahun. Rempah-rempah yang dikonsumsi oleh masyarakat India 

didominasi oleh cabai kering, kunyit, bawang putih, jahe, asam dan lada hitam 

seperti pada gambar di atas. 

Mengingat rempah-rempah merupakan bagian penting dari masyarakat India 

maka di India terdapat banyak perusahaan yang melakukan proses produksi 

rempah-rempah. Berikut merupakan proses produksi rempah-rempah di India. 

 
Gambar 10 Proses Produksi Rempah-Rempah di India 

Sumber : Spices Handbook (2017) 

Dalam produksi rempah-rempah di India, beberapa langkah yang perlu 

dilakukan yaitu rempah-rempah utuh dibersihkan terlabih dahulu. Proses 

pembersihan ini menjaga agar rempah-rempah tetap steril dan tidak ada benda 

asing yang masuk ke dalam tahapan selanjutnya. Kemudian dilakukan 

penggilingan untuk memperoleh bentuk yang diinginkan, misalnya bubuk rempah-

rempah. Selanjutnya dilakukan proses pengayakan untuk memfilter ukuran yang 
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diinginkan. Langkah berikutnya yaitu dilakukan sterilisasi sebelum kemudian 

dikemas dan didistribusikan. 

 

2.2. STRUKTUR PASAR 

 Pasar rempah-rempah dan bumbu secara keseluruhan tumbuh dari USD 

11,02 miliar pada tahun 2014 menjadi USD 14,08 miliar pada tahun 2020, pada 

CAGR sebesar 5,2% dari tahun 2015 hingga 2020. Faktor-faktor seperti 

meningkatnya permintaan akan produk makanan kemasan karena perubahan gaya 

hidup konsumen diharapkan dapat meningkatkan permintaan rempah-rempah dan 

bumbu secara global. Permintaan rempah-rempah dan bumbu diperkirakan akan 

meningkat di kawasan Asia-Pasifik karena faktor-faktor seperti meningkatnya 

pendapatan, industri makanan cepat saji yang tumbuh pesat, dan urbanisasi di 

negara-negara seperti RRT, India, dan Jepang.  

Meningkatnya kesadaran konsumen tentang manfaat obat-obatan yang 

terkait dengan konsumsi rempah-rempah juga diharapkan dapat meningkatkan 

permintaan rempah-rempah dan bumbu secara global terutama India. 

 

Gambar 11 Nilai Ekspor Rempah-Rempah di India tahun 2011-2019 (in billion 
Indian rupees) 

Sumber: Statista (2020) 

 



23 
 

Di India sendiri dari tahun 2011 hingga tahun 2019 secara keseluruhan 

mengalami peningkatan ekspor rempah-rempah. Nilai ekspor rempah-rempah India 

dapat dilihat pada gambar di atas. 

Pada tahun 2019, nilai ekspor rempah-rempah dari India berjumlah lebih dari 

231 miliar rupee. Ini adalah peningkatan yang konsisten dan signifikan dari sekitar 

79 miliar pada tahun fiskal 2011. Namun, rempah-rempah hanya menyumbang satu 

persen terhadap pangsa ekspor India selama periode waktu yang diukur. 

Ekspor rempah-rempah yang meningkat setiap tahunnya di India tidak selalu 

menjamin terpenuhinya kebutuhan rempah-rempah di India. India masih mengimpor 

beberapa jenis rempah-rempah untuk memenuhi kebutuhan rempah-rempah dalam 

negeri. 

 

2.3. SALURAN DISTRIBUSI 
Rantai pasok untuk produk pertanian memiliki tipikal yang kompleks dan 

melibatkan berbagai agen seperti petani, pengepul, pedagang besar, pedagang 

kecil, pengolah, hingga pengecer. Agen-agen tersebut terhubung satu sama lain 

untuk berbagi informasi dan melakukan transaksi. Rempah-rempah di India juga 

memiliki rantai distribusi yang cukup kompleks di mana dapat di lihat pada gambar di 

bawah ini. 

 
Gambar 12 Saluran Distribusi Rempah-Rempah di India 

Sumber : Reserve Bank of India Bulletin (2020) 
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Saluran distribusi rempah-rempah di India dimulai dari rempah-rempah yang 

diproduksi oleh petani. Selain memproduksi, petani juga memastikan bahwa 

rempah-rempah yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Petani kemudian dapat 

mengirimkan rempah-rempahnya ke pedagang besar atau langsung ke rantai 

pengecer. Biasanya pedagang besar menjualnya kepada pengecer atau dapat 

dilakukan ekspor ke negara lain. Dari pengecer kemudian rempah-rempah akan 

dikonsumsi oleh pembeli. 

Pada 2017, pasar rempah-rempah di seluruh retail market India dihargai 

sekitar 717 miliar rupee India. Ini merupakan peningkatan yang signifikan dari tahun 

2015, dan diperkirakan akan mencapai 950 miliar rupee pada tahun 2020. Beberapa 

perusahaan terkemuka di sektor ini yaitu Mahashian Di Hatti Pvt Ltd (MDH) dan 

Everest. Namun, pangsa branded di pasar rempah-rempah India hanya 15 persen. 

 

 

 
Gambar 13 Penyaluran Rempah-Rempah India berdasarkan Sektor 

Sumber : India Spices Market Outlook (2018) 

Sedangkan rempah-rempah di India disalurkan ke tiga sektor besar yaitu 

sektor ritel, sektor industri, dan sektor catering. Sektor ritel untuk rempah-rempah di 

India terdiri dari supermarket, toko kelontong, toko khusus, dan outlet lainnya. Sektor 

industri termasuk industri makanan dan minuman, produk farmasi dan kosmetik 

Dalam sektor catering, rempah-rempah digunakan sebagai bahan utama dalam 

makanan olahan seperti bumbu. 
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2.4. PERSEPSI PASAR TERHADAP PRODUK INDONESIA 

Rempah-rempah merupakan jenis tumbuhan yang mempunyai rasa dan 

aroma yang kuat dan berfungsi sebagai bumbu dan penambah rasa pada makanan. 

Selain digunakan dalam masakan, rempah-rempah dapat juga digunakan sebagai 

obat serta bahan baku obat herbal. Memperhatikan manfaatnya, tidak heran apabila 

rempah-rempah menjadi salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomis yang 

tinggi. Bahkan, pada zaman kolonial, alasan utama mengapa para penjajah 

khususnya dari beberapa negara di benua Eropa melakukan eksplorasi ke benua 

lain adalah untuk mencari negara penghasil rempah-rempah. 

Indonesia adalah produsen rempah-rempah dunia sehingga para penjajah 

khususnya dari negara Belanda, Portugis dan Inggris datang berbondong-bondong 

ke Indonesia. Menurut data yang dikeluarkan oleh Food and Agriculture 

Organization (FAO), Indonesia menduduki peringkat pertama produsen vanili dan 

cengkih dunia serta menduduki peringkat ke-2 produsen lada dan pala dunia di 

tahun 2014. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing 

dan promosi ekspor komoditas prioritas rempah terpilih adalah dengan melakukan 

pengembangan Indikasi Geografis (IG). Indikasi Geografis adalah nama tempat atau 

sebutan yang digunakan untuk mengidentifikasi komoditas yang berasal dari wilayah 

geografis tertentu, yang memiliki kualitas, karakteristik dan reputasi khusus yang 

langsung terkait dengan daerah asalnya, disebabkan oleh faktor alam serta praktik 

tradisional (EU-TCF, 2016). Indikasi Geografis juga merupakan bagian dari Hak 

Kekayaan Intelektual. 

Di beberapa negara dan untuk beberapa komoditas, Indikasi Geografis 

terbukti telah mampu menjadi sarana branding dan promosi serta dapat 

meningkatkan pendapatan petani. Beberapa contoh komoditas yang mendunia dan 

telah dilindungi oleh Indikasi Geografis adalah minuman Champagne asal Perancis 

dan Keju Manchego yang berasal dari Spanyol. Di Indonesia sendiri, regulasi 

Indikasi Geografis telah dimulai pada tahun 2001 dan hingga Oktober 2016 telah 

terdapat 52 komoditas yang terdaftar. 

Komoditas rempah Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik di pasar 

global. Indonesia menduduki peringkat ke-4 eksportir rempah dunia dengan pangsa 

8,8%, berada di bawah India, Vietnam dan Tiongkok. Di sisi perdagangan, rempah 
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Indonesia masih menjadi salah satu komoditas yang telah 

mencatatkan surplus neraca perdagangan luar negeri.  

