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Tiga produsen kopi yang didukung TPSA dari wilayah Gayo, Sumatra, mempromosikan 

produk khusus mereka ke pembeli, importir, dan roasters (penyangrai) potensial dari 

Kanada dan Amerika Serikat.

Latar Belakang 
Tiga produsen kopi Indonesia menerima dukungan 
teknis dari proyek TPSA untuk menghadiri Specialty 
Coffee Expo di Boston dari 11 hingga 14 April 2019. 
Pameran perdagangan internasional merupakan 
peluang penting bagi produsen kopi untuk terhu-
bung dengan pembeli potensial dari luar negeri. 
Ini adalah tahun ketiga berturut-turut produsen ini 
menghadiri Specialty Coffee Expo.

Tiga produsen kopi yang hadir adalah:

 • Koperasi Arinagata

 • Meukat Komuditi Gayo

 • Orang Utan Coffee Lestari
Produsen kopi di Specialty Coffee Expo. 

“Pameran kopi tahun ini merupakan 
pengalaman yang istimewa bagi kami; 
kami memiliki lebih banyak waktu untuk 
bertemu dengan calon pembeli maupun 
pembeli langganan. Terima kasih TPSA telah 
membantu kami melakukan misi ini dan atas 
dukungan teknis dalam pertemuan bisnis 
selama pameran. Kami membahas banyak 
masalah bisnis strategis, seperti menjaga 
kualitas kopi fully-washed (proses basah) dan 
merencanakan produksi dan pengiriman panen 
berikutnya. Pembeli kami mengatakan kopi 
kami diterima dengan baik oleh para roasters 
(penyangrai) mereka di Amerika Utara.”

—IWANNITOSA
Meukat Komuditi Gayo

Tahun ini, para produsen secara mandiri membia-
yai semua biaya yang berkaitan dengan pameran 
ini. Untuk mendukung persiapan dan kegiatan 
mereka di pameran dagang, Said Fauzan Baabud, 
pakar kopi dari proyek TPSA, mendampingi para 
produsen ke Boston.

Yang Menarik dari Specialty 
Coffee Expo 
Specialty Coffee Expo memungkinkan produsen 
kopi mempromosikan produk mereka ke pembeli, 
importir, dan roasters (penyangrai) potensial dari 
Kanada dan Amerika Serikat. Acara di Boston ini 
adalah pameran perdagangan kopi spesial terbe-
sar di dunia, dengan lebih dari 13.000 peserta pada 
tahun 2018.
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Di tahun ketiga keikutsertaan produsen kopi dalam 
pameran ini memberikan mereka peluang untuk 
terhubung kembali dengan pembeli yang sudah 
ada dan bertemu dengan calon pembeli baru. 
Sebelum berangkat ke Boston, produsen meminta 
pertemuan dengan pembeli yang ada. TPSA mem-
berikan bantuan teknis pada pertemuan bisnis 
ini dan juga memperkenalkan produsen kepada 
importir potensial selama pameran. Selain itu, 
TPSA memfasilitasi pertemuan antara Root Capital 
dan Koperasi Arinagata dan Meukat Komuditi Gayo 
untuk meninjau permintaan mereka akan pinjaman 
pembiayaan ekspor.

“Saya merasa lebih percaya diri pada 
pameran ketiga ini, karena saya mendapat 
pembelajaran dan pengalaman dari dua 
pameran sebelumnya. Saya bekerja dengan 
TPSA untuk mengidentifikasi importir kopi 
potensial, berhasil bertemu dengan sebagian 
besar dari mereka, dan berkesempatan 
menyajikan kopi kami kepada mereka.”

—ARA SIBERANI, KETUA
Koperasi Arinagata

Tiga produsen kopi yang didukung TPSA berbagi 
paviliun di area Remarkable Indonesia Coffee 
dengan anggota Asosiasi Kopi Spesial Indonesia. 
Sesi cupping (pencicipan) dilakukan dengan pro-
dusen kopi spesial lainnya dari Indonesia untuk 
memungkinkan pembeli potensial merasakan cita 
rasa dan aroma dari kopi yang diseduh. Sampel biji 
hijau juga dibagikan ke peserta yang berminat.

Pameran tahun ini ini merupakan kesempatan isti-
mewa bagi Koperasi Arinagata karena ketuanya, 
Ara Siberani, terpilih sebagai duta yang mewakili 
wilayah Asia Tenggara dari Fairtrade Network of Asia 
& Pacific Producers (NAPP). Dia menerima sponsor 
dari Fairtrade-NAPP untuk menghadiri pameran. 
TPSA juga diundang untuk menyampaikan materi 
promosi tentang produsen kopi yang didukung 
dan terlibat dengan pembeli internasional di stan 
Fairtrade-NAPP.

Kesimpulan 
Partisipasi dalam pameran ketiga ini meningkatkan 
kepercayaan dan keterampilan UKM yang dispon-
sori TPSA untuk terlibat dengan pembeli potensial, 
dan semoga berujung pada penjualan yang lebih 
banyak dan jaringan pembeli yang lebih luas.

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.Bertemu dengan calon pembeli. 

Produsen kopi Indonesia mengadakan sesi pencicipan. 
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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


