
RINGKASAN KEGIATAN CANADA–INDONESIA TRADE AND 
PRIVATE SECTOR ASSISTANCE PROJECTTPSA

Program d i laksanakan dengan 
dukungan dana dari Pemerintah 
Kanada melalui Global Affairs Canada

BERMITRA DENGAN

15–20 NOVEMBER 2018, BENER MERIAH DAN 
ACEH TENGAH, INDONESIA

Produsen Kopi Indonesia Pilihan 
TPSA Menjadi Tuan Rumah 
Dalam Kunjungan Pembeli 
Kanada ke Dataran Tinggi Gayo 
di Provinsi Aceh

Proyek Canada–Indonesia Trade and Private Sector Assistance (TPSA) sukses 

menyelenggarakan kunjungan yang ketiga bagi pembeli kopi pada bulan November 

2018. Tiga pembeli dari Kanada berpartisipasi dalam kunjungan ke Kabupaten Bener 

Meriah dan Aceh Tengah di provinsi Aceh, Indonesia, untuk mengunjungi lima produsen 

kopi pilihan TPSA.

Pendahuluan 
Dari tanggal 15–20 November 2018, lima produsen 
kopi Indonesia pilihan TPSA menyambut tiga pem-
beli dari Kanada:

 • Café Vittoria (Sherbrooke, Quebec)

 • Mountain Coffee (Delta, British Columbia)

 • Planet Beans (Guelph, Ontario)

Kunjungan pembeli merupakan kegiatan utama 
TPSA yang bertujuan memfasilitasi perdagangan 
kopi secara langsung antara importir kopi Kanada 
dan produsen kopi Indonesia. Kunjungan ini mem-
bantu pembeli Kanada mendapatkan pemahaman 
lebih baik tentang praktik pengelolaan pertanian 
dan metode pasca panen, serta mata pencaharian 
petani dan budaya lokal di Indonesia.

Salah satu pembeli, Mountain Coffee, tertarik meng-
ikuti misi ini setelah menghadiri acara promosi kopi 
yang diselenggarakan TPSA di Vancouver pada 
bulan April 2018. Untuk acara itu, TPSA bermitra 
dengan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) 
dan perusahaan Nusa Coffee, keduanya berlokasi 
di Vancouver

Ringkasan Kunjungan Pembeli 
Proyek TPSA melibatkan Yayasan Masyarakat 
Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) untuk membantu 
menyelenggarakan kunjungan ini. Kegiatan ini 
juga bermanfaat bagi MPKG, memberikan mereka 
pemahaman yang lebih luas tentang kebutuhan 
pembeli kopi Kanada dan menempatkan mereka 
pada posisi yang lebih baik untuk membantu mem-
promosikan kopi Gayo di masa depan.

Menyambut pembeli di Koperasi Arinagata dengan tarian 
tradisional Gayo. 
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Selama kunjungan, pembeli Kanada mengunjungi 
lima produsen kopi di Kabupaten Bener Meriah dan 
Aceh Tengah di Provinsi Aceh:

 • Koperasi Arinataga (dipimpin perempuan)

 • Koperasi Kokowagayo (dipimpin perempuan)

 • Meukat Komuditi Gayo

 • Orang Utan Coffee Lestari

 • Koperasi Redelong Organik

Berdasarkan pembelajaran dari kunjungan- 
kunjungan pembeli sebelumnya ke Indonesia, tim 
TPSA mengalokasikan waktu tambahan bagi pem-
beli untuk mendapatkan pemahaman lebih baik 
dan membangun hubungan dengan tiap produsen 
kopi. Walhasil, pembeli menghabiskan satu hari 
penuh di tiap fasilitas produsen kopi.

Sesi pagi difokuskan pada kegiatan mengelilingi 
lahan pertanian, di mana pembeli belajar ten-
tang varietas kopi, pemetikan biji kopi, kondisi 
tanah, pengomposan organik dan pohon pena-
ung. Kunjungan ke fasilitas pengolahan tempat 

pengeringan, penggilingan dan pemilahan dilaku-
kan memungkinkan pembeli Kanada mengamati 
metode pasca panen dari produsen kopi Gayo 
Sumatra. Kunjungan ini juga memberi peluang bagi 
produsen mempresentasikan profil bisnis mereka, 
seperti jumlah petani, ukuran lahan perkebunan 
kopi, sertifikasi, distribusi biaya premium ke petani, 
kapasitas dan ketersediaan ekspor, serta praktik 
sosial dan lingkungan mereka.