Rempah-rempah asal Indonesia khususnya untuk HS HS 0904 - Pepper of 

the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the 

...; 0907 - Cloves, whole fruit, cloves and stems; 0906 - Cinnamon and cinnamon-

tree flowers; 0908 - Nutmeg, mace and cardamoms; dan 0905 – Vanilla menempati 

urutan ke 4 sebagai pengimpor di India dari dunia, hal ini menunjukkan bahwa 

produk asal Indonesia sesuai standar dan diterima dengan baik di pasar India. 

 

2.4.1. Strength, Weakness, Opportunity, Threat  Produk Indonesia 

Potensi dan kondisi pasar produk rempah-rempah di India dapat dianalisis 

menggunakan SWOT. Analisis SWOT terdiri dari faktor internal yaitu berupa 

kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. 

Berikut analisis SWOT rempah-rempah di Indonesia di pasar India. 
STRENGTH 

- Indonesia merupakan salah satu penghasil komoditas rempah-rempah terbesar 

di dunia, di mana pada tahun 2018 Indonesia masuk ke dalam 5 besar 

produsen rempah-rempah dunia seperti yang tertera pada tabel di bawah ini. 
Tabel 7. 10 Besar Negara Produsen Rempah-Rempah 

Area Item Year Value Unit 

India Spices 2018 1928708 Tonnes 

Turkey Spices 2018 245601 Tonnes 

Bangladesh Spices 2018 173079 Tonnes 

RRT, mainland Spices 2018 113199 Tonnes 

Indonesia Spices 2018 109314 Tonnes 

Pakistan Spices 2018 77548 Tonnes 

Ethiopia Spices 2018 39441 Tonnes 

Nepal Spices 2018 23804 Tonnes 

Colombia Spices 2018 17636 Tonnes 

Myanmar Spices 2018 9274 Tonnes 

Sumber: FAOSTAT (2020) 

 
- Iklim Indonesia yang tropis membuat tanahnya mudah untuk ditumbuhi 

rempah-rempah 
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- Adanya potensi pengembangan rempah di dalam negeri masih terbuka lebar 

untuk memenuhi permintaan pasar-pasar di luar negeri 
- Adanya pengembangan industri hilir rempah diharapkan dapat meningkatkan 

pengolahan rempah yang lebih efektif dan efisien sehingga mutu rempah dapat 

ditingkatkan 
 

WEAKNESS 
- Sebagai satu dari negara penghasil rempah terbesar, untuk beberapa jenis 

rempah, Indonesia masih harus mengimpor dari negara lain, seperti kayu 

manis. 
- Lahan petani untuk menanam rempah di Indonesia sudah berkurang. Padahal 

sebetulnya dengan teknologi pertanian saat ini, sungguh memungkinkan untuk 

menanam rempah di tanah apa pun. Tidak harus di tanah yang menjadi 

endemik tanaman itu, Misalnya, dulu cengkih hanya tumbuh di Maluku, tetapi 

karena banyak dimanfaatkan, orang mencoba menumbuhkannya di tempat lain 
- Rempah dari Indonesia kebanyakan dijual dalam bentuk bahan mentah. 

Padahal, jika diolah terlebih dahulu, misalnya diekstrak, nilai ekonomi dari 

rempah akan jauh lebih meningkat 
- Adanya tantangan dan permasalahan dalam teknik budidaya rempah seperti 

serangan hama dan penyakit dan banyaknya tumbuhan rempah yang 

diperbanyak dengan vegetatif sehingga menyebabkan terbatasnya variabilitas 

genetik untuk program perbanyakan 
 

OPPORTUNITY  
Target utama yang strategis dari konsumen rempah-rempah adalah pelaku 

industri makanan olahan dan masyarakat umum serta sektor industri kebutuhan 

pangan. Dalam hal ini India menjadi pangsa yang potensi karena besar nya 

konsumsi atas rempah-rempah di kehidupan sehari-hari masyarakat India. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa eksport rempah-rempah dari 

Indonesia memiliki peluang pasar yang besar di India, karena:  

- Tingginya kebutuhan bahan mentah rempah-rempah, terutama untuk 

mendorong industri makanan olahan domestik India  
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- Rempah-rempah Indonesia memiliki kestabilan harga yang tinggi dan sangat 

menentukan harga global karena ia menjadi penyuplai dominan beberapa 

kebutuhan global rempah-rempah.  

- Fluktuasi spekulasi harga rempah global menyebabkan harga rempah impor 

lebih murah dari pada harga domestik.  

- Penurunan tarif pajak, dan kemungkinan pembebasan pajak untuk transaksi 

untuk kepentingan re-ekspor dalam negeri India.  

 

THREAT 
- Sejumlah tantangan masih perlu dibenahi Indonesia untuk mewujudkan target 

peningkatan ekspor rempah ke India. Adapun sejumlah komoditas yang 

menjadi unggulan ekspor, yakni lada, pala, cengkih, vanili, dan kayu manis. 

- Target peningkatan ekspor sebanyak tiga kali lipat dalam 5 tahun ke depan 

perlu dibarengi dengan perbaikan produktivitas komoditas-komoditas ini. 

Perkebunan rempah di Indonesia kebanyakan dikelola oleh perkebunan rakyat 

sehingga jika produksinya rendah, permintaan ekspor rempah yang tinggi  akan 

sulit terpenuhi. 

- Selain upaya perbaikan produksi, kualitas panen komoditas rempah pun perlu 

dibenahi karena masih banyak petani yang terkendala dalam memproduksi 

rempah berstandar ekspor akibat kurangnya pendampingan dengan pihak 

swasta atau eksportir. Hal tersebut terkadang membuat Indonesia kalah saing 

dengan Negara penghasil rempah lainnya seperti Vietnam, Sri Lanka, Turki, 

Bangladesh dan Tiongkok. 

- Adapun hambatan umum yang biasanya terjadi adalah hambatan dalam 

bahasa, lamanya pengiriman yang dilakukan sehingga tidak tepat waktu serta  

lamanya prosedur yang dilakukan pemerintah dalam ekspor dan impor.
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BAB III 
PERSYARATAN PRODUK 

 

3.1. KETENTUAN PRODUK 
Seperti diketahui bahwa peraturan teknis dan standardisasi untuk industri 

adalah sangat penting, namun setiap negara mempunyai kebijakan yang berbeda-

beda, sehingga terkadang pihak importir atau eksportir mengalami kesulitan dalam 

melakukan perdangangan. Seringkali peraturan teknis dan standardisasi tersebut 

digunakan sebagai cara untuk melakukan proteksionisme dan menghambat 

perdagangan internasional. Oleh sebab itu, persetujuan hambatan-hambatan teknis 

dalam perdagangan mengatur sedemikian rupa sehingga regulasi teknis, standar, 

prosedur penilaian kesesuaian di tingkat domestik tidak menjadi hambatan bagi 

perdagangan internasional. 

Rempah-rempah memainkan peran yang penting dalam industri makanan, 

kosmetik, dan juga industri farmasi. Oleh karena itu, kualitas dari rempah-rempah 

sangat penting untuk diperhatikan. 

 Di India tidak selalu rempah-rempah dalam bentuk segar, namun juga dalam 

bentuk sudah dikemas. Meskipun sudah dikemas, India menerapkan standar bahwa 

rempah-rempah tersebut harus memiliki bau, rasa, warna, dan aroma yang identik 

dengan produk aslinya dan produk tersebut harus diproduksi, disimpan, dan 

diangkut dengan cara yang tepat dan aman agar tidak terkena kontaminasi dari 

bahan kimia fisik dan biologis. 

India memiliki regulator keamanan dan standar pangan yang disebut FSSAI 

(Food Safety and Standards Authority of India). FSSAI bertanggung jawab untuk 

menetapkan standar untuk proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, penjualan, 

hingga standar impor untuk menjaga keselamatan konsumen di India. FSSAI telah 

menetapkan pedoman pelabelan untuk semua makanan dalam kemasan yang harus 

diikuti oleh semua produsen dan importir produk yang dimaksudkan untuk dijual di 

India. 

