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Empat Produsen Kopi TPSA 
Menghadiri Pameran Specialty 
Coffee Global

Sebagai bagian dari kegiatan TPSA mempromosikan ekspor kopi Indonesia ke Kanada, 

empat produsen kopi Arabika Gayo menampilkan produk-produk mereka pada 

Pameran  Specialty Coffee Global di Seattle. Pameran dagang ini merupakan pameran 

kopi terbesar di Amerika Utara dan dihadiri oleh importir kopi utama dari Kanada.

TPSA mendukung partisipasi empat produsen kopi 
Indonesia pada Pameran Specialty Coffee Global di 
Seattle. Keempat produsen tersebut yaitu:

 • Koperasi Arinagata

 • Meukat Komuditi Gayo

 • Orang Utan Coffee Lestari

 • Koperasi Redelong Organik

Apa yang dimaksud Indikasi Geografis?

Indikasi Geografis merupakan sebuah hak 
kekayaan intelektual yang melindungi 
nama lokasi tertentu (suatu wilayah, area 
lokal, atau bahkan suatu negara) yang 
menghasilkan suatu produk asli dari wilayah 
tersebut yang memiliki kualitas, karakter 
mau pun reputasi tertentu sehubungan 
dengan wilayah asalnya, berdasarkan faktor-
faktor alami dan praktik produksi tradisional.

Keempat peserta memproduksi kopi Arabika Gayo 
dari perkebunan kopi Arabika terbesar di Indonesia, 
berlokasi di Dataran Tinggi Gayo di Provinsi Aceh 
yang berada di pulau Sumatera. Keempat produ-
sen tersebut dipilih berdasarkan profil usaha 
mereka, verifikasi kunjungan dan wawancara 
lapangan, cerita kopi, pemeringkatan kopi serta 
praktik pengelolaannya.

TPSA juga menghadirkan perwakilan senior 
dari Masyarakat Pelindung Kopi Gayo dalam 
pameran tersebut untuk membantu meningkat-
kan kesadaran terhadap indikasi geografis (GI) kopi 
Arabika Gayo.

Profil Produsen Kopi
KOPERASI ARINAGATA merupakan 
produsen dan eksportir kopi Arabika 
Gayo yang mengkhususkan diri mem-
produksi kopi organik. Koperasi ini 
beranggotakan 2.582 petani kopi yang tersebar di 
39 desa di Provinsi Aceh. Koperasi ini didirikan pada 
tahun 2006 dan memiliki kapasitas produksi rata- 
rata 130 kontainer per tahun.

MEUKAT KOMUDITI GAYO merupakan 
perusahaan perdagangan kopi Arabika 
Gayo yang didirikan pada tahun 2013 
di Provinsi Aceh. Bisnis utama perusa-
haan ini yaitu pemrosesan kopi, perdagangan lokal, 

Peta Indonesia yang menunjukkan letak Provinsi Aceh.
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dan ekspor. Sebagai salah satu dari hanya sedikit 
organisasi yang memiliki izin untuk mengadakan 
lelang, perusahaan ini menawarkan model usaha 
yang unik. Pengadaan lelang memungkinkan para 
pemanggang kopi untuk membeli kopi dalam jum-
lah kecil dengan jenis yang lebih bervariasi, dan 
memungkinkan pengadaan kopi yang unik dengan 
harga yang tidak tertandingi bagi para penjual.

ORANG UTAN COFFEE LESTARI 
(Proyek Kopi Orang Utan) mem-
bantu petani kopi skala kecil 
dalam mengelola perkebunan 
mereka dengan metode ekologis yang berke-
lanjutan untuk menjamin perlindungan terhadap 
hutan hujan, yang merupakan habitat alami orang 
utan Sumatera yang semakin langka. Kopi yang 
dijual melalui proyek ini mendukung Program 
Konservasi Orang Utan dan melindungi ekosistem 
tempat hidup orang utan, badak, gajah dan hari-
mau di Hutan (Lindung) Nasional Leuser. Proyek ini 
bekerja sama dengan 300 petani kopi Gayo di Aceh 
Tengah dan distrik Bener Meriah di Provinsi Aceh.

