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PROMOSIKAN KOPI INDONESIA, 

KBRI KYIV BUKA PROSPEK CERAH 

EKSPOR KOPI KE UKRAINA

D
ubes RI melakukan pertemuan dengan Artem Kunaev, anggota 
Verkhovna Rada (Parlemen) sekaligus Ketua Kelompok 
Persahabatan Antar-Parlemen Ukraina dan Indonesia pada 29 

Januari 2021 di Wisma Duta. Dalam suasana penuh keakraban keduanya 
berdiskusi mengenai rencana kunjungan Ketua BKSAP Indonesia ke 
Ukraina, dan rencana promosi kopi Indonesia di Ukraina. Selain itu, Dubes 
RI menyempatkan diri mengantarkan Artem Kunaev meninjau kantor 
KBRI Kyiv yang baru.

Kehangatan persahabatan di musim dingin. Mr. Artem Kunaev, Anggota Parlemen Ukraina 
sekaligus Ketua Kelompok Persahabatan Antar-Parlemen Ukraina dan Indonesia bersama 
Dubes RI Kyiv, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi dan para staf diplomatik KBRI di halaman belakang 
gedung kantor baru KBRI Kyiv.

S
ebagai sebuah tradisi baik, Dubes RI 
kembali melakukan jamuan makan 
siang di Wisma Duta bersama dengan 

perwakilan para Dubes dari Negara-negara 
Muslim yang sama-sama bertugas di Ukraina 
pada 24 Februari 2021. Jamuan tersebut selain 
sebagai ajang silahturahmi antar Dubes-dubes 
Muslim, juga bertujuan untuk melakukan dialog 
mengenai berbagai isu menarik baik yang 
terjadi di Ukraina, sebagai negara akreditasi, 
maupun situasi nasional masing-masing dan 
isu-isu global lainnya. Hadir pada kesempatan 

jamuan tersebut Y.M. Bakir Ahmed Aziz Al-Jaff 
(Dubes Irak), Y.M. Darkhan Amanovich 

Kaletayev (Dubes Kazakhstan), Y.M. Ali Daher 
(Dubes dubes Muslim, juga bertujuan untuk 
melakukan dialog mengenai berbagai isu 
menarik baik yang terjadi di Ukraina, sebagai 
negara akreditasi, maupun situasi nasional 
masing-masing dan isu-isu global lainnya. 
Hadir pada kesempatan jamuan tersebut Y.M. 
Bakir Ahmed Aziz Al-Jaff (Dubes Irak), Y.M. 
Darkhan Amanovich Kaletayev (Dubes 
Kazakhstan), Y.M. Ali Daher (Dubes Lebanon), 
Y.M. Dato' Raja Reza Bin Raja Zaib Shah 
(Dubes Malaysia), dan Y.M. Yagmur Ahmet 
Guldere (Dubes Turki).

Dalam suasana yang penuh keakraban, para 
Dubes bertukar pandangan mengenai situasi 
umum di Ukraina, khususnya terkait dengan 
penanganan pandemi Covid19 dan program 
vaksinasi nasional yang baru akan dimulai pada 
awal  Mare t .  Para  Dubes sama-sama 
menyesalkan kebijakan pemerintah Ukraina 
yang tidak menyertakan kalangan diplomatik 
dan warga negara asing sebagai bagian dari 
roadmap vaksinasi nasional untuk periode 
2021-2022. 

Dubes RI sempat menyampaikan mengenai 
perkembangan Covid19 di Indonesia, terkait 
bagaimana pemerintah Indonesia telah 
me lakukan  vaks inas i  nas iona l  se jak 
pertengahan Januari lalu, dan menargetkan 
lebih dari 181 juta warga Indonesia untuk dapat 
divaksin hingga Maret 2022 dengan 7 (tujuh) 
j en i s  vaks in  yakn i  S inovax  (Ch ina ) , 
AstraZeneca (Inggris), Sinopharm (China), 
Moderna (AS), Novavax (Kanada), Pfizer-
BioNTech (AS), serta yang membanggakan 
adalah vaksin produksi dalam negeri yakni 
vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih yang 
diproduksi oleh perusahaan farmasi PT. Bio 
Farma.

Selanjutnya para Dubes bertukar pandangan 
mengenai  berbagai  isu regional  yang 
berkembang saat ini seperti distabilitas politik di 
Georgia dan Armenia, climate change, dan 
pertumbuhan ekonomi kawasan. 

