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Peran Kopi didalam Perekonomian di 
Indonesia  

 Penghasilan Utama bagi 2 juta Petani di 
daerah 

 

 GNP : 

 10,7 % dari Pertanian 

 0,57 % dari Non oil & gas 

 0,44 % dari Total GNP 

 *Rata2 didalam 5 tahun terakhir 

 















Sejarah Perkembangan Kopi         
Di Indonesia 

     Kopi mulai dibudidayakan di Indonesia oleh Pemerintah Hindia Belanda 
pada abad 16 

    Kopi yang ditanam di Indonesia oleh Pemerintah Hindia Belanda 
mempunyai nilai komersial tinggi dan diperdagangkan ke luar (ekspor) ke 
berbagai negara khususnya ke negara-negara Eropa  

    Perkembangan kopi di Indonesia mengalami pergesaran : 

   Dari jenis arabika menjadi dominan jenis robusta (saat ini mencapai 
sekitar 72%) 

      Dari penguasaan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah 
Indoneia dan swasta, serta sebagian rakyat 

      Kopi rakyat berkembang pesat, sedangkan perkebunan kopi milik 
swasta dan Pemerintah (PTPN) tidak mengalami perkembangan atau 
bahkan berkurang 



Perkembangan Industri Kopi          
di Indonesia 

    Di awal kemerdekaan, rakyat minum kopi dengan bahan baku kopi 
dicampur beras atau jagung yang sering disebut kopi djitu.   

    Proses pembuatannya dengan menggunakan wajan atau kwali tanah  

    Kemasan sederhana dengan kertas  

 

   Mulai tahun 50an berdiri pabrik kopi di Jawa Timur dan beberapa di daerah 
lainnya    

    Kemasan masih sederhana dengan bahan kertas dan plastik 

    Produknya berupa kopi bubuk    

 











      Mulai tahun 80an, berkembang industri pengolahan kopi yang relatif 
cukup modern 
 

     Kemasan tidak lagi berupa kertas dan plastik tetapi juga 
alumunium foil, gelas/toples, kaleng. 
     Produknya berupa kopi bubuk, kopi mix berbahan baku kopi 
bubuk serta instan  

 
      Mulai tahun 90an, tumbuh industri pengolahan kopi di berbagai 
daerah baik berskala besar (pemasaran nasional), sedang (tingkat daerah) 
maupun kecil (home industri) 

     Kemasan pada umumnya menggunakan plastik, alumunium foil, 
sachet dan kaleng 
     Produknya tidak hanya kopi bubuk, tetapi sudah berkembang 
berupa kopi instan, kopi mix berbahan baku kopi bubuk dan kopi 
instan serta rempah-rempah  

 







   Mulai Tahun 2000an berkembang café, coffee shop dan industri mesin 
coffee 

  Industri pengolahan kopi menghasilkan produk kopi dengan berbagai 
citarasa seperti rasa mocca, rempah-rempah, buah-buahan, vanilla, 
gingseng  dan lainnya 

     Berkembang café  dan coffee shop dan industri mesin coffee (roasting 
coffee, coffee maker dan lainnya) 

  

 



 











  Era Penjajahan  

 Di zaman Pemerintah Hindia Belanda, rakyat atau buruh tani 
 dilarang minum kopi karena kopi bernilai ekonomi tinggi.  Jika 
 minum kopi, bahan bakunya berasal dari kopi-kopi yang rusak, 
 jatuh dari pohon atau tidak laku dijual 

 

    Era Awal kemerdekaan 

 Faktor selera dan kebiasaan menyebabkan untuk membuat 
 minuman kopi, bahan bakunya dicampur dengan beras atau 
 jagung yang harganya lebih murah 

  

Perkembangan Pola Konsumsi Kopi          
di Indonesia  



   Era Tahun 70an 

       Minum kopi tidak lagi menjadi barang mewah dan khusus untuk  
orang dewasa saja, tetapi sudah menjadi kebiasaan umum dan pada pola 
konsumsi kopi bubuk yang kwalitas dan citarasanya lebih baik 

 

   Era Tahun 90an 

Sajian minum kopi tidak hanya berupa kopi bubuk tetapi telah 
berkembang berupa kopi instan dan kopi mix  

 