Menurut Spice Handbook (2017) dijelaskan bahwa FSSAI mengatur dalam 

melakukan ekspor atau impor untuk rempah-rempah harus memiliki Sertifikat 

Pendaftaran sebagai Eksportir rempah-rempah. Selain itu juga diperlukan nomor 

Kode IE (Importer-Exporter). Standar higienis rempah-rempah diatur dalam Code of 
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Hygienic Practices for Spices and Dried Aromatic Herbs (CAC/RCP 42-1995), di 

mana CAC menunjukkan bahwa kode praktik ini dikeluarkan oleh Codex 

Alimentarius Commission (Codex) dan RCP merupakan Recommended Code of 

Practice yang mengatur mengenai prinsip umum kode praktik higienis untuk rempah-

rempah dan herbal aromatik kering. Dalam Code of Hygienic Practices for Spices 

and Dried Aromatic Herbs (CAC/RCP 42-1995) tersebut dijelaskan bahwa rempah-

rempah harus dilindungi dari kontaminasi dari manusia, hewan, domestik, limbah 

industri dan limbah pertanian di mana berada pada tingkat yang cenderung 

membahayakan kesehatan. Peraturan dan standar keamanan pangan untuk 

rempah-rempah dan produk-produknya tergantung pada pemeliharaan Good 

Hygienic Practices (GHP) selama produksi primer, pemrosesan, pengepakan, ritel, 

dan pada titik konsumsi.  

Keamanan pangan mengacu pada semua bahaya (fisik, kimia, dan biologis), 

baik kronis maupun akut yang dapat membuat makanan membahayakan kesehatan. 

Kualitas mencakup hal lain yang memengaruhi nilai suatu produk bagi konsumen. Ini 

termasuk hal yang negatif seperti pembusukan, kontaminasi dengan kotoran, 

perubahan warna, bau dan hal positif seperti keaslian, warna, rasa, dan tekstur yang 

baik. 

Keamanan Rempah-Rempah secara Biologis 
Dua bahaya keamanan biologis utama dari rempah-rempah adalah 1) 

bakteri patogen dan 2) mycotoxins. Berikut merupakan Tabel Nilai aw pathogen 

makanan yang perlu untuk dipatuhi oleh produsen. 

Tabel 8 Nilai Aw Pathogen Makanan 
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Sumber : Spices Handbook (2017) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa water activity (aw) suatu produk harus 

di bawah angka yang ditetapkan. Nilai tersebut merupakan titik awal bakteri akan 

tumbuh. 

Keamanan Kimia 
Bahaya kimia seperti logam berat dan pestisida dapat mencemari rempah-

rempah. Logam berat biasanya beracun dalam jumlah rendah. Berikut merupakan 

Pestisida dalam rempah-rempah diatur oleh FSSAI. 

Tabel 9 Pestisida dalam rempah-rempah diatur oleh FSSAI 

 
Sumber : Spices Handbook (2017) 

 
Pencampuran rempah-rempah yang curang 

Rempah-rempah bernilai tinggi, oleh karena itu pencampuran rempah-

rempah yang curang dapat dilakukan dengan sengaja karena keuntungan ekonomi 

dan hal ini merupakan perbuatan malpraktek. Dapat dikatakan malpraktek ketika 

pencampuran tersebut melampaui kualitas untuk kesehatan dan keselamatan 

konsumen ketika zat beracun ditambahkan ke rempah-rempah. Rempah-rempah 
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lebih rentan terhadap pencampuran karena paling sering dijual dalam bentuk bubuk 

sehingga menjadikannya sebagai target utama untuk dilakukan pencampuran 

dengan produk dan bahan pengisi imitasi yang murah. Segala jenis pemalsuan 

rempah-rempah dan produk-produknya, termasuk penambahan warna dan zat 

pewarna akan dianggap sebagai “makanan yang tidak aman” sesuai dengan Food 

Safety and Standards Act. 

Tarif MFN rempah-rempah di India masih tergolong tinggi. Namun dengan 

adanya perjanjian ASEAN-India FTA maka Indonesia bisa mendapatkan tarif yang 

lebih rendah untuk produk rempah-rempah di pasar India. AIFTA sebagai kerjasama 

regional berperan dalam membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi 

regional yang akan bermanfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN 

dan India, serta kawasan Asia Timur terlepas dari tantangan yang berlaku dalam 

perdagangan global dan regional. Adapun tarif MFN rempah-rempah India maupun 

tarif rempah-rempah yang berlaku pada ASEAN-India FTA yaitu sebagai berikut. 

Tabel 10 Tariff India (MFN dan AIFTA) 

HS CODE DESCRIPTION BASE RATE 
(2007 MFN) CATEGORY AIFTA 

Tariff 

0904 

Pepper of the genus Piper; 
dried or crushed or ground fruits of 
the genus Capsicum or of the 
genus Pimenta. 

      

0904.11 Neither crushed nor ground    
0904.11.10 Pepper, long 70 Special Product 50.0 
0904.11.20 Light black pepper 70 Special Product 50.0 
0904.11.30 Black pepper, garbled 70 Special Product 50.0 
0904.11.40 Black pepper ungarbled 70 Special Product 50.0 
0904.11.50 Green pepper, dehydrated 70 Special Product 50.0 
0904.11.60 Pepper pinheads 70 Special Product 50.0 
0904.11.70 Green pepper, frozen or dried 70 Special Product 50.0 
0904.11.80 Pepper other than green, froze 70 Special Product 50.0 
0904.11.90 Other 70 Special Product 50.0 
0904.12 crushed or ground    
0904.12.00 Crushed or ground 70 EL  

0904.20 

Fruits of the genus 
Capsicum or of the genus 
Pimenta, dried or crushed or 
ground 

   

0904.20.10 Chilly 70 EL  
0904.20.20 Chilly powder 70 EL  
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HS CODE DESCRIPTION BASE RATE 
(2007 MFN) CATEGORY AIFTA 

Tariff 
0904.20.30 Fruits of the genus capsicum 70 EL  
0904.20.40 Chilly seed 70 EL  
0904.20.50 Jamaica pepper 70 EL  
0904.20.90 Other 70 EL  
0905 Vanilla.    
0905.00 Vanilla.    
0905.00.10 Bean 30 EL  
0905.00.20 Powder 30 EL  
0905.00.90 Other 30 EL  

0906 Cinnamon and cinnamon- 
tree flowers. 

   

0906.11 Cinnamon (Cinnamomum 
zeylanicum Blume) 

   

0906.11.10 Cinnamon bark-Neither crushe 30 NT-1 0.0 
0906.11.20 Cinnamon tree flowers 30 NT-1 0.0 
0906.11.90 Other 30 NT-1 0.0 
0906.19 Other    
0906.19.10 Cassia 30 NT-1 0.0 
0906.19.90 Other 30 NT-1 0.0 
0906.20 crushed or ground    
0906.20.00 Crushed or ground 30 NT-1 0.0 

0907 Cloves (whole fruit, cloves 
and stems). 

   

0907.00 Cloves (whole fruit, cloves 
and stems). 

   

0907.00.10 Cloves Extracted 35 ST 5.0 
0907.00.20 Not extracted 35 ST 5.0 
0907.00.30 Stems 35 ST 5.0 
0907.00.90 Other 35 ST 5.0 

0908 Nutmeg, mace and 
cardamoms. 

   

0908.10 Nutmeg    
0908.10.10 Nutmeg In shell 30 EL  
0908.10.20 Shelled 30 EL  
0908.20 Mace    
0908.20.00 Mace 30 ST 5.0 
0908.30 Cardamoms    
0908.30.10 Cardamom Large (amomum) 70 EL  
0908.30.20 Small alleppey green 70 EL  
0908.30.30 Small, coorg green 70 EL  
0908.30.40 Small, bleached, half bleached 70 EL  
0908.30.50 Small, seeds 70 EL  
0908.30.60 Small (mixed) 70 EL  
0908.30.70 Powder 70 EL  
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HS CODE DESCRIPTION BASE RATE 
(2007 MFN) CATEGORY AIFTA 

Tariff 
0908.30.90 Other 70 EL  

Sumber: ASEAN Secretariat (2020) 

 Tarif MFN rempah -rempah di India untuk HS 0904 yaitu sebesar 70%, untuk 

HS 0905 dan HS 0906 sebesar 30%, dan untuk HS 0907 sebesar 35%. Sedangkan 

tarif MFN India untuk rempah-rempah HS 0908 yaitu 30% untuk HS 090810 dan 

090820 serta 70% untuk HS 090830.  

Pada tarif AIFTA, India telah menerapkan tarif pada HS 0904 sebesar 50% 

kecuali untuk produk HS 090412 dan 090420 dikategorikan EL / Exclusion List 

(produk-produk ini tidak dikenakan pengurangan tarif / dan atau eliminasi pada 

perjanjian AIFTA) sehingga tetap menggunakan tarif sebelumnya, kemudian tarif 

untuk produk HS 0905 juga memiliki kategori EL. Sedangkan untuk tarif HS 0906 

sudah menerapkan tarif sebesar 0%, dan tarif untuk HS 0907 sebesar 5%. Tarif 

untuk HS 0908 dikategorikan sebagai EL kecuali pada HS 090820 menerapkan tarif 

sebesar 5% di mana tarif tersebut lebih kecil dari pada tarif MFN.  