Dalam setiap jamuan seperti ini, tidak lengkap 
kiranya jika tidak diisi dengan obrolan-obrolan 
ringan yang justru membuat suasana semakin 
hangat. Ada-ada saja hal menarik yang muncul 
dari obrolan ringan, seperti pengalaman Dubes 
Ali Daher yang pernah bertugas di Malaysia 
(2013-2017) yang disambut dengan obrolan 
hangat dari Dubes Raja Reza, serta wisata 
kuliner di Ukraina. Ketika berbicara mengenai 
kuliner, tidak lupa Dubes RI memperkenalkan 
hidangan yang saat itu disajikan antara lain sate 
lilit bali, dan nasi kuning dengan rendang, yang 
disantap dengan nikmat oleh yang hadir.

(Jamuan makan siang dengan menu hidangan Nusantara)

(Dubes RI menerima para Dubes dari beberapa 
negara muslim di ruang tamu Wisma Duta RI Kyiv)

(Ki-ka depan: Dubes RI, Dubes Iraq, Dubes Kazakhstan;   
Ki-ka belakang: Dubes Lebanon, Dubes Malaysia, dan 
Dubes Turki)
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Undangan dan pihak Ukraina yang hadir di acara antara lain 
anggota Parlemen Ukraina (Verkhovna Rada) Vadim 
Halaichuk; Konsul Kehormatan (Konhor) RI di Lviv, Andrii Ionov; 
Wakil Kantor Konhor Kharkiv; Mantan Wakil Menteri 
Kepemudaan dan Olahraga Ukraina, yang juga konsultan 
bisnis, Mykola Movchan; serta para undangan yang berasal 
dari kalangan pelaku bisnis maupun penikmat kopi di Ukraina.

Pada tanggal 9 Februari 2021, KBRI Kyiv 
menyelenggarakan kegiatan diplomasi 
ekonomi berupa “The Indonesian Cofee 

Cultural Promotion”. Kegiatan bertempat di 
Wisma Duta dan juga melakukan video 
conference via zoom dengan para produser 
kopi Indonesia. Kegiatan ini merupakan upaya 
KBRI mempromosikan ragam dan jenis kopi di 
Indionesia serta upaya penetrasi pasar 
k o m o d i t i  k o p i  d i  n e g a r a  a k r e d i t a s i . 
Penyelenggaraan promosi juga bekerja sama 
dengan Badan Pengurus Pusat Himpunan 
Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Koperasi 
Petani Nasional Indonesia (KPNI), dan PT 
Centra Multi Anugerah.

Undangan dan pihak Ukraina yang hadir di 
acara antara lain anggota Parlemen Ukraina 
(Verkhovna Rada) Vadim Halaichuk; Konsul 
Kehormatan (Konhor) RI di Lviv, Andrii Ionov; 
Wakil Kantor Konhor Kharkiv; Mantan Wakil 
Menteri Kepemudaan dan Olahraga Ukraina, 
yang juga konsultan bisnis, Mykola  Movchan; 
serta para undangan yang berasal dari 
kalangan pelaku bisnis maupun penikmat kopi 
di Ukraina

Adapun acara utama berupa coffee tasting bagi 
para undangan, penjelasan sejarah industri 
kopi di Indonesia oleh Fungsi Ekonomi KBRI 
Kyiv, dan promosi kopi dari masing-masing 

produser yang dilakukan melalui video 
conference. Dalam sesi pembukaan Duta 
Besar RI Kyiv menyampaikan pentingnya 
pelaku bisnis Indonesia melakukan upaya 
promosi kopi yang lebih intensif ke negara 
akreditasi serta menjelaskan prospek kerja 
sama bilateral untuk ekspor-impor komoditi 
kopi. Selanjutnya, Fungsi Ekonomi KBRI Kyiv 
secara singkat menyampaikan penjelasan 
mengenai Indonesian Coffee Culture.

Dalam sesi coffee tasting, para undangan 
secara khusus mendapat kesempatan 
mencicipi ragam kopi Indonesia yang antara 
lain berasal dari daerah Flores, Gayo-Aceh, 
Jawa (Java Preanger), Sumatra Barat, Maluku, 
Bengkulu hingga Banten. Melalui video 
conference para produser selanjutnya 
mempromosikan ragam produk kopi Indonesia, 
antara lain menjelaskan mengenai kekhasan 
produk kopi Arabica dan Robusta yang 
dihasilkan masing-masing daerah.