KOPERASI REDELONG ORGANIK 
didirikan oleh sekelompok petani 
kopi Arabika Gayo pada tahun 
2014 dalam komunitas Kenawat 
Redelong di Provinsi Aceh. 
Koperasi ini memiliki 703 ang-
gota dari empat desa, dengan total area produksi 
mencakup 560  hektare. Redelong merupakan 
koperasi perdagangan-adil pertama di Indonesia 
dan telah  menjual kopi serta menjalin hubungan 

yang baik dengan  banyak pemanggang kopi di 
Amerika Utara.

Ikhtisar Pameran
Selama pameran, keempat produsen kopi dibantu 
oleh dua konsultan kopi dari TFO Canada. Para 
konsultan memfasilitasi pertemuan-pertemuan 
dengan pembeli potensial dan memperkenalkan 
keempat peserta kepada perwakilan dari berba-
gai badan sertifikasi kopi. Mereka juga membantu 
pengadaan sesi cupping serta kegiatan pemasaran 
di stan, sekaligus memberikan pelatihan kepada 
keempat produsen tentang cara yang efektif dan 
efisien dalam memperkenalkan dan mempromo-
sikan kopi, termasuk (mempromosikan) cara pem-
rosesan, ketersediaan dan fitur khusus kopi yang 
mereka hasilkan. Para konsultan membantu pro-
dusen yang hadir dalam menyusun “cerita kopi” 
masing-masing, dengan menggunakan foto dan 
sarana pemasaran lainnya guna menyampaikan 
cerita tersebut kepada pembeli potensial, serta 
mengatur janji temu dengan pembeli potensial dari 
Kanada sebelum pemaren berlangsung, di antara-
nya Transcend Coffee, Kencaf, Kicking Horse, dan 
Fair Trade Canada. Para produsen menyampaikan 
rincian tentang kopi mereka, termasuk varietas, 
elevasi, harga, kapasitas produksi, pemeringkatan, 
dan masa panen.

Keempat produsen kopi tersebut memakai 
busana tradisional (topi Gayo dan busana Gayo 
Keurawang)  untuk menunjukkan bahwa budaya 
dan tradisi Gayo merupakan bagian (tak terpisah-
kan) dari cerita kopi mereka. Hubungan antara 
cerita budaya dengan produk kopi ini sekaligus 
meningkatkan profil kopi Indonesia pada ajang ter-
sebut. Banyak pengunjung yang tertarik mende-
ngar sejarah dan budaya Gayo serta mempelajari 
fitur unik kopi Arabika Gayo.

Produsen kopi Arabika Gayo pada Pameran Specialty Coffee 
Global.

Bertemu dengan pembeli potensial pada pameran kopi.
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Perusahaan kopi yang disponsori oleh TPSA 
menempati dua stan pada area “Remarkable 
Indonesian Coffee” yang dipersiapkan oleh Atase 
Perdagangan Amerika Serikat untuk Indonesia. 
Area tersebut terdiri dari delapan stan yang mem-
bentuk paviliun kopi Indonesia dengan konsep 
walk-through. Stan-stan lainnya pada area tersebut 
digunakan oleh Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, 
Asosiasi Specialty Coffee Indonesia, dan perusa-
haan kopi swasta lainnya. Dalam paviliun seluas 
20 kali 80 kaki tersebut, terdapat meja-meja pajang, 
mesin-mesin kopi dan meja untuk cupping (men-
coba kopi). Staf Kedutaan Indonesia (juga) secara 
aktif mendukung promosi kopi Indonesia.

Empat sesi cupping yang diadakan di area 
Remarkable Indonesian Coffee menjadi sorotan 
dalam pameran tersebut. Keempat produsen yang 
disponsori TPSA juga menyediakan kopi mereka 
untuk dicicipi (cupped) dalam sesi-sesi tersebut, 
yang menarik banyak pengunjung ke stan mereka.

Umpan Balik Peserta dan Pembeli
Para perwakilan dari keempat produsen yang dis-
ponsori oleh TPSA menyampaikan bahwa par-
tisipasi mereka dalam pameran kopi tersebut 
telah meningkatkan kemampuan mereka dalam 
berinteraksi dengan pembeli potensial. Mereka 
mendapatkan kesempatan untuk memperkenal-
kan cerita  kopi serta rincian mengenai pemrose-
san kopi, varietas dan kapasitas ekspor mereka 
kepada  para pembeli potensial sekaligus men-
jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mereka 
sungguh menghargai kesempatan untuk berta-
tap muka dengan para importir dan berdiskusi 
 mengenai produk kopi mereka.

