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Proyek TPSA Mempromosikan 
Produsen Kopi Indonesia Di 
Specialty Coffee Expo 2018

Produsen kopi Indonesia memiliki kesempatan untuk mempromosikan produk khusus 

mereka kepada calon buyer, importir, dan ‘roaster’ dari Kanada dan Amerika Serikat.

Lima produsen kopi Indonesia menerima dukungan 
dari proyek TPSA untuk menghadiri Specialty 
Coffee Expo di Seattle dari 19 sampai dengan 
23  April 2018, yang diikuti dengan acara promosi 
kopi di Vancouver pada 24 dan 25 April 2018. 
Menghadiri pameran perdagangan kopi internasi-
onal merupakan peluang penting bagi produsen 
kopi Indonesia untuk terhubung dengan calon 
buyer luar negeri.

Kelima produsen kopi adalah:

 • Koperasi Arinagata

 • Kokowagayo

 • Meukat Komuditi Gayo

 • Orang Utan Coffee Lestari

 • Koperasi Organik Redelong

Kelima produsen tersebut menghasilkan kopi 
Arabika Gayo di perkebunan kopi Arabika terbesar 
di Indonesia, yang terletak di dataran tinggi Gayo di 
provinsi Aceh di pulau Sumatra.

Empat dari lima produsen tersebut tampil untuk 
kedua kalinya secara berturut-turut di pameran 
tersebut, sementara Kokowagayo, koperasi yang 
dimiliki dan dikelola perempuan, hadir untuk per-
tama kalinya. Kelima produsen tersebut dipilih ber-
dasarkan profil bisnis mereka, verifikasi kunjungan 
lapangan dan wawancara, cerita mengenai kopi, 
penilaian kopi, dan praktik manajemen.

TPSA juga memberikan dukungan untuk satu 
instruktur dari Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia 

(PPEI) di Kementerian Perdagangan untuk meng-
hadiri dan berpartisipasi dalam acara tersebut. 
PPEI memberikan program pelatihan kepada per-
usahaan ekspor di Indonesia untuk meningkat-
kan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing 
bagi eksportir. Menghadiri ekspo dan acara ter-
sebut di Vancouver memberikan kesempatan 
bagi PPEI untuk belajar bagaimana berpartisi-
pasi dalam pameran perdagangan dan acara 
promosi internasional.

Peristiwa Penting pada Specialty 
Coffee Expo 
Specialty Coffee Expo memungkinkan produ-
sen kopi untuk mempromosikan produk khusus 
mereka kepada calon buyer, importir, dan ‘roaster’ 
dari Kanada dan Amerika Serikat. Acara di Seattle 
adalah specialty coffee expo terbesar di dunia, 
dengan lebih dari 13.000 peserta pada 2018.

Acara coffee cupping di Ekspo Kopi dengan Cita Rasa Khusus 
di Seattle.
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Kelima produsen kopi berbagi stan besar dengan 
ruang yang cukup untuk mengadakan beberapa 
sesi ‘cupping’. Coffee cupping, atau mencicipi kopi, 
memberi kesempatan bagi calon buyer untuk 
mengamati rasa dan aroma dari kopi yang telah 
diseduh. Peserta yang tertarik juga menerima sam-
pel biji kopi mentah.

Selama pameran, lima produsen kopi dibantu oleh 
konsultan kopi TPSA dan Trade Facilitation Office 
Kanada (TFO Canada). Para konsultan memfasili-
tasi pertemuan dengan calon buyer dan importir 
serta memberikan pengenalan kepada perwakilan 
dari berbagai badan sertifikasi kopi. Sebelum ekspo 
dimulai, mereka memberikan pengarahan dan 
konsultasi kepada setiap produsen kopi agar dapat 
menyajikan dan mempromosikan kopi mereka 
secara efektif dan efisien, menyoroti pengolahan, 
ketersediaan, dan fitur khusus kopi.

“Kunjungan ke Seattle dan Vancouver yang 
diselenggarakan oleh TPSA merupakan 
kesempatan luar biasa untuk mendukung 
para produsen dan eksportir kopi Arabika 
Gayo. Kami dapat memahami pasar Kanada 
dan internasional, dan mendapatkan 
pengalaman tentang cara bernegosiasi, 
mempromosikan, dan menjual kopi kami.”

—HADIYAN WIJAYA IBRAHIM
Sekretaris Yayasan Komunitas untuk 

Perlindungan Kopi Gayo

Para konsultan membantu para produsen merang-
kai “cerita kopi” mereka dengan menggunakan 
foto-foto dan alat pemasaran lainnya untuk men-
ceritakan kisah tersebut kepada calon buyer. 
Media-media ini termasuk video tentang setiap 
produsen kopi dan spanduk besar untuk menarik 
perhatian pengunjung. Rincian mengenai kopi; ter-
masuk variasi, ketinggian, harga, kapasitas pro-
duksi, penilaian, dan masa panen terangkum 
dalam lembaran fakta produsen yang tersedia 
untuk buyer.