Beberapa peserta dan undangan dari pihak 
Ukraina mengapresiasi penyelenggaraan 
promosi kopi Indonesia yang diadakan oleh 
KBRI Kyiv. Mr. Mykola Movchan selaku 
konsultan bisnis secara khusus menyampaikan 
tawaran untuk membantu dan menjembatani 
para pelaku bisni kopi usaha asal Indonesia 
untuk bisa membuka komunikasi bisnis dengan 

trader ataupun importir kopi Ukraina, termasuk 
memberikan masukan dalam pembuatan 
proposal bisnis yang baik. Pihaknya juga dapat 
membantu dalam hal menyediakan informasi 
regulasi ekspor produk kopi ke Ukraina yang 
berlaku.

Secara umum, para peserta mengakui bahwa 
kopi Indonesia memiliki rasa yang khas dan 
memiliki kemungkinan besar untuk melakukan 
penetrasi pasar kopi di Ukraina dan dinikmati 
oleh masyarakat Ukraina, namun demikian 
perusahaan-perusahaan kopi asal Indonesia 
harus bergerak lebih aktif dalam mencari pasar 
di Ukraina, termasuk mencermati permintaan 
jenis kopi dan kualitas kopi yang diinginkan 
pasar Ukraina.

Untuk menindaklanjuti penyelenggaraan 
kegiatan promosi kopi Indonesia dimaksud, 
KBRI Kyiv selanjutnya akan memfasilitasi 
kunjungan para pelaku bisnis kopi Indonesia 
dimaksud untuk berkunjung dan melakukan 
promosi kopi dan business meeting ke 
Ukraina pada  bulan Maret 2021 mendatang.

D
ubes RI  Ky iv,  Prof .  Dr.  Yuddy 
Chrisnandi bersama dengan seluruh 
home staff KBRI Kyiv telah melakukan 

rapat koordinasi (rakor) secara daring dengan 
seluruh Konsul Kehormatan (Konhor) RI yang 
berada di wilayah akreditasi KBRI Kyiv pada 3 
Februari 2021, yang terdiri dari: Yervand 
Voskanyan, Konhor RI di Yerevan (Republik 
Armenia); Oleksandr Feldman Jr., Konhor RI di 
Kharkiv (Ukraina); dan Andriy Ionov, Konhor RI 
di Lviv (Ukraina). 

Rapat koordinasi KBRI Kyiv dengan Konhor RI 
di Lviv, Kharkiv dan Yerevan bertujuan untuk 
melakukan review kegiatan yang telah 
dilakukan, rencana kegiatan tahun berjalan -
baik yang telah disusun oleh para Konhor 
m a u p u n  d a r i  p i h a k  K B R I -  s e r t a 
mengkoordinasikan hal-hal yang kiranya dapat 
dikerjasamakan atau saling dukung. Dubes RI 
menekankan prioritas diplomasi RI terutama 
bidang ekonomi, perlindungan WNI dan 
promosi budaya Indonesia.

Andriy Ionov, Konhor RI di Lviv (kanan atas), Yervand Voskanyan, Konhor RI di Yerevan (kanan bawah), Aleksander 
Feldman, Konhor RI di Kharkiv (kiri bawah) dalam rakor daring dengan KBRI Kyiv.
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P
ada tanggal 23 Februari 2021, KBRI Kyiv 
kembali menyelenggarakan kegiatan 
diplomasi ekonomi terkait dengan kopi 

Indonesia bertajuk “The Indonesian Coffee 
Tasting and Gathering”.  Kegiatan bertempat di 
Wisma Duta Besar RI Kyiv dan bertujuan untuk 
mempromosikan ragam jenis kopi dan budaya 
terkait kopi Indonesia kepada masyarakat 
Ukraina.  Dalam acara tersebut turut diundang 
perwakilan dari media-media di Ukraina di 
antaranya Diplomatic Chronicles, Outlook, 
BusinessWoman, mediacenter BUMN Ukraina 
penyedia jasa fasilitas diplomatik “GDIP”, 

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Ukraina 
serta para social media influencers di Ukraina.