   Era tahun 2000an hingga sekarang 

Sajian minuman kopi berkembang tidak hanya berupa kopi bubuk dan 
instan, tetapi lebih mengarah pada aspek : 

Citarasa kopi (rasa mocca, vanilla, buah-buahan, rempah-rempah dll) 

Kepraktisan dalam mengkonsumsi (sachet, coffee machine)  

Gaya hidup (warung kopi, café, coffee shop) 

Originalitas (konsumen mengetahui jenis kopi yang diminum, asal, 
proses dll) 





Perkembangan Jumlah Industri 
Pengolahan Kopi 

Uraian Satuan Tahun 

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Jumlah Perusahaan unit usaha           77            78            80            81            82            84  

Kapasitas Ton   171,500    176,800    180,336    185,568    198,500    219,000  

Produksi riil Ton   146,765    157,772    169,605    182,326    196,000    210,700  

Nilai produksi Rp. Milyar      5,870       6,310       6,784       7,293       7,840       8,428  

Nilai investasi Rp milyar      4,128       4,256       4,341       4,467       4,778       4,847  

Jumlah tenaga kerja Orang     18,550     18,921     19,110     19,507      19,818     20,118  

Sumber :  Depperin 



Perkembangan Ekspor, Impor dan 
Konsumsi Kopi di Indonesia 

                  

  Jenis 

Tahun Kopi Biji  Kopi Instan Olahan lainnya Jumlah 

  Volume  Nilai Volume  Nilai Volume Nilai Volume  Nilai 

2007 

     

321,545     633,918  

      

13,186       50,491           935        2,079         335,666       686,488  

2008 

     

468,025     989,501  

      

22,580       86,205           730        1,997         491,335     1,077,703  

2009 

     

510,152     835,999  

        

7,341       42,033           629        4,030         518,122       882,062  

2010 

     

417,968     791,152  

        

7,383       40,912      14,890      23,158         440,241       855,222  

2011 

     

338,817   1,019,513  

        

7,196       48,467        7,685      17,912         353,698     1,085,892  

2012 

     

446,279   1,252,523  

      

71,685     274,604        2,311        7,005         520,275     1,534,132  

Perkembangan Ekspor Kopi Indonesia 2007 - 
2012 

Sumber : BPS 



Perkembangan Impor Kopi Indonesia 2007 - 2012 

  Jenis 

Tahun Kopi Biji  Kopi Instan Olahan lainnya Jumlah 

  Volume  Nilai Volume  Nilai Volume Nilai Volume  Nilai 

2007      47,962        72,708        3,893        44,396        2,054         5,606         53,909        122,710  

2008        5,948        11,584        6,810        74,189        1,582         5,703         14,340          91,476  

2009      14,064        23,773        2,539        18,123           336         1,238         16,939          43,134  

2010      18,550        31,369        3,105        19,133        1,205         3,483         22,860          53,985  

2011      17,300        44,195        9,497        67,150           807         4,925         27,604        116,270  

2012      47,129       102,711        8,221        63,066        5,615       14,354         60,965        180,131  

Sumber : BPS 



Perkembangan Konsumsi Kopi di Indonesia 

Tahun 1989  :  Hasil penelitian LPEM UI tingkat konsumsi kopi di 
Indonesia mencapai 0,5 kilogram / kapita / tahun 

 

Tahun 2000 :  Konsumsi Kopi diperkirakan mencapai 0,70 kilogram / 
kapita / tahun 

 

Tahun 2012 :  ICO menyajikan data tingkat konsumsi kopi di 
Indonesia mencapai 0,90 kilogram / kapita / tahun 

 

Kebutuhan kopi dalam negeri saat ini diperkirakan telah mencapai 220.000 
ton  



Pengenalan Jenis / Produk Kopi 
Olahan 

1. Kopi Bubuk / Kopi Tubruk 

      Yaitu kopi yang disangrai/digongseng sampai berwarna coklat, coklat 
kehitam-hitaman sampai hitam kemudian ditumbuk hingga kasar sampai 
halus 

 Bahan baku kopi bubuk berupa kopi murni atau dicampur dengan bahan 
lain seperti beras, jagung atau ketela dan lainnnya 

      Kopi bubuk atau kopi tubruk jika diseduh akan menyisakan serbuk kopi 

  



2. Kopi Instan 

      Kopi yang diproses melalui tahapan yang panjang dari mulai proses 
sangrai, ekstraksi, filtrasi, evaporasi, sparasi, spray dried/freeze dried 
dan aglomerasi. 