 

3.1.1 Kebijakan dan Peraturan Impor Produk di India 
Kebijakan dan Peraturan Impor Produk di India antara lain: 

a. Prosedur Impor 
Bersumber dari India Briefing “Importing and Eksporting in India”, klasifikasi 

perdagangan India - Sistem Harmonisasi (ITC-HS) memungkinkan untuk 

adanya impor secara gratis bagi sebagian besar barang tanpa lisensi impor 

khusus. Namun, barang-barang tertentu yang termasuk dalam kategori 

berikut ini memerlukan izin atau lisensi khusus:  

•  Barang yang dilisensikan (dibatasi). Barang yang dilisensikan hanya dapat 

diimpor setelah mendapatkan lisensi impor dari DGFT. Ini termasuk 

beberapa barang konsumen seperti batu mulia dan semi mulia, produk 

keselamatan dan keamanan, beberapa produk pertanian seperti biji, 

insektisida, obat-obatan dan bahan kimia, dan beberapa barang elektronik.  

• Item yang diwujudkan. Item yang di kanalisasikan hanya dapat diimpor 

melalui transportasi yang ditentukan oleh saluran dan metode tertantu, atau 

melalui lembaga pemerintah seperti State Trading Corporation (STC), 
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produknya antara lain seperti minyak bumi, produk pertanian massal 

seperti biji-bijian dan minyak nabati, dan beberapa produk farmasi.  

• Barang terlarang. Barang-barang ini sangat dilarang untuk diimpor dan  

termasuk lemak hewan, rennet hewan, hewan liar, dan gading hewan yang 

belum diproses.  

Pengimpor juga harus menyerahkan Bill of Entry. Bill of entry adalah 

dokumen yang menyatakan deskripsi barang tertentu dan nilai yang masuk ke 

Negara tersebut dari luar negeri. Jika barang diperiksa melalui sistem 

Electronic Data Interchange (EDI) tidak perlu mengajukan form bill of entry 

karena telah dilakukan secara komputerisasi, tetapi importer wajib 

mengajukan pernyataan kargo setelah menyiapkan semua keterangan yang 

diperlukan untuk pengolahan entri untuk bea cukai.  

Bill of entry yang diajukan harus disampaikan dalam salinan yang 

berbeda yang dimaksudkan untuk tujuan yang berbeda dan dalam skema 

dengan warna yang berbeda yang mengesahkan deskripsi dan nilai barang 

yang masuk ke negara tersebut. Sebuah Bill of Entry harus diserahkan 

sebagai berikut :  
• Asli dan duplikat untuk bea cukai,  

• Salinan untuk importir,  

• Salinan untuk bank,  

• Salinan untuk melakukan pengiriman uang. 

Tiga jenis bill of entry adalah bill of entry for home consumption, bill of 

entry for warehouse dan bill of entry for ex-band clearance. 
•  Bill of entry for home consumption - Formulir ini digunakan ketika barang 

impor dihapus pada pembayaran penuh. Home consumption disini berarti 

barang tersebut akan digunakan di India (konsumsi dalam negeri).  

•  Bill of entry for warehouse – Jika barang-barang impor tidak diperlukan 

segera, importir dapat menyimpan barang-barang di gudang tanpa 

pembayaran bea di bawah aturan yang berlaku. Ini akan memungkinkan 

adanya penangguhan pembayaran di bea cukai sampai barang tersebut 

benar-benar diperlukan.  
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•  Bill of entry for ex-band clearance - Ini digunakan untuk perizinan dari 

gudang pada pembayaran dan biasanya dicetak di kertas berwarna hijau. 

Pembayaran dapat dilakukan ke negara-negara anggota Asian Clearing 

Union (tidak termasuk Nepal) dan dalam mata uang apa pun yang 

diizinkan. Untuk semua negara lainnya, pembayaran dapat dilakukan 

dalam mata uang apa pun yang diizinkan, termasuk dalam mata uang 

Rupee India. 

b. Bea Impor 
Pemerintah India memungut bea masuk pada sebagian besar barang-

barang yang diimpordengan tujuan perdagangan. Terdapat beberapa jenis 

bea impor yang diberlakukan di India yaitu Basic Duty, Tambahan Bea 

Cukai, True Countervailing Duty, Anti-dumping atau safeguard duty dan 

ducation cess. 

 

c. Bea masuk dan pajak impor india 
Bea masuk dan pajak ketika memasukkan barang ke India baik 

secara individu pribadi maupun badan komersial. Metode perhitungan 

adalah CIF (Cost, Insurance and Freight) yang berarti bahwa bea masuk 

dan pajak dihitung pada nilai pengiriman lengkap, yang meliputi biaya 

barang impor, biaya pengiriman dan biaya asuransi. Bea masuk 

khususnya dihitung pada jumlah nilai CIF dan biaya pendaratan. Beberapa 

bea masuk juga didasarkan pada pengukuran kuantitas. Selain bea 

masuk, impor dikenakan pajak dan biaya landing charge, countervailing 

duty. Tariff bea masuk di India dapat berupa ad valorem (persentase dari 

nilai) atau khusus (rupee per unit). Tariff bea masuk bervariasi dari 0% 

sampai 150% dengan tingkat bea  rata-rata 11,9%. Beberapa barang tidak 

dikenakan bea misalnya laptop dan produk elektronik lainnya.( 

Djpen.Kemendag, 2015) 

• Payment of Duty 
1.   Provisional deposit account with bank 

Fasilitas yang tersedia untuk debit bea langsung dari bank yang 

ditunjuk oleh bea cukai. Fasilitas ini mengurangi keterlambatan 

penerimaan bea masuk dari importer dan juga pembayaran bunga 

setelah 2 hari. Importir diwajibkan untuk membuka rekening 



37 
 

deposito dengan bank yang ditunjuk dan mempertahankan 

menyediakan jumlah minimum sesuai pedoman bank. Setelah 

menyelesaikan penilaian terhadap entries, importer menyampaikan 

jumlah bea untuk di debit dengan menggunakan slip otorisasi. 

2. Payment by draft/bankers cheque 

RBI telah mengeluarkan pedoman baru untuk bank yang 

dinominasikan untuk menerima pembayaran terhadap instrument 

dari bank nasional saja. 

• Keamanan Produk 
Produsen dan distributor harus memperhatikan persyaratan sebagai 

berikut: 

1. Produk pasokan harus memenuhi persyaratan keselamatan 

umum 

2. Informasi resiko produk dan tindakan pencegahan yang harus 

diambil oleh konsumen 

3. Memberitahukan kepada otoritas nasional yang relevan jika 

mereka menemukan bahwa produk berbahaya dan bekerja 

sama dengan mereka pada tindakan yang diambil untuk 

melindungi konsumen. 

4. India selalu melakukan pengawasan pasar dan menegakkan 

aturan keamanan produk. 

 

3.1.2 Kebijakan dan Peraturan Label 
Semua produk terutama makanan harus dikemas dan diberi label dengan 

informasi yang sesuai dengan Food Safety and Standards Act untuk memastikan 

bahwa terdapat informasi yang memadai dan dapat diakses dan digunakan 

dengan aman dan benar. Dalam mengemas rempah-rempah juga terdapat 

peraturan mengenai klaim dan pelabelan. Misalnya, barang-barang yang sering 

memberikan klaim tentang manfaat kesehatan, harus secara wajib membedakan 

diri dari produk farmasi dengan mencantumkan pada label "not for medicinal use". 

Pada lain sisi, suplemen kesehatan harus mencantumkan kata-kata "health 

supplement" pada label produk mereka. Begitupun FSSAI juga telah 

mendefinisikan berbagai kategori dan menetapkan peraturan tentang klaim 

produk untuk masing-masing kategori. Misalnya, jika suatu produk mencantumkan 



38 
 

"nutrient content claim", jika merupakan produk makanan, termasuk dalam 

kategori suplemen kesehatan, kandungan gizi produk tersebut tidak boleh kurang 

dari 15% dari rekomendasi harian yang diperbolehkan, sesuai dengan FSSAI. 

FSSAI memberlakukan peraturan tersebut mulai 1 Januari 2018. Peraturan 

tersebut memiliki arti penting seiring meningkatnya jumlah makanan fungsional 

yang memasuki pasar India. 

