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Kopi Indonesia yang 
Lebih Efektif
Proyek TPSA bekerja sama erat dengan 
lima UKM produsen kopi di wilayah Gayo, 
Aceh, untuk membantu mereka mengakses 
pasar kopi Kanada dan Amerika Utara. Kopi 
Indonesia termasuk yang terbaik di dunia, 
tetapi produsen tidak memiliki pengetahuan 
dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 
sukses memasarkan produk mereka 
di Kanada: Mereka tidak mengetahui 
kekhasan kopi dan segmen pasar yang akan 
memberikan manfaat optimal; mereka tidak 
memahami etika bisnis dan persyaratan 
eksportir; mereka tidak memiliki strategi 
pemasaran formal; dan materi promosi 
mereka tidak memadai.

Selama program intensif dua tahun, para pakar TPSA bekerja dengan 
produsen mengatasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan tersebut. 
Mereka memberikan pelatihan kelompok dan individu serta bantuan teknis 
tentang pemasaran kopi (termasuk penggunaan media sosial), pentingnya 
cerita tentang suatu produk dalam branding (penguatan merek), dan praktik 
terbaik dalam menghadiri pameran dagang. Para produsen mendapat 
pembinaan dalam melakukan bisnis di pasar kopi Kanada dari para pakar 
dengan membahas tema-tema seperti budaya, etika bisnis, serta hal-hal 
yang harus dan tidak boleh dilakukan saat melakukan penjualan. Mereka 
memperoleh gambaran tentang keanekaragaman budaya Kanada, etiket 
bisnis regional, dan persyaratan pasar teknis.

TPSA juga mendukung pengembangan situs web UKM tersebut. Pembeli 
asing menuntut UKM memiliki situs web yang berfungsi dan informatif 
untuk mendukung ekspor. Spesialis komunikasi TPSA memberikan panduan 
tentang informasi yang wajib dimasukkan pada situs web untuk memenuhi 
kebutuhan pembeli asing dan memberi UKM contoh praktik terbaik. Topik 
pelatihan lainnya termasuk opsi bantuan teknis TPSA dalam hal lingkungan 

Pengiriman bji kopi Sumatra 
Gayo Arabika Arinagata 
ke Kanada.
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hidup, cara memantau komunikasi dengan pembeli asing, dan bagaimana melacak penjualan setelah 
pameran perdagangan. Setelah pelatihan, pakar kopi TPSA memberikan pelatihan jarak jauh melalui 
situs web yang dibuat tiap UKM.

ARINAGATA MEMBANGUN KEPERCAYAAN DIRI LEWAT 
PAMERAN PERDAGANGAN
Koperasi Arinagata, produsen kopi Gayo Arabika di Kabupaten Aceh Tengah, sangat antusias 
berpartisipasi dalam program TPSA. Mereka tidak memiliki pengalaman tentang pemasaran langsung 
dan pemahaman seputar pasar Kanada. Melalui pelatihan tentang tren konsumen, pasar Kanada dan 
Amerika Utara, budaya dan etika bisnis Kanada, memberikan presentasi penjualan, dan menjadi 
tuan rumah sesi cupping (pencicipan), mereka memperoleh alat yang diperlukan untuk berhasil 
mengekspor ke Kanada.

Mahyana Sari dari Koperasi Arinagata berbicara 
dengan pengunjung di sebuah acara kopi Vancouver.

“Kami kini paham pesan 

kunci yang harus disampaikan saat 

mengikuti pameran kopi. Hal ini 

telah meningkatkan kepercayaan 

diri kami dalam perdagangan dan 

promosi internasional.”—Ara Siberani, Arinagata

Arinagata memproduksi bahan promosi baru termasuk situs 
web, lembar fakta, poster, dan video. Mereka memperoleh 
pemahaman lebih baik tentang potensi harga riil untuk produk 
mereka serta memperluas pengetahuan dan keterampilan 
tentang cara meningkatkan kualitas kopi, terutama selama 
pengolahan pasca panen, untuk mencapai kualitas biji yang 
dibutuhkan pasar Kanada dan Amerika Utara. Arinagata kini aktif 
di media sosial, yang digunakannya sebagai alat pemasaran 
yang produktif.

Arinagata kini kian percaya diri mendekati pelanggan setelah 
menghadiri pameran perdagangan Specialty Coffee Association 
dengan dukungan TPSA pada 2017 dan 2018 dan mendanai 
sendiri kehadiran mereka di pameran 2019. Mereka diundang 
pemerintah Indonesia pusat dan daerah untuk menghadiri acara 
kopi regional, yang semakin meningkatkan profil dan reputasi 

Situs web Koperasi Arinagata.
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mereka. Mereka telah bertemu banyak pembeli dan menggunakan pengetahuan dari pelatihan untuk 
memberikan tanggapan dan tindak lanjut cepat. Mereka juga memperoleh izin ekspor yang membuka 
jalan untuk penjualan langsung ke pembeli di Amerika Utara. Mereka sekarang telah mencapai lebih 
dari C$2,9 juta penjualan berkat partisipasi mereka dalam program TPSA.

Kerja sama Arinagata dengan TPSA juga mengilhami mereka untuk memfasilitasi pendirian koperasi 
kopi perempuan, Ari Aras Awali (A3), yang menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi para 
produsen kopi perempuan di Gayo. Arinagata mampu mentransfer pengetahuan yang mereka peroleh 
dari program TPSA ke A3, termasuk cara membuat lembar fakta untuk produsen kopi, cara berurusan 
dengan pembeli, dan cara menyiapkan kunjungan pembeli. Akibatnya, koperasi baru tersebut berhasil 
mengekspor satu kontainer kopi ke pembeli dari Inggris.