Pesan yang paling penting yang diterima dari pem-
beli potensial dan importir yaitu bahwa pemasok 
harus menyediakan produk dengan kualitas yang 
konsisten dalam setiap pengirimannya. Biji kopi 
harus lah bebas dari bahan-bahan seperti batu dan 
logam sebelum dikirimkan.

Mengenai Proyek TPSA
TPSA merupakan proyek lima tahun senilai  
C$12 juta yang didanai oleh Pemerintah  
Kanada melalui Global Affairs Canada. Proyek 
ini dilaksanakan oleh The Conference Board 
of Canada, dengan mitra implementasi utama 
yaitu Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor 
Nasional, Kementerian Perdagangan.

Produsen kopi Arabika Gayo mengadakan sesi cupping.

Delegasi dari Indonesia saat menghadiri pameran dagang kopi 
di Seattle.

Kopi Meukat membawa kopi Arabika Gayo 
yang telah dikupas dengan metode basah 
dalam ajang pameran kopi di Seattle. Jenis 
kopi ini sangat diminati oleh warga Amerika 
Utara karena rasanya yang eksotik dan unik. 
Kami mendapatkan banyak perhatian dari 
pembeli prospektif selama pameran kopi di 
Seattle tersebut. Setiap kali seorang pembeli 
mencoba kopi kami, kami mendengar respon 
yang hampir sama: “Luar biasa”.

—IKHWANITOSA
PT Meukat Komuditi Gayo, Aceh
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TPSA dirancang untuk menyediakan pelatihan, 
penelitian dan bantuan teknis bagi instansi peme-
rintah Indonesia, sektor swasta—khususnya usaha 
kecil dan menengah (UKM)—akademisi, dan 
 organisasi masyarakat madani untuk informasi 
 terkait perdagangan, analisis kebijakan perda-
gangan, refomasi regulasi dan promosi dagang 
dan investasi oleh Kanada, Indonesia dan tenaga 
ahli dari organisasi pemerintah maupun swasta.

Tujuan utama TPSA adalah untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang lebih 
baik lagi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia 
melalui peningkatan perdagangan dan investasi 
penunjang perdagangan antara Indonesia dan 
Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkatkan 
perdagangan berkelanjutan dan sadar-gender 
serta kesempatan investasi, terutama untuk UKM 
Indonesia, sekaligus untuk meningkatkan peng-
gunaan analisis perdagangan dan investasi oleh 
pemangku kepentingan Indonesia demi kemitraan 
perdagangan dan investasi yang lebih luas lagi 
antara Indonesia dan Kanada.

Hasil langsung yang diharapkan dengan adanya 
TPSA adalah:

 • Arus informasi perdagangan dan investasi 
yang lebih baik antara Indonesia dan Kanada, 
terutama untuk sektor swasta, UKM, dan  
para pengusaha perempuan, termasuk risiko 
dan peluang lingkungan hidup yang terkait 
dengan perdagangan;

 • Tautan jaringan usaha sektor swasta yang lebih 
kuat antara Indonesia dan Kanada, terutama 
untuk UKM;

 • Keterampilan dan pengetahuan analisis 
yang lebih mantap dikalangan pemangku 
kepentingan Indonesia mengenai cara 
meningkatkan perdagangan dan investasi 
antara Indonesia dan Kanada;

 • Pemahaman yang lebih baik mengenai 
peraturan perundang undangan dan  
praktik praktik terbaik dalam perdagangan  
dan investasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 
Kantor TPSA di Jakarta, Indonesia:
Mr. Gregory A. Elms, Direktur
Proyek TPSA (Canada–Indonesia Trade and Private 
Sector Assistance)
Canada Centre, World Trade Centre 5, Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav 29–31 Jakarta 12190, 
Indonesia
Telepon: +62-21-5296-0376, atau 5296-0389
Fax: +62-21-5296-0385
E-mail: greg@tpsaproject.com