Dalam sesi pembukaan, Duta Besar RI Kyiv 
menyampaikan pentingnya untuk senantiasa 
meningkatkan hubungan bilateral antara 
Indonesia dengan Ukraina. Menyadari 
peningkatan permintaan kopi sebanyak 8,4 
persen pada tahun 2020 di Ukraina, acara ini 
d a p a t  m e n j a d i  m o m e n t u m  u n t u k 
mengeksplorasi peluang bagi Indonesia untuk 
dapat memenuhi permintaan para pecinta kopi 
di Ukraina.  

Diharapkan ketika masyarakat Ukraina sudah 

lebih jauh mengenal kopi Indonesia maka para 
pelaku usaha Indonesia maupun Ukraina dapat 
menjadi lebih antusias dalam meningkatkan 
kerja sama kopi dengan para calon mitra.  
Dubes RI Kyiv kemudian juga mempersilakan 
masing-masing undangan untuk menikmati 
berbagai varian kopi yang disajikan, serta 
mendorong hadirin untuk mempublikasikan 
acara hari ini melalui media sosial masing-
masing.

Selain menikmati kopi unggul Indonesia,  para 
undangan kemudian menonton berbagai fim 

mengenai sejarah tradisi dan perkembangan 
kopi Indonesia, di antaranya Aroma of Heaven/ 
Biji Kopi Indonesia, How to Make Indonesian 
Tubruk Coffee, Why is Sumatran Coffee So 
Special, How the Most Expensive Coffee is 
Made – Luwak, dan What Makes Indonesian 
Coffee Unique. Melalui pemutaran film tersebut, 
para hadirin diharapkan dapat mendapatkan 
pemahaman tentang keunikan kopi Indonesia 
dan membagikan kepada para audience-nya, 
masing-masing undangan juga mendapatkan 
kesempatan untuk mencicipi berbagai macam 
varian kopi yang disajikan diantaranya Robusta 
Solok Coffee – Solok District West Sumatra; 
Arabika Gunung Kaba – Bengkulu; Arabika Java 

Preanger Specialty Coffee – Pangalengan, 
Bandung, West Java; dan Arabika Poco Kuwus 
– Mbohang, Flores, NTT yang dilengkapi 
dengan kudapan khas Indonesia.

Untuk menindaklanjuti promosi kopi KBRI 
setempat, Dubes RI Kyiv akan bertemu dengan 
konsultan dan pengusaha Ukraina untuk 
menjajaki kemungkinan kerja sama ekspor kopi 
Indonesia ke Ukraina. KBRI juga mendapatkan 
tawaran dari  salah satu hadir in untuk 
mempromosikan kopi kepada para pejabat dan 
kalangan parlemen Ukraina. 

Selain kegiatan di atas, pada bulan Maret 2021 
ini juga akan diadakan webinar diplomasi 
ekonomi terkait peluang ekspor produk 
komoditas Indonesia, termasuk di dalamnya 
kopi, yang akan melibatkan pihak KADIN RI 

maupun para pelaku usaha komoditas dari 
Indonesia maupun Ukraina.  Pada bulan yang 
sama, direncanakan juga kunjungan delegasi 
trader atau eksportir kopi dari Indonesia untuk 
mempromosikan produk kopi ke para calon 
mitra potensial di Ukraina.

Setelah menyaksikan film mengenai kopi 
Indonesia dan mencicipi berbagai jenis kopi 
unggulan Indonesia, para media influencer 
mengambil gambar dokumentasi dan langsung 
mengunggah berita The Indonesian Coffee 
Tasting & Gathering ini  ke akun media sosial 
masing-masing. Beginilah hasilnya!

Para media influencer Ukraina hadiri acara  The Indonesian Coffee Tasting & Gathering di Wisma Duta, 23 Februari 2021 
dan langsung mengunggah gambar-gambar kegiatan ke akun sosial media masing-masing.

Mencicipi kopi tubruk Indonesia dan mengunggah keunikan 
kopi Indonesia ke akun sosial media masing-masing.
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SERBA - SERBISERBA - SERBI

REDAKSI
Tim Pensosbud KBRI Kyiv

KBRI Kyiv
8 Otto Shmidta Street
0417, Kyiv, Ukraina

Telepon :
(+380-44) 2065490, 2065491,
2065446, 2065447

Email :
indonesia@kbri.kiev.ua

G
eorgia, negara Eropa Timur di tepi Laut 
Hitam ini merupakan salah satu negara 
dengan identitas budaya yang kuat.  