REDELONG MENINGKATKAN MATERI PROMOSINYA
Redelong Organik adalah koperasi dengan 703 anggota dari empat desa di Kabupaten Bener Meriah 
di dataran tinggi Gayo. Mereka berpartisipasi dalam pelatihan TPSA dan memanfaatkan pengetahuan 
yang mereka terima dan keterampilan yang mereka kembangkan untuk mengakses pasar kopi 
Kanada. Melalui pelatihan, Redelong memperluas pengetahuan mereka tentang permintaan kopi di 
Kanada dan peluang pasar untuk kopi Gayo. Mereka memahami dengan baik kepedulian sosial dan 
lingkungan konsumen Kanada dan minat mereka pada kopi organik.

Merek memperkaya materi promosi koperasi, dengan memasukkan informasi tentang praktik terbaik 
pertanian dan lebih fokus pada kisah koperasi dan praktik budidaya organik mereka. Redelong juga 
membenahi desain lembar fakta, situs web berbahasa Inggris, dan kini menggabungkan spanduk dan 
meja pajangan untuk sesi cupping (pencicipan) di pameran perdagangan.

Persiapan mereka untuk pameran perdagangan juga meningkat: mereka mendirikan stan mereka 
dengan sampel berlabel profesional untuk calon pembeli potensial untuk memamerkan dan 
menonjolkan budaya lokal sebagai komponen kunci dalam mempromosikan kopi organik mereka.

Laman Facebook Redelong.

“Bahan pemasaran kami kini 

jauh lebih baik, berkat dukungan 

besar dari proyek TPSA. Kami 

membuat lembar fakta, cara 

efektif menyajikan profil bisnis 

kami, dan materi promosi lain 

yang kami sekarang gunakan 

dalam pameran perdagangan, 

seperti spanduk dan meja untuk 

memamerkan barang-barang 

menarik untuk sesi cupping.”—Burhanuddin Salim, Redelong
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Perwakilan Redelong kini kian terampil dalam menyajikan dan menjelaskan bisnis kopi mereka, yang 
telah mendorong peningkatan minat pembeli di pameran perdagangan. Berkat pelatihan, dukungan 
pameran perdagangan, dan kunjungan pembeli TPSA, Redelong memperoleh penjualan C$970.000 
dari dua pembeli AS. Sebagai manfaat tambahan, Redelong dapat memanfaatkan izin ekspor Koperasi 
Arinagata untuk ekspor kopi sendiri, hanya dengan membayar biaya pengiriman ke Arinagata.

KOKOWAGAYO MEMPROMOSIKAN KISAH UNIKNYA
Koperasi Kokowagayo bekerja dengan 567 petani perempuan 
dari tujuh desa di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Mereka 
melakukan pengadaan kopi organik dan menawarkan kopi 
khas Fairtrade. Koperasi ini memiliki visi masa depan, dengan 
membantu petani perempuan mengatasi kebutuhan pelatihan 
kepemimpinan dan keuangan. Mereka telah membangun ruang 
pertemuan di atas pabrik basah agar para anggota perempuan 
bisa berkumpul dan belajar satu sama lain.

Kokowagayo berpartisipasi dalam pelatihan TPSA untuk 
mendapatkan pemahaman lebih baik tentang pasar Kanada 
dan Amerika Utara dan peluang memperluas bisnis. Mereka 
tidak memiliki strategi pemasaran formal, akses keuangan yang 
lemah, dan tidak memiliki pengalaman ekspor langsung. TPSA 
berfokus pada kekurangan-kekurangan ini dengan memberikan 
laporan penelitian pasar dan panduan langkah demi langkah bagi 
UKM Indonesia untuk mengekspor ke Kanada, pelatihan desain 
dan pengembangan situs web, penyusunan lembar fakta, serta 
persiapan pameran perdagangan dan kunjungan pembeli.

Lembar fakta Kokowagayo.

“Dukungan yang kami terima dari TPSA 

merupakan proses belajar yang sangat 

bermanfaat bagi kami. Kami memproduksi 

materi promosi yang mencakup data dan 

profil bisnis penting. Panduan rinci dari 

TPSA tentang apa yang dipersiapkan dan 

bagaimana mempersiapkan diri untuk 

pameran perdagangan sangat membantu. 

Kami juga dilatih bagaimana cara menyajikan 

bisnis kami ke pengunjung stan dan 

dalam pertemuan.” —Rizkani Ahmad, Kokowagayo
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Kokowagayo meningkatkan kemitraannya dengan koperasi lain, Permata Gayo, dengan menciptakan 
fasilitas pengolahan milik bersama. Hasilnya, mereka telah meningkatkan produksi dan pengolahan 
kopi untuk memenuhi standar kualitas para importir dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
penyortiran biji kopi. Mereka mengembangkan upaya pemasaran dan promosi yang menonjolkan 
keunikan sebagai koperasi khusus perempuan pertama di Indonesia penghasil kopi dan peran mereka 
dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Mereka telah meningkatkan keterampilan menjalin hubungan dengan pembeli potensial dan melakukan 
tindak lanjut setelah berpartisipasi di pameran perdagangan. Keterampilan dan pengetahuan tentang 
manajemen stan, presentasi produk, negosiasi bisnis, dan materi promosi juga meningkat, yang 
menghasilkan penjualan hingga C$650.000 dari pembeli Kanada. Kokowagayo juga  menjual dua 
kontainer kopi ke pengimpor kopi khusus perempuan dari Eropa. Keberhasilan ini terkait apa yang 
mereka pelajari dari TPSA tentang bagaimana membangun hubungan dan bernegosiasi dengan 
pembeli baru.


