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Proyek Trade and Private Sector Assistance (TPSA) Kanada-Indonesia berhasil 

melaksanakan dua misi pembeli kopi pada bulan Agustus dan November 2017. Enam 

pembeli dari Kanada berpartisipasi di dalam sebuah misi ke kabupaten Bener Meriah 

dan Aceh Tengah, Indonesia, untuk mengunjungi lima penghasil kopi yang telah dipilih 

oleh TPSA.

Lima penghasil kopi yang telah dipilih oleh proyek 
TPSA menjadi tuan rumah untuk enam pembeli 
dari Kanada. Nusa Coffee Company dari Vancouver 
datang dalam misi pembeli dari tanggal 18 sampai 
dengan 21 Agustus 2017, dan misi kedua dilaksana-
kan dari tanggal 13 sampai dengan 18 November 
2017, dengan partisipasi Bean North Coffee 
Roasting dari Whitehorse, Just Us! Coffee dari Nova 
Scotia, Cooperative Coffee dan Lenoir dan Lacroix 
dari Montréal, dan Los Beans Trading Inc. dari 
Vancouver. Kementerian Perdagangan Republik 
Indonesia turut andil di dalam kedua misi tersebut, 
begitupun para mitra utama TPSA.

Para pembeli Kanada bertemu dengan lima peng-
hasil Arabika Gayo di provinsi Aceh, Indonesia. 
Setiap penghasil telah dievaluasi dan dipilih 
dengan saksama oleh tim TPSA, menggunakan 

berbagai faktor, seperti cerita mengenai bisnis 
mereka, kualitas kopi, dan praktek-praktek mana-
jemen mereka. Sebelum misi ini, TPSA dan para 
konsultan kopi melakukan proses perjodohan atau 
matchmaking, menjodohkan profil-profil bisnis para 
penghasil kopi dengan permintaan dari para calon 
pembeli Kanada. Beberapa pembeli sudah pernah 
mengimpor kopi Arabika Gayo sebelumnya, namun 
belum mendapatkan kesempatan untuk secara 
langsung mengamati semua tahapan produksinya. 
Misi-misi ini membantu para pembeli untuk men-
dapatkan pemahaman lebih baik mengenai pen-
tingnya produksi kopi terhadap mata pencaharian 
para petani dan budaya masyarakat.

Tinjauan Misi Pembeli
Dalam dua misi tersebut, TPSA mengunjungi lima 
penghasil kopi di kabupaten Bener Meriah dan Aceh 
Tengah di provinsi Aceh: Koperasi Arinagata, Kopi 
Orangutan Lestari, Koperasi Organik Redelong, 
Meukat Komuditi Gayo, dan Koperasi Kopi 
Perempuan Kokowagayo. Presentasi-presentasi 

Para pembeli bertemu dengan Wakil Bupati dan para pejabat 
pemerintah lainnya dari Kabupaten Aceh.

Peta Indonesia; Provinsi Aceh ditandai dengan warna merah.
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oleh setiap penghasil kopi memberikan para pem-
beli pemahaman yang lebih baik mengenai profil 
bisnis mereka, seperti jumlah petani, ukuran dan 
jumlah wilayah perkebunan kopi mereka, proses 
sertifikasi, dan distribusi upah premi kepada para 
petani, kapasitas dan ketersediaan ekspor mereka, 
praktek-praktek sosial dan lingkungan hidup 
mereka, termasuk praktek-praktek pertanian.

Sesi cupping dilakukan untuk menunjukkan aroma 
dan rasa yang unik dari kopi Arabika Gayo. Semua 
mitra kopi TPSA bekerja sama untuk melakukan 
dua acara cupping yang profesional. Sesi bulan 
Agustus dilakukan oleh Koperasi Arinagata di 
kantor mereka, di mana Perusahaan Nusa Coffee 
sangat senang karena mendapatkan kesempatan 
untuk mencoba dan mendiskusikan profil-profil 

kopi dengan para penghasil kopi. Liza Wajong dari 
Nusa Coffee mengatakan bahwa acara tersebut 
adalah kesempatan pertamanya untuk mencoba 
rasa dan aroma kopi Arabika Gayo yang unik, lang-
sung di sumbernya. Lebih penting lagi, ia mengata-
kan bahwa misi pembeli memberikan kesempatan 
yang berharga untuk mendiskusikan berbagai 
peluang perdagangan kopi dengan setiap pengha-
sil kopi.

Sebuah sesi cupping juga dilakukan selama misi 
pembeli yang kedua pada bulan November. Sebuah 
penyedia cupping profesional, Gayo Cupper Team, 
dibawa untuk melakukan sesi di Takengon, Aceh 
Tengah. Ada diskusi atas hasil cupping tersebut, 
umpan balik pun diberikan, yang mana dianggap 
berguna bagi para penghasil kopi. Burhanuddin 
Salim dari Koperasi Organik Redelong mengatakan 
bahwa acara seperti ini adalah salah satu hal yang 
sangat berguna, yang disediakan oleh TPSA.

Proyek TPSA juga dirancang oleh para pembeli 
untuk mengunjungi sebuah perkebunan kopi dan 
fasilitas pemrosesan, untuk melihat secara lang-
sung bagaimana kualitas dijaga selama pemro-
sesan. Para pembeli mengamati pemetikan ceri 
merah kopi, tanah perkebunan, produksi pembu-
atan kompos, pengupasan atau pulping, fermen-
tasi, pengeringan, pemilahan, dan pembungkusan. 
Beberapa cara pemrosesan kopi, seperti alami, 
madu, dan full-washed, juga ditunjukkan.