 Kopi instan pada saat diseduh akan larut dan tidak menyisakan 
material kopi 

 

                 Gambar tahapan proses pembuatan kopi instant 

 

 

 



Tahapan pembuatan Kopi Instan 



3.    Kopi Luwak 
 
       Yaitu kopi yang diperoleh dari kotoran luwak, dicuci, dikeringkan dan                 

diproses kemudian disangrai dan disajikan dalam bentuk minuman kopi 
baik secara manual maupun dengan menggunakan mesin coffee maker 

 
4.    Kopi Espresso 
  
       yaitu kopi bubuk yang sangat halus yang dikemas menjadi portafilter 

dan   dimasukkan ke dalam mesin espresso. Air yang dipanaskan sampai 
190-197 derajat Fahrenheit ditekan di bawah 8-10  tekanan atmosfer 
melalui portafilter kopi halus untuk menghasilkan  1-2 ons espresso. 
 
 Cara yang baik untuk mengetahui apakah espresso berkualitas tinggi atau 
tidak bisa dilihat dari warna dan konsistensi krimnya. Jika Anda 
menambahkan gula, tuang  di atas krim selama 15-30 detik. 
 

 
    



5. Kopi Latte 

     Latte adalah istilah yang pertama populer di Amerika Utara. Di Eropa, latte 
akan cenderung dianggap sesuatu yang hanya diperuntukkan bagi anak-
anak Anda. Atau pengopi yang masih sangat belia.  
 
Kopi Latte adalah espresso dalam kombinasi dengan susu yang dihangatkan 
dengan uap air (semacam dikukus). Untuk memberikan gambaran tentang 
rasio bahan, perbandingan ideal kopi dan susu adalah 16:2. 
 
Seorang barista yang baik akan menggabungkan busa, hasil dari kukusan 
susu, dan espresso bersama-sama. Hal ini  memberikan minuman campuran 
dengan rasa dan tekstur yang sungguh yummy. 
 

 



6. Kopi Capuccino 

     Minuman ini sering dibingungkan dengan latte, tapi pada dasarnya adalah 
minuman yang berbeda. Cappuccino umum adalah dibuat dalam  sepertiga 
proporsi. Ini berarti cappucino yang tepat adalah sepertiga espresso, sepertiga 
susu yang dikukus, dan sepertiga busa susu. Espresso dan susu 
kukus  dituangkan bersama-sama, baru diakhiri dengan busa di atasnya.   

 

7. White Coffee 

 
Sebenarnya, pengertian white coffee bisa beragam, tergantung daerahnya. Di 
negara-negara berbahasa Inggris, misalnya, istilah white coffee mengacu pada 
kopi hitam yang diberi susu, krim, atau produk turunan dari sirup jagung, 
kedelai, dan kacang yang dituang dalam suhu ruang. Kopi ini juga dikenal 
dengan sebutan coffee light, light coffee, coffee with milk, atau regular coffee. 
 
Di Amerika Serikat, white coffee adalah biji kopi yang dipanaskan hingga level 
yellow roast. Karena proses pemanasannya hanya sebentar, gula alami dalam 
biji kopi tidak terkaramelisasi, sehingga tidak ada rasa pahit tertinggal. Kopi ini 
digunakan untuk membuat espresso, bukan kopi seduh biasa. Kadar 
keasamannya cukup tinggi dengan jejak rasa seperti kacang. 
 

 

 



Sementara itu, orang Malaysia mengenal Ipoh white coffee yang berasal dari 
kota Ipoh. Biji kopi dipanggang dengan margarin dari minyak kelapa sawit, 
sehingga warnanya tidak terlalu hitam. Setelah itu, kopi disajikan dengan susu 
kental manis. 
 
Ada anggapan salah bahwa terdapat biji kopi khas Malaysia yang disebut white 
coffee bean. Padahal, yang dimaksud adalah biji kopi robusta atau arabika 
impor yang dipanggang hingga berwarna cerah. 
 