Rémi Tremblay dari Café Vittoria mengupas buah kopi di lokasi 
pengumpulan Koperasi Arinagata. 

Lionel Robitaille dari Mountain Coffee memetik buah kopi di 
kebun milik anggota Meukat Komuditi Gayo. 

“Terima kasih atas keramahan seluruh tim 
TPSA dan untuk kunjungan pembeli Kanada 
yang terorganisir dengan baik di Takengon. 
Saya benar-benar menikmati waktu yang 
dihabiskan bersama kelompok dan sangat 
menghargai waktu yang diberikan tiap 
koperasi untuk menerima kami di kebun 
dan fasilitas mereka. Kami mencicipi 
beberapa jenis kopi yang sangat enak dan 
sedang menyiapkan apa yang ingin kami 
pesan untuk musim panen ini dan dari 
produsen mana.”

—LIONEL ROBITAILLE, PRESIDEN
Mountain Coffee
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Para pembeli juga diperkenalkan dengan seja-
rah dan budaya daerah tersebut, yang merupa-
kan bagian tak terpisahkan dari petani kopi Gayo. 
Mereka disambut dengan tarian daerah Munalo 
dan Guel serta sajak daerah, dan berjalan-jalan di 
Danau Laut Tawar di Takengon.

Sesi pencicipan diadakan di masing-masing fasi-
litas produsen kopi untuk menunjukkan aroma 
dan rasa khas kopi Gayo Sumatra. Pembeli diberi 
kesempatan mencicipi kopi dan memberi umpan 
balik ke produsen tentang cara meningkat-
kan mutu untuk memenuhi standar kopi pilihan  
untuk Kanada.

Pada tanggal 15 November 2018, Meukat Komuditi 
Gayo menyelenggarakan lelang kopi Gayo yang 
semua pembeli Kanada berkesempatan berpar-
tisipasi dalam sesi pencicipan dan mengamati 
proses lelang mulai dari registrasi hingga penci-
cipan dan penawaran. Lelang tahun ini unik karena 
dihadiri dua penawar internasional, Café Vittoria 
dari Kanada dan Café Import dari Amerika Serikat. 
Café Vittoria memenangkan lelang, mendapatkan 
75 kilogram kopi dengan harga Rp9.850.000.

Karena ada peningkatan permintaan kopi untuk 
didistribusikan di Kanada di tahun 2019, TPSA 
memperkenalkan pembeli Kanada ke enam produ-
sen kopi dan dua eksportir kopi tambahan selama 
kunjungan ini.

Produsen:

 • Koperasi Arisarina

 • Koperasi Baburrayan

 • Koperasi Gayo Mandiri

 • Koperasi Perempuan Ketiara

 • PT Gayo Megah Raya

 • Koperasi Reje Item Gayo

Eksportir:

 • PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri (berpusat 
di Medan)

 • PT. Ujang Jaya (berpusat di Medan)

Langkah Selanjutnya 
TPSA sekarang menindaklanjuti dengan pembeli 
Kanada untuk mendapatkan masukan tentang 
kunjungan dan informasi tentang rencana pembe-
lian mereka.

Mengunjungi gudang dan fasilitas pengeringan kopi dari 
koperasi perempuan Kokowagayo. 

Peserta lelang. 

Mengunjungi Koperasi Redelong Organik. 

“Kami sangat menghargai waktu kami di 
Takengon dan Medan dan belajar banyak 
tentang kopi mereka yang luar biasa dan 
orang-orang di baliknya. Kami senang sekali 
dan sambutan yang kami terima dari orang-
orang yang kami temui sangat luar biasa.”

—RÉMI TREMBLAY, PRESIDEN
Café Vittoria
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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