FSSAI memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan standar yaitu meliputi: 
- Kualitas bahan baku 
- Pembuatan produk yang aman 
- Klaim kesehatan 
- Pelabelan 
- Distribusi dan penyimpanan  

 

Rempah-rempah dan produk rempah yang dikemas sebelumnya yang dijual 

kepada konsumen harus benar-benar mematuhi persyaratan pelabelan 

sebagaimana dirinci dalam Food Safety and Standards (Packaging and Labeling) 

Regulation tahun 2011, di mana Isi pada label harus jelas, menonjol, tidak 

terhapus dan dapat mudah dibaca oleh konsumen dalam kondisi pembelian dan 

penggunaan yang normal. Daftar wajib untuk label adalah  

1) Nama makanan, 

2) Daftar bahan dalam urutan menurun (jika lebih dari satu rempah yang 

digunakan), 

3) Nama dan alamat lengkap pabrik/pengepak,  

4) Konten bersih berdasarkan berat atau volume  

5) Identifikasi batch,  

6) Tanggal pembuatan/pengepakan,  

7) Best Before Date,  

8) Logo Veg / Non Veg dengan dimensi yang sesuai, dan  

9) Logo dan Nomor Lisensi FSSA(I) 

 

Selain persyaratan di atas, menurut Food Safety and Standards (Packaging and 

Labeling) Regulation tahun 2011 terdapat juga persyaratan khusus untuk setiap 

paket yang berisi: 
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1) Light black pepper menggunakan label ‘Light Black Pepper (Light berries)’,  

2)  Cassia Bark menggunakan label ‘CASSIA BARK(TAJ)’, dan 

3) Kayu manis menggunakan label ‘CINNAMON (DALCHINI)’.  

4) Setiap paket Cabai, yang mengandung minyak nabati tambahan, harus 

berlabel ‘CHILLIES IN THIS PACKAGE CONTAINS AN ADMIXTURE OF 

NOT MORE THAN 2% OF------------(Nama minyak) EDIBLE OIL ‘ 

Label-label tersebut harus di dalam kotak kemasannya. 

 

3.1.3 Kebijakan dan Peraturan Packaging 
Kemasan berguna untuk mempertahankan pengolahan makanan setelah 

proses selesa dan memungkinkan makanan untuk dibawa dengan aman dalam 

jarak jauh dari. Tujuan utama pengemasan makanan adalah untuk melindungi 

makanan terhadap serangan dari oksigen, uap air, sinar ultraviolet, bahan kimia 

dan kontaminasi mikrobiologis (spices handbook, 2017). 

Kemasan untuk rempa lebih rumit dari kemasan lainnya, mengingat bahwa 

setiap macam rempah-rempah yang berbeda memiliki persyaratan yang berbeda. 

Berbagai bentuk rempah-rempah seperti rempah-rempah utuh (kapulaga, lada 

hitam, cengkih, kunyit, jahe, kayu manis, cassia), rempah-rempah benih (seledri, 

adas, jintan, fenugreek), rempah yang diolah menjadi bubuk (kunyit, cabai, jahe), 

campuran rempah-rempah (bubuk kari dan masala), tempel (pasta kari, pasta 

jahe / bawang putih), konsentrat (konsentrat asam), dan minyak dan oleoresin 

memiliki dan membutuhkan  bentuk dan bahan kemasan yang cocok untuk 

meningkatkan umur simpan dari rempah tersebut. 

Direktorat Pemasaran dan Inspeksi, Departemen Pertanian dan Kerjasama, 

Pemerintah  India melalui program Sertifikasi AGMARK (Agricultural Marketing) 

menetapkan standar untuk bumbu pengemasan agar dapat menjaga kualitas dan 

kemurnian rempah-rempah. Standar pengemasan didirikan oleh Direktorat 

Pemasaran dan Inspeksi untuk pengemasan rempah-rempah utuh dan halus 

dapat dilihat pada tabel dibawah. 

 

Tabel 11 Standar Pengemasan 
Produk rempah Standar Pengemasan 
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Produk rempah Standar Pengemasan 

Rempah-rempah 

(bubuk dan berbentuk 

utuh) 

• Dikemas dalam tas goni, tas polywoven, poly pouches, tas kain 
atau paket lain yang sesuai yang harus bersih, sehat, bebas 
dari serangga, serangan jamur dan bahan pembungkus harus 
sesuai dengan yang diizinkan berdasarkan Prevention of 
Adulteration Rules, tahun 1955. 

• Lapisan polypropylene / polietilen food grade yang sesuai harus 
digunakan untuk packing rempah-rempah (utuh dan bubuk) 
dalam tas goni / tas goni, tas kain, kantong kertas dan karton; 

• Wadah dan bahan pengemas harus terbuat dari bahan yang 
aman dan cocok untuk penggunaan (tidak memberikan racun, 
tidak berbau atau aroma yang tidak diinginkan pada produk); 

• Rempah-rempah (utuh dan bubuk) harus dikemas dalam 
ukuran kemasan sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan oleh 
Penasihat Pemasaran Pertanian dari waktu ke waktu; 

• Setiap paket harus berisi rempah-rempah (utuh dan bubuk) dari 
jenis yang sama dan dari penunjukan kelas yang sama (tidak 
dicampur dengan jenis rempah lain); 

• Setiap kemasan harus ditutup dan disegel dengan aman 
Cengkih • Cengkih utuh harus dikemas dalam kantung goni baru, bersih, 

dan kering.  
• Bubuk cengkih harus dikemas dalam wadah bersih dan kering 

yang baru terbuat dari kaca, timah, aluminium atau dalam 
kantong yang terbuat dari laminasi / logam /bahan plastik food 
grade berlapis-lapis. 

Pala • Seluruh pala harus dikemas dalam kantong goni dan kapas 
yang bersih dan kering atau dalam kantong yang terbuat dari 
plastik food grade; 

• Serbuk pala harus dikemas dalam wadah baru yang bersih dan 
terbuat dari timah, kaca atau dalam kantong yang terbuat dari 
laminasi / ekstrusi / logam bahan plastik food grade multilayer; 

• Berat bersih keseluruhan pala dan bubuk pala yang dikemas 
sebuah wadah harus 25 gram, 50 gram, 100 gram, 500 gram, 1 
kg dan seterusnya dalam kelipatan 500 gram 

Sumber: Spices Handbook (2017) 

Seperti dijelaskan di atas, tas goni / tas goni, polywoven, tas kain, botol kaca 

berbagai ukuran dan bentuk dengan label di atasnya dilengkapi dengan logam atau 

penutup plastik, kantong fleksibel (kantong bantal, gusseted, stand-up pouch) 

dengan berbagai laminasi komposisi (Poliester / logam polyester / LDPE, BOPP / 

LDPE, BOPP / polyester metallised / LDPE, Polyester / Alumunium foil / LDPE) 

digunakan di pengemasan rempah tergantung dengan kebutuhan. 
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Gambar 14. Beragam material jenis kemasan yang digunakan pada industri 

rempah di India 

Sumber: Spices Handbook, 2017 

 

3.1.4 Kebijakan dan Peraturan Distribusi Produk 
Distribusi produk rempah-rempah di India juga diatur oleh FSSAI (Food 

Safety and Standards Authority of India). Berbagai bentuk rempah-rempah seperti 

rempah-rempah utuh (kapulaga, lada hitam, cengkih, kunyit, jahe, kayu manis), 

rempah-rempah dalam bentuk biji (seledri, adas, jintan), rempah-rempah bubuk 

(kunyit, cabai, jahe), campuran rempah-rempah (bubuk kari), rempah-rempah 

dalam bentuk pasta (pasta kari, pasta jahe / pasta bawang putih), rempah-rempah 

dalam bentuk konsentrat (konsentrat asam), dan juga dalam bentuk minyak dan 

oleoresin memiliki cara distribusi yang berbeda jika dilihat dari segi desain dan 

pengembangan bahan pengemasan yang cocok untuk meningkatkan umur 

simpan dari berbagai macam bentuk rempah-rempah tersebut. 
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Distribusi produk di India harus memiliki sifat Traceability atau distribusi 

produk tersebut harus dapat terlacak di mana informasi terintegrasi sehingga 

barang dapat ditelusuri dari produksi, pemrosesan, hingga distribusinya sendiri. 