Beberapa produsen kopi mengenakan pakaian 
tradisional (topi Gayo dan baju Keurawang Gayo) 
untuk menunjukkan bahwa budaya dan tradisi 
Gayo adalah bagian dari cerita kopi mereka. Upaya 

menghubungkan budaya dengan produk mampu 
meningkatkan profil kopi Indonesia di pameran. 
Banyak pengunjung yang tertarik untuk mende-
ngar tentang budaya dan sejarah Gayo dan belajar 
tentang fitur unik kopi Arabika Gayo.

Profil Produsen Kopi
KOPERASI ARINAGATA adalah pro-
dusen dan pengekspor kopi Arabika 
Gayo yang mengkhususkan diri dalam 
kopi organik. Koperasi ini memiliki 
2.582 petani kopi yang bekerja di 2.436 hektar per-
kebunan kopi yang mencakup 39 desa di kabu-
paten Aceh Tengah di provinsi Aceh. Koperasi ini 
didirikan pada tahun 2006 dan memiliki kapasitas 
produksi rata-rata 130 kontainer per tahun.

KOKOWAGAYO adalah kependekan 
dari Koperasi Kopi Wanita Gayo, 
 koperasi kopi Arabika Gayo yang 
dimiliki dan dikelola oleh perem-
puan yang didirikan pada tahun 
2014. Koperasi ini berfokus pada pemrosesan dan 
perdagangan kopi yang sepenuhnya organik dan 
dicuci. Koperasi ini bekerjasama dengan 567 petani 
dari tujuh desa yang terletak di kabupaten Bener 
Meriah di provinsi Aceh.

MEUKAT KOMUDITI GAYO adalah per-
usahaan perdagangan kopi Arabika 
Gayo yang didirikan pada tahun 2013 di 
Aceh Tengah, kabupaten Aceh. Bisnis 
utama perusahaan adalah pemrosesan kopi, per-
dagangan lokal, dan ekspor. Sebagai salah satu 
dari beberapa organisasi di Indonesia yang berli-
sensi untuk menyelenggarakan lelang, perusahaan 

Membahas fitur unik kopi Gayo.
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ini menawarkan model bisnis yang unik. Lelang 
memungkinkan para roaster membeli kopi dalam 
kuantitas yang lebih kecil dan lebih beragam, dan 
memungkinkan untuk pengadaan kopi unik dengan 
harga yang tak tertandingi untuk penjual.

KOPI ORANG UTAN LESTARI 
(Proyek Kopi Orang Utan) mendu-
kung petani kopi skala kecil untuk 
mengelola perkebunan mereka 
secara ekologis dan berkelanjutan untuk memasti-
kan perlindungan hutan lindung, yakni habitat alami 
orangutan Sumatra yang sangat terancam punah. 
Penjualan kopi mendukung Program Perlindungan 
Orang Utan Sumatra, yang melindungi ekosistem 
terakhir di mana orangutan, badak, gajah, dan 
harimau masih tinggal bersama di hutan nasional 
Leuser. Proyek ini bekerja dengan 300 petani kopi 
Arabika Gayo di kabupaten Aceh Tengah dan Bener 
Meriah di provinsi Aceh.

KOPERASI REDELONG ORGANIK 
didirikan pada tahun 2014 oleh 
sekelompok petani kopi Arabika 
Gayo yang berdedikasi dan ber-
pengalaman di komunitas Kenawat 
Redelong di provinsi Aceh. Koperasi ini memiliki 
703 anggota dari empat desa, dengan total area 
produksi 560 hektar. Redelong adalah koperasi 
perdagangan adil (fair-trade) pertama di Indonesia 
dan telah menjual kopi dan berteman dengan 
banyak roaster di Amerika Utara.

Peristiwa Penting Acara Promosi 
Kopi Vancouver
Setelah pameran Seattle, lima produsen kopi pergi 
ke Vancouver untuk menemui dua importir kopi 
dan untuk ditampilkan di acara promosi kopi. Kedua 

importir, Nusa Coffee Company dan Los Beans 
Coffee Company, sebelumnya telah mengunjungi 
Gayo sebagai bagian dari misi buyer kopi yang 
diselenggarakan oleh proyek TPSA pada 2017.