S a l a h  s a t u  c i r i  k h a s  G e o r g i a  y a n g 
membedakannya dengan banyak negara 
Eropa lainnya adalah aksara tradisional 
mereka yang masih aktif digunakan sebagai 

aksara resmi sampai saat ini. Sekilas, aksara 
Georgia ini serupa dengan beberapa aksara 
tradisional Indonesia, termasuk Hanacaraka.

Aksara Georgia yang ada saat ini disebut 
Mkhedruli merupakan hasil evolusi berabad-
abad dari aksara-kasara sebelumnya. Versi 
awal aksara Georgia ini konon pertama kali 
diciptakan oleh Raja Parnavaz, sekitar abad ke-
3 Sebelum Masehi. Aksara tersebut kini 
digunakan  untuk bahasa Georgia yang 
memiliki penutur sekitar empat juta orang.  

Bahasa dan aksara Georgia ini memiliki 
sejumlah keunikan. Berikut beberapa hal unik 
mengenai bahasa Georgia:

1. Ada tiga kata dalam Bahasa Georgia 
yang bermakna “ya”, diakh (formal), ki 
(informal) dan ho (slang)

2. Seperti Bahasa Indonesia, Bahasa 
Georgia tidak mengenal pembedaan 
gender untuk orang ketiga

3. Banyak serapan kata dari Bahasa 
Turki, Persia dan Arab. Sebagai 
wilayah yang bertetangga dengan 
sejumlah kesultanan dan pusat 
peradaban besar, Bahasa Georgia 
menyerap kosa kata dar i  para 
tetangganya tersebut.

4. Tidak ada simbol terpisah untuk 
angka. Bahkan masing-masing huruf 
juga berfungsi sebagai simbol  angka. 
Sebagai contoh,  

5. Kata sapaan yang bermakna “Halo” 
dalam Bahasa Georgia adalah 
'Gamarjoba', yang secara harfiah 
berar t i  'Kemenangan' .  In i  erat 
kaitannya dengan masa lalu Georgia 
yang acapkali mendapat serangan dan 
berperang dengan negara-negara 
besar di sekitarnya.

Lalu seperti apa penampakan aksara Georgia 
dalam tulisan yang lebih lengkap? Kira-kira 
seperti Contoh Rilis Pers dari Presiden 
Georgia, Salome Zourabichvili berikut ini.

M
usim dingin di Ukraina berlangsung 
selama 3 bulan dari bulan Desember 
sampai Februari.  Pada musim dingin 

tahun 2021 ini suhu ekstrim sempat melanda 
Ukraina, yaitu ketika suhu udara berada di  

0 0 bawah -20  C sampai -26 C. Salju lebat yang 

turun selama beberapa hari pada pertengahan 
Januari hingga Februari membuat repot petugas 
kota dan jalur transportasi kota sempat 
terhambat.

Namun demikian, orang Ukraina tetap optimis 
dan melakukan hal-hal yang positif di tengah 

cuaca ekstrim musim dingin tahun ini. Mereka 
yang hobi memancing akan tetap memancing 
dengan melobangi lapisan es tebal di atas sungai 
Dniepro yang membeku; mereka yang suka 
olahraga gerak akan main seluncuran di atas 
salju,  atau kegiatan lainnya.

Memancing ikan di musim dingin. 
M e l o b a n g i  l a p i s a n  e s  d a r i 
permukaan sungai atau danau 
yang membeku. Ikan-ikan akan 
mengerubungi seputar lobang 
untuk mencari udara.

Di  tep i  ja lan penuh 
tumpukan salju dan tidak 
ada tempat parkir, orang 
ini tidak kurang akal dan 
memarkir mobilnya di 
tangga jalan masuk ke 
kantornya.

K e t i k a  s a l j u  t e r l a l u  l e b a t 
menyelimuti jalanan, ambulan 
pun perlu pertolongan untuk 
keluar dari jebakan salju.

Anak-anak dan orang dewasa 
bermain ski salju di Protasiv Yar, 
salah satu tempat bermain seluncur 
yang popular di kota Kyiv.

Anak-anak bermain sangki di tepi 
jalan landai saat salju lebat di salah 
satu rayon kota Kyiv.
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