Tracebility adalah cara menanggapi potensi risiko yang dapat timbul dalam 

makanan / rempah-rempah di mana untuk memastikan bahwa makanan aman 

bagi warga negara untuk dikonsumsi dan mengurangi tantangan yang timbul 

dalam pengiriman, ekspor, dan sertifikasi luar negeri. Dalam rempah-rempah, 

keterlacakan adalah masalah yang kompleks. Dalam konteks rempah-rempah, 

seperti biji kering, buah-buahan, beri, daun atau akar tanaman yang ditanam 

sebagai tanaman herbal, semak, pemanjat, jintan , cabai, lada hitam, oregano, 

jahe, dan kayu manis dan pohon-pohon yang digunakan untuk meningkatkan rasa 

makanan di seluruh dunia dan produk pertanian seperti ramuan kuliner dapat 

terkontaminasi oleh patogen, racun yang terjadi secara alami seperti mikotoksin, 

agrokimia seperti pestisida, dan kontaminan yang tidak disengaja. Solusi 

keterlacakan membantu meningkatkan efektivitas operasi logistik dan distribusi. 

Menurut Infodrive India Ltd yang merupakan perusahaan riset pasar ekspor 

impor terkemuka dan terpercaya di India, dalam menangani distribusi produk 

perdagangan internasional maka harus harus dipertimbangkan beberapa hal yaitu 

sebagai berikut. 

1) Dalam hal transportasi menggunakan kapal, dan harus disediakan 

kontainer untuk produk. Lebih baik untuk mencantumkan standar order 

yang sesuai dengan jumlah yang akan dimasukkan dalam ukuran 

kontainer standar. 

2) Distribusi harus dilakukan sesuai dengan peraturan internasional 

mengenai pengangkutan barang terutama jika barang itu berbahaya. 

3) Untuk tujuan komunikasi yang lebih baik, orang yang terlibat dalam 

penanganan barang harus dilengkapi dengan telepon, fax, email, internet, 

dan radio. 

4) Instruksi harus diberikan secara jelas kepada perusahaan transportasi 

pada perusahaan pengiriman barang. 

5) Adanya asuransi kargo. 
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6) Setiap kali barang ditangani; ada risiko kerusakan. Hal ini menjadi 

pertimbangan ketika melakukan pengemasan barang untuk ekspor, dan 

menentukan pilihan transportasi dan rute. 

7) Perkiraan tanggal berlayar untuk transportasi laut harus dimasukkan ke 

dalam program produksi, terutama di mana pembayaran harus dilakukan 

dengan Letter of Credit ketika dokumen akan perlu untuk disajikan dalam 

jangka waktu tertentu. 

8) Pilihan transportasi memiliki implikasi pada Neraca. Eksportir 

kemungkinan akan menerima pembayaran untuk barang-barang yang 

dipasok saat mereka dalam perjalanan. 

Ekspor dan impor dalam perdagangan internasional, membutuhkan 

pengangkutan barang jarak jauh. Tidak masalah transportasi apa pun yang telah 

digunakan dalam perdagangan internasional, asuransi juga diperlukan. Asuransi 

kargo adalah jenis asuransi terhadap kerusakan fisik atau kehilangan barang 

selama transportasi. Asuransi kargo efektif ketika barang diangkut melalui laut, 

darat atau udara. Polis asuransi tidak berlaku jika barang telah ditemukan 

dikemas atau diangkut dengan cara atau metode yang salah.  

 

3.2. KETENTUAN PEMASARAN 
Menurut sumber yang berasal dari indianspices mengenai Promotion Of 

Indian Spices Brands Abroad, untuk membantu eksportir dalam menembus pasar 

melalui meluncurkan / mempromosikan merek sendiri atau membeli merek yang 

sudah ada, terdapat sebuah skema yang biasanya digunakan. Skema bertujuan 

untuk mempromosikan merek rempah-rempah dalam hal yang lebih baru, canggih, 

dan makmur di segmen pasar luar negeri yang ditargetkan. Ada dua kegiatan yang 

dilakukan antara lain: 

1. Pengembangan Produk dan Kemasan dan Pengkodean 
Program promosi merek yang efektif untuk produk yang diidentifikasi 

melibatkan biaya pengembangan yang tinggi. Dewan Rempah-rempah 

Pemerintah India memberikan bantuan kepada eksportir untuk 

mengembangkan produk untuk dipromosikan nilai lebih dari produk yang akan 

dipasarkan. Dewan juga akan memberikan bantuan kepada eksportir untuk 

membeli merek yang sudah ada untuk memudahkan eksportit dalam 
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menangkap pasar yang dituju dan memperluas jangkauan produk melalui 

merek ini. 

2. Promosi Merek 

Pembangunan merek dilakukan dengan cara promosi di media, promosi ke 

luar negeri, partisipasi dalam pameran dalam negeri dan internasional. 

Dewan Rempah-rempah akan melakukan studi pasar yang diperlukan dan 

pengembangan strategi pemasaran untuk mempromosikan produk dan itu 

akan disebarluaskan kepada eksportir untuk penetrasi pasar. 

Semua pengekspor yang telah mendaftarkan merek mereka kepada Dewan 

Pemasaran, pemegang logo dan pemegang sertifikasi organik berhak untuk 

mendapatkan bantuan. Bantuan tersebut adalah pinjaman tanpa bunga 

hingga 100% untuk biaya slotting / listing dan promosi dan 50% dari biaya 

pengembangan produk, maksimum Rs.2,5 - Rs 5 juta per merek. 

Ketika pinjaman disetujui, Dewan akan menyediakan dana untuk para 

eksportir dan memenuhi estimasi pengeluaran tahunan mereka untuk promosi 

merek sesuai dengan program yang disetujui oleh Dewan. Eksportir yang 

telah memanfaatkan pinjaman harus menyerahkan laporan kemajuan 

produknya dalam periode setengah tahunan kepada  Dewan. Ini akan ditinjau 

oleh komite yang dibentuk oleh Dewan dan pelunasan pinjaman akan sama 

dengan angsuran tahunan mulai dari tahun ke-4 dan berakhir pada tahun ke-

8 sejak tanggal penerimaan dana oleh pengekspor. 

 

Adapun metode promosi umum yang biasanya dilakukan, antara lain: 

1. Iklan (sebagai contoh dalam majalah) 

2. Personal selling 

3. Membuat website mengenai produk 

4. Melalui media sosial seperti video online (YouTube), Facebook dan 

Instagram. 

5. Melalui media perdagangan  

6. Melalui asosiasi dan organisasi terkait 

 

3.3. METODE TRANSAKSI 
Menurut Kementerian Perdagangan dalam melakukan ekspor impor terdapat 

beberapa metode pembayaran yaitu L/C dan Non-L/C. Letter of Credit (L/C) 
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merupakan Jaminan yang diterbitkan oleh issuing Bank atas 

perintah applicant (Buyer) kepada eksportir agar Importir melakukan pembayaran 

sejumlah tertentu. Sedangkan untuk Non-L/C yaitu sebagai berikut. 

1. ........................................................................................................................ A

dvance Payment 

Cash with order, pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang 

yang dipesan dikirim 

2. ........................................................................................................................ O

pen Account 

Barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan 

setelah importir menerima barang tersebut 

3. ........................................................................................................................ C

onsignment 

Pengiriman barang kepada perantara (importir) yang akan menjual barang 

tersebut kepada final buyer, kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai 

barang tersebut terjual 

4. ........................................................................................................................ C

ollection, yang terdiri dari: 

a. .................................................................................................................. D

ocument againts payment (D/P) 

Eksportir mengirimkan barang ke port tujuan sedangkan dokumen 

pengiriman barang dikirimkan ke pihak Bank sebagai perantara. Importir 

dapat mengambil dokumen tersebut jika sudah melakukan pembayaran 

melalui Bank, dokumen ini diperlukan importir untuk mengambil barang 

di port 

b. .................................................................................................................. D

ocument againts acceptance (D/A) 

Hampir sama dengan Document againts payment, perbedaannya adalah 

metode ini memerlukan akseptasi pembayaran terlebih dahulu oleh 

importir agar importir dapat menerima dokumen pembayaran dari Bank. 

Akseptasi pembayaran ini merupakan janji pembayaran pada tanggal 

tertentu, biasanya 30, 60 atau 90 hari setelah akseptasi 

Transaksi ekspor ke India tidak ada batas minimum, yaitu semua impor di 

India terlepas berapapun nilainya dikenakan bea masuk dan pajak. Salah satu 
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metode pembayaran yang dapat dilakukan yaitu Letter of Credit (L/C). Empat 

tahapan utama dalam ekspor menggunakan L/C adalah Sales Contract Process, L/C 

Opening Process, Cargo Shipment Process, dan Shipping Document Negotiation 

Process. 