Istilah ini juga merujuk pada teh herbal dari Lebanon atau Yaman yang dibuat 
dengan air orange blossom (bunga jeruk). White coffee juga dikaitkan dengan 
teh karena biji kopi yang dimasak hingga berwarna cokelat pucat dicelupkan ke 
dalam air. Hasilnya adalah minuman yang berwarna keemasan dengan jejak rasa 
kacang atau bunga, serta terasa agak asam seperti teh. 
 
 



Di Indonesia sendiri ada sebuah produsen kopi yang menjual 'white koffie'. 
Kopi ini diklaim diproduksi dengan mesin dari Jepang berteknologi cold 
drying. Biji kopi melalui proses pembekuan hingga -40 C sehingga 
kandungan asam gastricnya berkurang sampai 80%, sementara kandungan 
kafeinnya tetap utuh. Konon, karena itulah produk ini aman bagi lambung 
dan jantung. 
 
Kopi instan ini berbentuk bubuk dengan campuran non-dairy creamer dan 
gula. Setelah diseduh, warnanya cenderung lebih pucat atau krem dibanding 
kopi biasa. 



7. Kopi Racik 

 Kopi racik adalah kopi bubuk atau kopi instan yang dicampur dengan 
bahan rempah-rempah seperti kapulaga, gingseng, jahe, madu, telor dan 
lainnya.  Kopi racik pada umumnya ditujukan untuk menambah stamina 
serta menjaga kesehatan  

 

8. Kopi Mix 

 Kopi mix adalah kopi bubuk atau kopi instan yang dicampur dengan salah 
satu atau beberapa bahan seperti gula, susu, creamer, mocca, coklat, 
vanilla dan lainnya   



Diversifikasi Kopi Olahan 

 Kopi 3 in 1 dengan rasa Vanila 

 Kopi 3 in 1 dengan rasa Hazelnut 

 Kopi 3 in 1 denagan rasa Moccha 

 Dlsbg  nya 



B. Industri Skala Menengah 

 

 Area pemasarannya bersifat regional atau di beberapa daerah tertentu 

 Investasi berkisar antara 500 juta – 10 milyar rupiah 

 Produknya berupa kopi bubuk atau kopi mix 

 Kemasannya sudah cukup baik  

 Produknya terstandar 

 Beberapa perusahaan/industri skala menengah diantaranya adalah PT Ayam 
Merak, PT Luwak, PT Inbaco, PT Naga Shangihe, PT Bola Dunia, PT 
Trimenggolo Dento dll  

 

 



C. Industri Skala Kecil 

 Area pemasarannya hanya di daerah tertentu 

 Produknya pada umumnya berupa kopi bubuk 

 Kemasannya pada umumnya masih sederhana  

 Pada umumnya belum terstandar (belum mendapat ijin BPOM atau MD) 
baru pada pendaftaran Ijin Rumah Tangga (IRT) atau setingkat diatasnya 

 Dijumpai di sentra-sentra produksi kopi. 

 Sifatnya home industri atau pabrikan dengan peralatan sederhana  



 
 
 
FAKTOR-FAKTOR YANG PERLU DIPERHATIKAN  
 OLEH INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI 
 

A. Umum 

 1.   Jumlah Penduduk 

 Jumlah penduduk merupakan faktor paling utama dalam menyerap 
atau mengkonsumsi produk kopi  

 Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 240 juta jiwa 

 Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 jiwa, 
dengan jumlah penduduk di 3 Propinsi sbb : 

 -   Sumetara Selatan  7.450.394 jiwa                                               
-   Bengkulu                     1.715.518  jiwa                                                
-   Lampung                     7.608.405 jiwa 

 

 



2. Ketersediaan Bahan Baku 

 Bahan baku utama industri pengolahan kopi adalah kopi, disamping gula, 
creamer dan susu atau bahan pencampur lain 

 Sumatera merupakan daerah penghasil utama kopi robusta khususnya 
Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu.  Sedangkan kopi arabika 
dihasilkan oleh Aceh dan Sumatera Utara 

 Aksesibiltas (transportasi dan distribusi di wilayah Sumatera relatif sudah 
cukup baik 

 Pengaruh cuaca dan posisi harga sering menimbulkan perebutan antara 
pelaku ekspor kopi biji dengan industri pengolahan kopi   Pada saat 
produksi membaik, harga pada umumnya menurun dan bahan baku 
banyak tersedia.  Pada saat cuaca kurang baik dan menyebabkan produksi 
turun, menyebabkan sulit memperoleh bahan baku. 