Hari pertama dikhususkan untuk acara yang ber-
judul Indonesian Specialty Coffee: From Farm to 
Cup (Kopi Indonesia dengan Cita Rasa Khusus: Dari 
Perkebunan ke Cangkir), yang mempertemukan 
para pemain kunci dalam industri kopi untuk bela-
jar lebih banyak tentang kopi Indonesia dengan cita 
rasa khusus. Tuan rumah untuk acara tersebut ada-
lah Nusa Coffee Company, bekerja sama dengan 
Los Beans dan Indonesian Trade Promotion Center 
(ITPC) di Vancouver. ITPC dan Nusa Coffee juga 
menyelenggarakan kampanye media untuk mem-
publikasikan acara sebelumnya.

“Saya sangat senang berada di acara ini 
hari ini karena saya ingin mengenal lebih 
jauh tentang kopi Indonesia. Panel yang 
terselenggara pagi ini sangat bagus, sangat 
mendidik. Pada acara tersebut ada produsen 
dari Indonesia, beberapa mikro-roaster dan 
roaster, masyarakat umum yang ingin tahu 
tentang kopi Indonesia, dan orang-orang 
seperti saya yang merupakan importir 
yang ingin mengenal orang-orang dari 
negara asalnya.”1

—LIONEL ROBITAILLE
Mountain Coffee

Diskusi panel memberi kesempatan kepada pro-
dusen kopi untuk memperkenalkan profil dan 
karakteristik kopi Arabika Gayo, termasuk budaya 
dan masyarakatnya. Para produsen Indonesia 
dapat belajar langsung dari roaster dan importir 
tentang berbagai rasa kopi dan tuntutan kualitas 
di Kanada.

Hari kedua di Vancouver dikhususkan untuk kun-
jungan ke gudang milik Los Beans Coffee Company 
di Delta, British Columbia. Selama tur gudang, para 
produsen kopi Indonesia belajar lebih banyak ten-
tang bagaimana kopi impor dipanggang dan didis-
tribusikan di Kanada. Para produsen juga bertemu 
dengan pembuat kopi Los Beans yang bertang-
gung jawab atas kendali mutu untuk impor kopi. Diskusi panel di acara Vancouver.



• 4 •

Para produsen belajar bahwa konsistensi suplai 
dan kualitas sangat penting untuk keberhasilan 
ekspor ke Kanada.

Hasil
Menghadiri pameran perdagangan dan acara 
promosi membawa hasil positif. Empat dari lima 
produsen kopi Indonesia menerima pesanan 
kopi, beberapa langsung dari buyer Kanada. Baik 
Nusa dan Los Beans membeli kopi dari Koperasi 
Arinagata untuk dikirim ke Vancouver pada Juni 
2018. Permintaan lain untuk dua kontainer kopi 
berasal dari buyer di Montreal yang mengha-

diri pameran kopi Seattle. Satu importir dan satu 
roaster, keduanya dari British Columbia, mengin-
dikasikan bahwa mereka akan tertarik untuk berga-
bung dengan perjalanan buyer kopi ke Gayo pada 
November 2018.

Menghadiri pameran dagang yang kedua kalinya 
meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan 
para produsen kopi. Bantuan teknis dari TPSA dan 
konsultan TFO berkontribusi pada peningkatan 
keterampilan dan pengetahuan dalam hal manaje-
men stan, presentasi produk, negosiasi bisnis, dan 
materi promosi.

“Mimpi kami untuk mempromosikan kopi 
kami di Kanada menjadi kenyataan di 
acara Vancouver. Kami sangat bangga 
dan berterima kasih atas kesempatan 
untuk bermitra dengan TPSA sehingga 
kami dapat menjadi lebih profesional 
dalam menjalankan bisnis kami dan 
mempromosikan kopi Gayo. Mulai dari nol, 
saya sekarang belajar menjadi profesional 
dalam mempromosikan kopi saya, cara 
berkomunikasi dengan buyer, dan cara 
memamerkan produk di pameran dagang 
internasional. Arinagata mulai dikenal 
oleh buyer, dan buyer ini sekarang merasa 
lebih percaya diri dengan kualitas kopi 
kami. Secara institusional, Arinagata telah 
menjadi lebih profesional sebagai produsen 
kopi serta dalam peran baru kami sebagai 
pengekspor kopi.”

—MAHYANA SARI
Sekretaris Koperasi Arinagata

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 

Seorang penghasil kopi Gayo yang berinteraksi dengan 
seorang peserta di acara Vancouver.

Produsen kopi di Ekspo Kopi Specialty di Seattle.
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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

CATATAN AKHIR

1 Nusa Coffee, “Indonesian Specialty Coffee: From Farm to Cup,” accessed June 14, 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=xrraBbsBepk.

https://www.youtube.com/watch?v=xrraBbsBepk