Menurut The Chamber of Tax Consultants India mengenai Regulations 

relating to Import to and Export from India (2017), ketika India mengimpor rempah-

rempah dari Indonesia dan menggunakan L/C maka proses pembayaran untuk 

eksportir Indonesia adalah sebagai berikut. 
1. Pengaplikasian dilakukan oleh orang, firma dan perusahaan untuk melakukan 

pembayaran impor, di mana impor ke India harus dilakukan ke bank 

2. Bank memerlukan surat dari pemohon yang berisi informasi dasar yaitu, 

nama dan alamat pemohon, nama dan alamat penerima, jumlah untuk dikirim 

dan tujuan pengiriman uang 

3. Pertukaran mata uang harus dibeli untuk transaksi akun saat itu 

Dalam melakukan ekspor impor ke India diperlukan dokumen-dokumen yang 

digunakan sebagai kelengkapan ekspor impor tersebut. Dokumen yang diperlukan 

yaitu Nomor resi, Daftar muatan, Sertifikat asal barang, Dokumen Transportasi, Bill 

of Exchange, Polis Asuransi, Daftar Packing, dan Sertifikat Inspeksi 

 

3.4 INFORMASI HARGA 
Harga rempah-rempah di India selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya, 

dalam periode tahun 2017 sampai dengan 2019. Rata-rata harga lada pada tahun 

2017 adalah Rs 473,73 /kg lalu mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi Rs 

378,21 /kg dan menurun kembali pada tahun 2019 menjadi Rs 349,42 /kg. Rata-rata 

harga cengkih mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, pada tahun 

2017 rata-rata harga cengkih adalah Rs 611,81 /kg dan mengalami kenaikan pada 

tahun 2018 menjadi Rs 711,45 /kg tetapi pada tahun 2019 rata-rata harga cengkih 

kembali menurun yaitu berkisar Rs 611,81 /kg kembali ke harga sebelum mengalami 

kenaikan di tahun 2018. Rempah-rempah jenis pala juga mengalami fluktuasi harga 

setiap tahunnya, pala dengan cangkang dan tanpa cangkang memiliki harga yang 

berbeda. 

Tabel 12 Rata-rata harga beberapa jenis rempah di India (harga FoB) 
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Nama Rempah 
Rs/kg 

2017 2018 2019 
Lada 473.73 378.21 349.42 

Cengkih 611.81 711.45 611.81 

Pala (tanpa cangkang) 329.63 389.60 382.27 

Pala (dengan cangkang) 176.34 218.49 204.08 

Sumber: indianspices.com (2020) 

Menurut Kementerian Perdagangan yang dituliskan dalam Market Brief 

“Wawasan dan Strategi Pemasaran Produk Rempah-Rempah di Uni Eropa” 

menyatakan bahwa dalam menentukan strategi dalam penjualan harga rempah-

rempah, harus terlebih dahulu menentukan tujuan pasar yang akan dicapai. Tujuan 

ini berupa memaksimalkan profit, pendapatan, jumlah, kualitas, dan cost recovery. 

Bagi perusahaan baru, strategi cost recovery merupakan hal yang harus dicapai 

sebagai investasi awal. Beragam strategi dalam menentukan harga antara lain: 

1. Premium Pricing  

Premium pricing yaitu menetapkan harga tinggi sebagai cerminan 

eksklusivitas produk. Harga tinggi hanya untuk rempah-rempah khusus 

seperti eksotis dan kualitas tinggi. 

2. Competitive Pricing 

Competitive pricing yaitu menetapkan harga menggunakan titik acuan 

pesaing dan membedakan produk melalui teknik pemasaran. 

3. Market-oriented Pricing 

Market-oriented pricing yaitu penentuan harga yang cocok untuk pasar yang 

sering mengalami fluktuasi harga khususnya bagi rempah-rempah umum 

(middle range dan harga rendah) 

4. Penetration Pricing 

Penetration pricing yaitu strategi yang cocok bagi pengusaha baru, berlaku 

untuk semua segmen. 

Sedangkan jika dilihat dari Wholesale Price Index (WPI) rempah-rempah di 

India dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 15 Wholesale Price Index (WPI) Rempah-Rempah di India 
Sumber : Statista (2020) 

 
Wholesale Price Index (WPI) mencerminkan harga grosir produk ynang 

berfokus pada perdagangan antar perusahaan (produsen) dan bukan pada 

barang yang dibeli oleh konsumen. Pada tahun 2019, indeks harga grosir untuk 

bumbu dan rempah-rempah adalah 129,6. Ini berarti harga untuk komoditas ini 

meningkat sekitar 30 persen dari tahun dasar 2012. WPI untuk rempah-rempah 

dan bumbu memuncak pada tahun 2017. 

3.5 KOMPETITOR 
3.5.1. Competitors of Those Dedicated Products (Local And Foreign Products) 

Indonesia merupakan pemasok rempah-rempah ke 2 di India, khususnya 

untuk HS 0904 - Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of 

the genus Capsicum or of the ...; 0907 - Cloves, whole fruit, cloves and stems; 

0906 - Cinnamon and cinnamon-tree flowers; 0908 - Nutmeg, mace and 

cardamoms; dan 0905 – Vanilla. Impor rempah-rempah India untuk HS tersebut 

mencapai USD 387.15 Juta pada tahun 2019.  
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Gambar 16 Negara Importir Rempah-Rempah India 

Sumber: Trademap, diolah (2020) 

Pemasok utama rempah-rempah (HS 0904 - Pepper of the genus Piper; 

dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the ...; 0907 - 

Cloves, whole fruit, cloves and stems; 0906 - Cinnamon and cinnamon-tree 

flowers; 0908 - Nutmeg, mace and cardamoms; dan 0905 – Vanilla) di India yaitu 

Vietnam sebesar 100.23 Juta USD pada tahun 2019. Sedangkan di India sendiri 

juga merupakan salah satu produsen rempah-rempah utama di dunia. Gambar di 

bawah ini menjelaskan produksi rempah-rempah di India tahun 2018 berdasarkan 

jenisnya. 
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Gambar 17 Produksi rempah-rempah di India tahun 2018 berdasarkan 

jenisnya (1000 metric tons) 
Sumber : Statista (2020) 

 

Selama tahun 2018, volume produksi cabai berjumlah sekitar 2,15 juta 

metrik ton di seluruh India. Beberapa rempah-rempah lain yang tumbuh di negara 

ini yaitu bawang putih sebesar 1,61 juta metrik ton, kunyit sebesar 1,13 juta metrik 

ton, jahe sebesar 1,11 juta metrik ton, ketumbar sebesar 710 ribu metrik ton, 

jintan sebesar 689 ribu metrik ton, dan ada berbagai jenis lainnya. Pasar rempah-

rempah India diperkirakan mencapai nilai sekitar 18 miliar dolar AS pada tahun 

2020. 

Sedangkan untuk HS 0904 - Pepper of the genus Piper; dried or crushed 

or ground fruits of the genus Capsicum or of the ...; 0907 - Cloves, whole fruit, 

cloves and stems; 0906 - Cinnamon and cinnamon-tree flowers; 0908 - Nutmeg, 
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mace and cardamoms; dan 0905 – Vanilla yang diproduksi di India tidak sebesar 

rempah-rempah jenis lainnya. Di India cengkih diproduksi sebesar 1 ribu metrik 

ton, kayu manis sebesar 5 ribu metrik ton, pepper sebesar 66 ribu metrik ton, 

nutmeg sebesar 15 metrik ton, dan Vanili diproduksi kurang dari 1 ribu metrik ton. 

 
3.5.2 Strategy Made by Competitors to Market Their Products In India 

Menurut data yang diambil dari Trademap tahun 2019, selain Indonesia, 

negara-negara pengimpor rempah-rempah ke India adalah Vietnam dan Sri Lanka. 

Vietnam dan Sri Lanka merupakan Negara produsen rempah dunia, hasil sumber 

daya yang melimpah ini sebanding dengan tingginya konsumsi rempah dalam negeri 

dan jumlah rempah yang diekspor. 

1. Vietnam 

 Vietnam merupakan Negara produsen rempah dunia dan juga pengekspor 

rempah nomor satu di India. Kualitas rempah Vietnam terutama lada sudah tidak 

diragukan lagi.  

Menurut sumber dari nedspices tentang spices market update, puncak 

panen tanaman rempah di Vietnam berada pada bulan Maret dan April. Tanaman 

rempah dipanen lebih cepat dari biasanya karena petani lebih menyukai panen 

sekaligus untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Tingkat harga rendah 

mendukung volume ekspor dari Vietnam mengalami kenaikan 20% pada tahun 

2019. 