 Beberapa tahun terakhir ini, Indonesia telah mengimpor kopi biji 
khususnya dari negara Vietnam untuk memenuhi kebutuhan industri 
dalam negeri 

 Impor kopi biji tahun 2010 sebesar 18.550 ton, tahun 2011 sebesar 
17.300 ton dan tahun 2012 (sampai September) sebesar 42.945 ton 

 



 

3. Trend/Selera Konsumen  

 

Selera konsumen untuk mengkonsumsi kopi tergantung pada :   

 -   Rasa 

 -   Jenis produk kopi (kopi tubruk/bubuk, kopi instan, kopi mix, kopi   
    racik, kopi spesialti dll)  

      -   Umur (orang tua, anak muda, remaja)    

      -   Waktu mengkonsumsi (pagi, siang, sore, malam                            

     -    Tempat mengkonsumsi kopi (rumah, kedai, café, hotel, kantor dll) 

     -    Kepraktisan dalam mengkonsumsi (kemasan schaset, kopi cup, karton, 
    kaleng dll) 

 -   Trend gaya hidup 

 



 

4. Peraturan/Regulasi Didalam Negeri dan Luar Negeri 

 

 Beberapa peraturan didalam negeri menyangkut perijinan dibidang 
produk kopi olahan adalah  pendaftaran di Badan atau Instansi 
Pemerintah Daerah seperti BPOM, Kemenkes, DInas Kesehatan, Dinas 
Industri, Penyuluhan (IRT) dll 

 Pajak penjualan 

 Pajak ekspor (untuk produk ekspor) 

 Persyaratan keamanan pangan seperti GAP, GHP, ISO, HACCP dll 

Untuk memasuki pasar ekspor diantaranya adalah  

 Persyaratan telah memiliki sertifikat keamanan pangan seperti HACPP, 
ISO dll 

 Keagenan 

 Pajak masuk (impor duty) 

 



B.   Khusus 
  

 

1.    Peluang Pasar 

 Dalam memasuki pasar atau dalam mengembangkan industri pengolahan 
kopi, yang harus dilihat dan dibaca pertama adalah peluang pasar apakah 
masih terbuka atau sudah jenuh baik didalam negeri maupun di luar 
negeri. 

 Peluang pasar kopi didalam negeri maupun di luar negeri masih terbuka 
lebar.  Hal penanda utama adalah : 

 semakin tumbuhnya industri pengolahan kopi,  

 meningkatnya jumlah penduduk 

 meningkatnya pendapatan/kesejahteraan penduduk  

 diversifikasi produk dan  

 trend kenaikan ekspor produk kopi olahan 

      

 



2. Persaingan sesama industri pengolahan kopi 

 Persaingan sesama industri secara pararel telah terjadi baik dalam hal harga, 
jenis produk maupun dalam cara publikasi (iklan dll)  

  

 Persaingan produk diantaranya adalah : 

 -   antara kopi bubuk dengan kopi instan 

 -   antara kopi bubuk dengan kopi bubuk 

 -   antara kopi mix dengan kopi bubuk 

 -   antara kopi mix dengan kopi mix 

 -   produk white coffee oleh berbagai industri  

 

 Persaingan harga diantaranya adalah : 

 -  harga Rp 1.000 per sachet 

 -  harga Rp 2.000 dapat 3 sachet dll 



Persaingan dalam publikasi diantaranya adalah  

-    Penggunaan artis/aktor papan atas 

-    Penggunaan iklan di tv pada prime time  

-    Iklan di koran/majalah dll 



Tahun Jumlah 

Penduduk (juta) 

Kebutuhan kopi 

(dalam Ton) 

Konsumsi Kopi 

Per kapita/Kilogram 

2010 230.000.000 190.000 0,83 

2011 234.000.000 210.000 0,90 

2012 238.000.000 240.000 1,00 

2013 242.000.000 260.000 1,07 

2014 246.000.000 280.000 1,13 

2015 250.000.000 285.000 1,14 

Perkiraan Peningkatan Konsumsi Kopi Di 
Indonesia Menurut AEKI  



TREN 
Kopi Dunia Kedepan 



Dipengaruhi oleh : 