Sebuah sesi cupping dilakukan untuk para pembeli.

Liza Wajong bertemu dengan seorang petani kopi dari 
Koperasi Arinagata.

“Saya memiliki banyak mimpi atas kopi 
Gayo; salah satunya adalah untuk membuat 
kopi Gayo menjadi pilihan pertama para 
konsumen Kanada.”

—LIZA WAJONG
Nusa Coffee, Vancouver
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Kopi Gayo bukanlah sekedar komoditas untuk per-
dagangan. Kopi Gayo adalah bagian dari budaya 
setempat. Kopi sudah ditanam di Dataran Tinggi 
Gayo semenjak 1908, khususnya di kabupaten 
Bener Meriah dan Aceh Tengah.1 Nama “Gayo” ber-
asal dari kelompok etnis dan bahasa Gayo, dan 
sebagian besar kelompok etnis Gayo adalah petani.

Karena sejarah dan budaya setempat merupakan 
bagian yang tak terlepaskan bagi kopi Gayo, para 
pembeli disambut dengan tarian daerah, yaitu tari 
Saman, sebelum sesi cupping. Mereka juga diper-
kenalkan dengan puisi dan makanan setempat dan 
berjalan-jalan ke Danau Laut Tawar.

Saat di dataran tinggi Gayo, para pembeli juga 
mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan 
para perwakilan pemerintah setempat dari kabu-
paten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Pertemuan-
pertemuan ini memberikan para pemangku 
kepentingan informasi demi tujuan misi pembeli 
dan profil-profil bisnis pembeli di Kanada, terma-
suk peluang-peluang untuk untuk para peng-
hasil kopi Indonesia di pasar kopi Kanada yang 
sedang berkembang.

Pada akhir dari kunjungan ini, TPSA mengundang 
Yayasan Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo 
untuk berbicara pada para pembeli mengenai 
fakta bahwa kopi Gayo telah dicatatkan sebagai 
merk dagang untuk melindungi karakter sejarah 

dan budayanya yang unik. Seorang perwakilan dari 
Meukat Komuditi Gayo, seorang penghasil kopi, 
dan operator rumah lelang, menjelaskan sistem 
pelelangan di mana kopi Arabika Gayo dengan 
kualitas lebih tinggi diperdagangkan.

Pada akhirnya, para pembeli mengunjungi lem-
baga Penelitian Kopi Gayo, sebuah lembaga yang 
didirikan oleh Kementerian Pertanian untuk men-
dukung penelitian dan perkembangan kopi Gayo, 
di mana mereka belajar lebih jauh mengenai vari-
etas dan sejarah perkembangan Arabika Gayo. Di 
fasilitas penelitian, setiap pembeli diundang untuk 

Para pembeli mengunjungi perkebunan kopi Bewang.

Para pembeli sedang mendengarkan Bardi Ali, kepala Fasilitas 
Penelitian Perkebunan Gayo di kabupaten Bener Meriah.

“Ini adalah perjalanan pertama saya ke 
Sumatra, Indonesia. Orang-orangnya ramah, 
pemandangannya indah, dan kopinya, Kopi 
Gayo, enak sekali. Kami sudah menyangrai 
kopi Gayo Sumatra selama beberapa tahun 
dan sejauh ini luar biasa sekali, kami sudah 
mencoba kopi Gayo dari koperasi kopi 
yang berbeda-beda yang kami kunjungi. 
Kami mengunjungi lima koperasi, dan ada 
kemiripan dan perbedaan di antara mereka. 
Kopinya memiliki body atau kekentalan 
yang baik, yang disukai para konsumen. 
Saya tak sabar untuk kembali ke rumah 
dan membagi dengan para klien saya 
pengetahuan mengenai kopi ini dan cerita-
cerita mengenai para petani luar biasa yang 
menanam kopi tersebut.”

—HELEN VOOGD, CO-OWNER
Bean North Coffee Roasting Co. Ltd., Whitehorse
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menanam sebatang pohon kopi untuk mengingat-
kan mereka untuk kembali ke Gayo di masa depan.

Langkah-Langkah Selanjutnya
Menindaklanjuti misi pembeli pada bulan 
Agustus  2017, Nusa Coffee Company mengada-
kan sebuah sesi cupping di Vancouver dengan 
jaringan roaster mereka, menggunakan biji-biji 
kopi dari para penghasil kopi TPSA sebagai bagian  
dari promosi.

TPSA saat ini sedang melakukan tindak lanjut 
dengan para pembeli lainnya untuk mendapat-
kan umpan balik dari misi tersebut dan informasi 
mengenai rencana pembelian mereka. Semua 
pembeli berencana untuk melaporkan hasil kun-
jungan mereka secara internal lalu kemudian akan 
mendiskusikan kemungkinan membeli kopi dari 
para para penghasil kopi yang disponsori oleh 
TPSA. Para penghasil kopi juga mengharapkan 
untuk bertemu dengan enam pembeli potensial 
lagi di Global Coffee Expo di Seattle, pada bulan 
April 2018.

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.

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
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