2. Sri Lanka 

Sri Lanka atau 'Spices Island’, selalu terkenal untuk rempah-rempah dan 

ekstraknya atau konsentratnya. Rempah-rempah dan sektornya berkonsentrasi 

tidak memainkan peran yang berharga hanya dalam meningkatkan pendapatan 

ekspor, tetapi juga dalam meningkatkan ekonomi pedesaan dan pembangunan 

sosial.  

Industri S and C (Spices and Consentrat) di Sri Lanka terdiri dari berbagai 

macam produk, mulai dari produk rempah-rempah massal seperti kayu manis 

sejati untuk nilai tambah minyak atsiri. Sektor ini didominasi oleh petani kecil, dan 

lebih dari 70% lahan pertanian adalah kebun plasma dan kebun rumah. Menurut 

sumber dari srilankabusiness, Sri Lanka dapat mengekspor sekitar 30.000 ton 

berbagai jenis rempah-rempah setiap tahunnya. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 

Tren terbaru dalam peningkatan konsumsi rempah-rempah di pasar 

makanan dunia dan masalah kesehatan yang berkembang telah membuatnya 

melihat produksi rempah-rempah global dan pemasaran dalam perspektif yang 

berubah secara signifikan. Rempah-rempah sekarang dianggap sebagai bahan 

makanan penting dan bukan hanya komoditas lain.  

Masa depan keberhasilan industri rempah-rempah, sebagian besar, 

tergantung pada kemampuan untuk membangun standar dan regulasi untuk 

produksi, pemrosesan dan pemasaran komoditas. Peraturan ini harus seimbang 

dengan ekonomi produksi, yaitu realitas klaim kesehatan yang dapat dibuktikan 

dari pemanfaatan dan faktor pemasaran itu adalah karakteristik industri.  

Negara eksportir harus mengambil sejumlah langkah yang efektif dan 

efisien dalam meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Satu-

satunya pilihan adalah meningkatkan produktivitas ke tingkat internasional 

sehingga harga bisa bersaing tanpa mempengaruhi pendapatan petani dalam 

negeri. Input utama, yang dapat menawarkan produktivitas yang lebih tinggi, 

adalah varietas unggul. 

Dalam meningkatkan ekspor ke India, beberapa strategi yang dilakukan 

untuk pengembangan ekspor rempah-rempah, antara lain:      

• Menghubungi perwakilan perdagangan RI yang ada di India (ITPC Chennai) 

untuk konsultasi dalam pemilihan distributor dan cara pemasaran di India. 

• Diperlukan sampel dan brosur-brosur yang senantiasa siap untuk 

ditampilkan pada kegiatan-kegiatan eksibisi dan pertemuan-pertemuan 

bisnis  

• Mendorong pelaku industri rempah-rempah agar mampu bersinergi dan 

terintegrasi melalui kerjasama antar stakeholders sehingga produk rempah 

dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mampu 

bersaing di pasar internasional. 

• Keikutsertaan dalam pameran dagang internasional yang diselenggarakan 

baik India dan atau di negara-negara sekitarnya, maupun pameran yang di 

selenggarakan di Indonesia dengan mengundang buyer dari India.
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LAMPIRAN 

 

1. DAFTAR IMPORTIR 
- Grainsplus Import Export 

Grainsplus Import Export berlokasi di Indore di India, Madhya Pradesh. Mereka 

adalah importir rempah-rempah berupa kacang, lada hitam, kapulaga, cengkih, 

biji jintan, biji adas, biji rami, bawang putih, madu, kunyit, dan lain-lain. 
- Citron Spices 

Citron Spices terletak di Rajkot di Gujarat, India. Mereka adalah importir rempah 

dalam bentuk bubuk. Wilayah bisnis utama mereka adalah Asia, India. 

Perusahaan mencapai sertifikat FSSAI.  
- Ayur Firm  

Ayur Firm terletak di Malur di India, Karnataka. Mereka adalah importir rempah-

rempah untuk kapulaga, kayu manis, cengkih, ketumbar, biji jinten, Fenugreek, 

bawang putih, jahe, lada panjang, asam, kunyit, dalam bubuk rempah-rempah, 

minyak rempah-rempah dan oleoresin. Perusahaan memiliki sertifikat FSSAI. 

Perusahaan Ayur didirikan pada tahun 2010. 
- Ram Pratap Lehari Mal Pvt. Ltd 

Ram Pratap Lehari Mal Pvt. Ltd. terletak di New Delhi, India. Mereka adalah 

importir rempah-rempah dan pemasok rempah-rempah untuk jintan, Cassia, 

kayu manis, cengkih, jahe, bunga pala, pala, adas manis, dan lain-lain dalam 

bentuk rempah utuh. Wilayah bisnis utama mereka adalah Asia, RRT, India, 

Indonesia dan lain-lain. Ram Pratap Lehari Mal Pvt. Ltd. didirikan pada tahun 

1951. 
- Dhariwal International 

Dhariwal International Pvt Ltd terletak di Ahmedabad di Gujarat, India. Mereka 

adalah importir rempah-rempah untuk lada hitam, cengkih, biji jinten, biji adas, 

biji adas, jahe, sawi dalam bentuk rempah utuh 
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DAFTAR EKSPORTIR 
- PT MOTASA INDONESIA 

JL. SOEKARNO-HATTA RT. 004, LOA JANAN ULU, LOA JANAN KUTAI 

KARTANEGARA, INDONESIA  

PHONE : +62-31-8551660  

FAX : +62-31-8551658 
- CV. NAVIL NATURAL 

JL. PEDES KM.2 PANGGANG, ARGOMULYO SEDAYU, BANTUL,  

D.I. YOGYAKARTA 55752  

PH: +62 274 6498528 
- PT NATURAL JAVA SPICE 

JL. RAYA BUMI MASPION I KAV.5, NO.14 ROMOKALISARI BENOWO 

SURABAYA 60192 – INDONESIA 
- PT HALDIN PACIFIC SEMESTA 

JL. RAYA LINTAS SUMATERA DS. BUMIAGUNG KEC. TEGINENENG KAB. 

PESAWARAN, LAMPUNG - INDONESIA  

PH. : 62-725-785 2811  
- PT TRIPPER NATURE 

JL. TIMOR BLOK E1 KAWASAN INDUSTRI MM2100 CIBITUNG DESA 

JATIWANGI, KEC. CIKARANG BARAT 17530, INDONESIA  

PHONE: 62-21-8998-2898  

FAX: 62-21-8998-3759 

 
 
2. DAFTAR PAMERAN 
- Food & Hotel India, bertempat di Bombay Exhibition Centre (BEC) Mumbai pada 

10-12 Juni 2020 
- Annapoorna Anufood India, bertempat di Bombay Exhibition Centre (BEC) 

Mumbai pada 23-25 September 2020 
- Anutec Ingredients India, bertempat di Bombay Exhibition Centre (BEC) Mumbai 

pada 23-25 September 2020 
- Express Food & Hospitally (EF&H), bertempat di MMRDA Grounds Mumbai pada 

20-22 Januari 2021 
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3. SUMBER INFORMASI YANG BERGUNA 
Indian Embassy in Indonesia 

JL HR Rasuna Said, Kav S-1 

Kuningan, Jakarta Selatan, 12950, 

Indonesia 

Tel :  +62-21- 5204150 / 52 / 57 / 5264931  

Fax :  +62-21- 5204160, 5265622, 

5264932, 5226833 

Indonesian Embassy in India 
50-A Kautilya Marg, Chanakyapuri, New 

Delhi 110021 

Tel : +91-11- 26118642-46 

Email : newdelhi.kbri@kemlu.go.id 

Fax : +91-11-26874402, 26886763 

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di 
Mumbai, Republik India 
19 Altamount Rd. Cumballa Hill Mumbai 

400026 INDIA 

Tel : +91 22 2351 1678/2353 0900/ 2353 

0940 

Email : indonesia@kjrimumbai.net 

Fax : +91 22 2351 0941/ 2351 5862 

 

ITPC Chennai 
 
3rd Floor, Ispahani Center, 123/124, 

Nungambakkam High Road, Chennai 

600034 – India 

Tel : (+91) 44-4208 9196; (+62) 

8128512283 

Fax : (+91) 44-4208 9197 

Email : itpc.chennai@kemendag.go.id 

 
Konsulat Jenderal India di Bali 
Jl. Raya Puputan No.163, Renon, Kec. 
Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali 80235 

Tel :  (0361) 259502 

 

Konsulat Jenderal India di Medan 
JL Uskup Agung A Sugiopranoto 19, 

Medan, 20152, Petisah Hulu, Medan Baru, 

Medan City, North Sumatra 20152 

Tel : (061) 4556452 

 

 


