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Hotel Borobudur Jakarta Merayakan International Coffee Day 2017 

 

 

International Coffee Day atau Hari Kopi Internasional dirayakan di seluruh dunia pada tanggal 1 

Oktober yang lalu. Perayaan tahunan ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi terhadap proses 

pembuatan kopi dan semua petani kopi di berbagai belahan dunia. Hotel Borobudur Jakarta pun turut 

menyemarakkan International Coffee Day tahun ini dengan mengadakan acara bertajuk “Coffee Class 

& Latte Art Workshop by Opal Coffee” pada hari Minggu, 1 Oktober 2017 di Timor Room pada pukul 

14.00 – 18.00 yang dihadiri oleh para pecinta kopi.  

 

General Manager Hotel Borobudur Jakarta, James Costa membuka acara dengan beberapa fakta 

menarik mengenai manfaat dari kopi bagi tubuh manusia. Tim dari Opal Coffee kemudian mengisi 

acara dengan berbagai penjelasan dan demo, mulai dari sejarah kopi, jenis-jenis kopi, pemrosesan biji 

kopi, hingga seni menggambar latte. Tidak hanya itu, barista Opal Coffee turun langsung untuk 

mengajari para peserta cara membuat kopi dan cara menggunakan peralatan yang biasa digunakan 

oleh barista di kedai kopi. Setelah melihat proses pembuatan espresso dan gambar latte dari barista, 

para peserta kemudian berlomba untuk membuat sendiri espresso lengkap dengan gambar latte di 

atas kopi. Hasilnya dinilai oleh pihak Opal Coffee dan Hotel Borobudur Jakarta untuk ditentukan 

pemenangnya yang memperebutkan hadiah dari Hotel Borobudur Jakarta, Opal Coffee, dan Tambling.  

 

Tambling juga berpartisipasi dalam acara ini dengan memperkenalkan daerah konservasi fauna liarnya 

yang terletak di Lampung. Kopi organik yang ditanam di area hutan Tambling diolah kemudian 

produknya dijual dan hasil dari penjualan tersebut didonasikan untuk konservasi daerah Tambling.   

 

*** 

 

Hotel Borobudur Jakarta, the leading five star diamond hotel and ‘Grand Old Lady of Hospitality’ in 

Jakarta, features 695 guest rooms and suites as well as extensive meeting facilities, all set in 23 acres 

of landscaped tropical gardens. Located right in the heart of town, the hotel offers a wide selection of 

restaurants: Italian, Chinese, Japanese and International cuisine. Klub Borobudur is amongst the finest 

and best-equipped health club and spa in town. 


