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OUR
HISTORY
Secangkir kopi di hasilkan dengan melalui proses 

yang panjang. Mulai dari budidaya, perawatan 

tanaman hingga pengolahan pasca panen. Sehingga

mampu menghasilkan biji kopi yang berkualitas 

untuk dapat di sajikan sebagai kopi dengan cita rasa 

bermutu tinggi.

Perusahaan kami hadir menjadi penyalur dari hasil 

petani kopi, untuk dapat mendistribusikan kopi 

terbaik kepada para penikmat kopi di seluruh dunia.

Dengan menghadirkan beragam produk kopi yang 

proses dari biji kopi pilihan hingga menjadi kopi 

terbaik yang dapat di konsumsi untuk memenuhi 

keinginan para pecinta kopi.

Coming together is 
a beginning. 
Keeping together is 
progress. Working 
together is 
success.
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WHO
WE
ARE
CV. Mandiri Kopi merupakan perusahaan produsen 

kopi yang terkemuka. Dengan memberikan kopi yang 

berkualitas yang diterima langsung dari petani. Biji 

kopi akan diolah dengan proses yang terbaik 

sehingga dapat menghasilkan produk kopi yang 

terbaik hingga siap untuk di ekspor ke America, 

Eropa dan di Asia.

Fokus untuk memberikan kopi berkualitas unggul 

dan selalu menjaga hubungan yang erat dengan 

pelanggan kami. Kami memiliki komitmen penuh 

terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan serta 

pengiriman yang tepat waktu.

Dapat membangun kerjasama yang baik dengan 

petani dan pelanggan serta mempertahankan 

standar kualitas produk. Didukung mesin produksi 

yang berinovasi tinggi dan menciptakan kekayaan 

bagi petani kopi.
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GET
TO KNOW
OUR GOALS

OUR VISION OUR MISSION

Menyalurkan hasil perkebunan petani 

untuk dipasarkan keluar daerah dan di 

ekspor.

Menjadi mitra bisnis strategis dalam 

jangka panjang dari industri kopi, 

pemasok arabika dan robusta Indonesia.

Sebagai mitra petani untuk menyalurkan 

hasil pertanian kepada penikmat kopi 

Indonesia dan Luar Negeri.

04



OUR
ADVAN
TAGE
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PROFESSIONAL

Selalu melakukan segala sesuatu dengan penyediaan 

produk dan bertanggung jawab untuk menjamin 

keberhasilan produk yang diolah.

Keunggulan dari perusahaan kami untuk meningkatkan 

kualitas produk yang kami tawarkan.

MONITORING

Melakukan pengawasan terhadap setiap proses 

pengelolaan biji kopi guna menghindari terjadinya 

kesalahan pada pengelolaan produk kopi.
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QUALITY

Komitmen untuk terus memberikan kualitas terbaik 

guna memenuhi kebutuhan dan mewujudkan 

kepuasan pelanggan.

TEAMWORK

Memiliki tim yang berkualitas, sehingga sangat 

kompak dalam menjalankan segala pekerjaan dengan 

hasil yang terbaik dan sesuai yang diharapkan di awal.



OUR
SERVICES
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Kami menawarkan layanan dengan melakukan ekspor dan juga 

memberikan beragam pilihan kopi yang memiliki standar mutu 

berkualitas.

“ Coffee is a way of stealing time that should by rights belong to your older self.”

Biji pilihan yang diproduksi dan 

dipilih dari biji pilihan terbaik yang 

berkualitas untuk dikonsumsi.

SELECTED 
FROM THE BEST

Melakukan export ke America, Eropa dan 

di Asia untuk memenuhi kebutuhan 

penikmat kopi. 

WE EXPORT
THE COFFEE



OUR
PRODUCT
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Berikut ini merupakan beberapa pilihan produk kopi yang kami 

tawarkan meliputi:

“ People don’t stop eating, and they don’t stop drinking coffee.”

Menjadi salah satu kopi terbaik di sumatera yang memiliki 

aroma nikmat karamel saat di sajikan dan rasa manis yang kuat 

pada kopi. 

Kopi yang memiliki aroma citarasa yang kuat dan rasa akhir 

yang manis berasal dari daerah mandailing.

Kopi khas Aceh ini memiliki aroma kekentalan kopi yang kuat 

namun memiliki rasa yang tidak terlalu pahit serta sangat mudah 

dinikmati bagi kalangan awam.

Kopi yang memiliki cita rasa pahit nya tajam dengan tingkat 

kafein tinggi yang menghasilkan rasa kopi robusta terbaik.

Memiliki rasa manis yang alami serta mempunyai rasa yang 

khas dan mudah dinikmati bagi penikmat kopi.

Sumatra Mandheling

Sumatra Dolok Sanggul

Gayo Arabica

Robusta

Wild luwak gayo



OUR
GALLERY

Dokumentasi dari beberapa produk kopi, hasil produksi, dan biji kopi 

yang siap untuk di ekspor.
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