 
1.  Perkembangan Penduduk Dunia 

 
 Penduduk dunia dari waktu ke waktu terus berkembang 

 
     Tahun 2010 :  6,93 milyar jiwa 
      
     China :  1,3 milyar  India  :  1,2 milyar  
     USA  :  311 juta  Indonesia :  238 juta  
    Brazil  :  194 juta  
  
     Tahun 2050 :  diperkirakan mencapai 7,8 – 10,5 milyar jiwa 



 
 
 
 
2.                Perkembangan Harga Kopi Dunia 
 
 
3.                Perkembangan Produksi Kopi Dunia 
 
 
4.                Perkembangan Konsumsi Kopi Dunia 
 
 
5.                Isu-Isu dan Stabilitas Politik Dunia 

 
 
 
               





 



STRATEGI YANG DIPERLUKAN DALAM  
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI 
PENGOLAHAN KOPI 

 Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan daya saing 

industri pengolahan kopi diantaranya adalah : 

 1.    Keberpihakan Pemerintah Pusat dan Daerah 

 Di era pasar bebas/global persaingan sesama pelaku usaha menjadi terbuka 
lebar bagi sesama industri dalam negeri maupun industri PMA.  Oleh 
karena itu diperlukan campur tangan Pemerintah dalam melindungi para 
pelaku usaha dalam negeri dengan berbagai strategi dan cara (regulasi), 
selain dilakukan pembinaan dan informasi yang akurat 

2.   Kemitraan  

 Kemitraan antara perusahaan/industri besar dengan industri menengah 
atau kecil diperlukan secara positif dan saling menguntungkan. 

 Industri menengah kecil mensuplai bahan baku kepada industri besar 

 



3. Pendanaan yang kompetitif 

 Permodalan merupakan komponen utama bagi industri kopi menengah dan 
kecil agar mampu tetap tumbuh dan eksis di pasar 

 Diperlukan perbankan yang dapat memberikan pinjaman dengan suku bunga 
ringan dan kompetitif 

 

4. Pembinaan dan Pelayanan Pemerintah Yang Prima 

 Diperlukan pembinaan kepada para pelaku industri pengolahan kopi 
menengah dan kecil baik dalam hal tekhnologi pengolahan, strategi 
pemasaran dan pengembangan pasar. 

 Diperlukan pelayanan yang efisien, praktis dan berstandar oleh Instansi yang 
berwajib sesuai dengan prosedur dalam mengurus perijinan, sertifikasi seperti 
IRT, GHP, ISO, MD HACPP atau lainnya  

 



STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI 
PENGOLAHAN KOPI 

    Bagi industri pengolahan kopi skala besar dengan pangsa  pasar skala 
 nasional maupun pasar ekspor, strategi dalam  mengembangkan 
 industrinya adalah : 

      Efisien dalam segala hal 

      Cita rasa produk  

      Harga 

      Berstandar SNI (MD) maupun Standar 
internasional  (ISO,  HACCP dll) 

 



       Bagi industri pengolahan kopi skala menengah dan kecil strategi  yang 
 diperlukan dalam pengembangan industrinya diantaranya adalah  : 

 

  Mempunyai citarasa, mutu, dan pasokan yang 
konsisten 

  Mempunyai produk yang spesifik seperti produk 
kopi racik  (kopi dengan rempah-rempah), kopi luwak, 
kopi jahe dll 

  Kemasan yang mengandung unsur etnik seperti 
dengan  kemasan kertas lama, kemasan bambu, dll 

  DIlengkapi dengan ijin dari Instansi setempat yang 
 berwenang 

  Sebaiknya dikenal dan digemari masyarakat sekitar 



INDONESIA 1st CUPPING 
COMPETITION 2008 AT 

JAKARTA 



 



 



 



INDONESIA 2nd CUPPING 
COMPETITION 2009 AT 

JAKARTA 



 



 



 



INDONESIA 3rd CUPPING 
COMPETITION 2010 AT 

ASIC BALI 







INDONESIA 4th 

 CUPPING COMPETITION 
2011 AT JAKARTA 









INDONESIA 5th 

 CUPPING COMPETITION 
2012 AT DENPASAR 









 

 

 

 

 

 

 

 


