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KONSUMSI SPECIALTY COFFEE BERTUMBUH 18% PER TAHUN DI BRAZIL

“GEO-REFERENCING” KAWASAN PRODUSEN KOPI BRAZIL SEDANG DILAKUKAN 

Survei Euromonitor  yang diawasi oleh Brazilian Specialty Coffee Association (BSCA) memperlihatkan bahwa konsumsi kopi speciality 
di Brazil bertumbuh 18,1% setiap tahun dari 2012 hingga 2016. Para peritel berhasil menjual R$ 3,2 miliar atau setara dengan US$ 1 
miliar kopi speciality. Jumlah itu setara dengan 5,1% dari total penjualan kopi di negara tersebut.Kajian itu memperkirakan 
pertumbuhan konsumsi mencapai 1,7 karung kopi speciality hingga 2021. Kapsul juga akan memiliki pengaruh besar pada 
peningkatan ini. Salah satu tantangan mereka adalah menjadi lebih bertanggung  jawab terhadap lingkungan dengan kapsul yang 
biodegradable atau versi daur ulang. 

Sumber: Notícias Agrícolas

BRAZIL DAN CHINA AKAN MENJADI DUA KONSUMEN BESAR DALAM DUA DEKADE
Berbicara dalam pembukaan   Pu'er International Specialty Coffee Expo pertama, Ted Lingle menyatakan bahwa Brazil akan menjadi 
negara pengkonsumsi kopi utama diikuti dengan China dan AS sebelum 2040.  Carlos Brando dari P&A memberkan topic tentang 
“Membangun Konsumsi Internal” dan menggambarkan berbagai peralatan yang akan mewujudkan perkiraan dari Linge. Konferensi 
dan pameran dagang tersebut menarik sekitar 800 orang dari China dan 12 negara produsen dan konsumen. Konferensi dilaksanakan 
di daerah tempat teh China Pu’er berasal. Dalam acara selama tiga hari tersebut, diikuti dengan kunjungan dua haru ke lapangan untuk 
melihat pertaninan dan pabrik di kawasan tersebut. Acara itu diselenggarakan oleh pemerintah setempat dan Yunnan International 
Coffee Exchange (YICE). Dalam acara itu, diseleggarakan Celebration Garden a Coffee Tree Planting Ceremony.

Sumber: P&A

Conab, badan Kementerian Pertanian  yang bertanggungjawab dalam pergudagangan dan perkiraan panen, baru saja menyelesaikan 
pemetaan kawasan produsen kopi di Parana dengan menggunakan citra satelit. Geo-referencing telah dilakukan kawasan produsen 
kopi di São Paulo dan Minas Gerais.  Alat yang pentig ini akan mendukung survei Conab juga National Water Agency. 

Sumber : CaféPoint

CONAB MENGELUARKAN PERKIRAAN PERTAMA PANEN KOPI 2018
Conab, badan Kementerian Pertanian  yang  mengurus pergudangan dan perkiraan panen telah mengeluarkan perkiraan pertama 
untuk panen kopi 2018 ini. Menurut badan tersebut, produksi kopi akan berada pada kisaran 54,4 dan 58,5 juta karung dengan 
kenaikan antara 21,1 dan 30,1% dibandingkan dengan tahun lalu. Produksi Arabica diperkirakan akan naik 26% dan Conilon naik 
24,3%. Perkiraan panen yang lebih besar itu terkait dengan siklus produksi dua tahunan Brazil juga situasi iklim yang lebih baik serta 
implementasi teknologi baru. Minas Gerais mungkin akan memproduksi antara 29 dan 30,6 juta karung, Espírito Santo 11,6 hingga  
13,3 juta karung dan Bahia akan mencapai rekor antara 4 hingga  4,2  juta karung. Perkiraan untuk Rondônia adalah  2,3  hingga  2,4  
juta karung Conilon. 

Sumber: CaféPoint
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KOPI MENEMPATI URUTAN KELIMA DALAM PRODUK EKSPOR PERTANIAN BRAZIL
Menurut  Brazilian Coffee Exporters' Association (CeCafé), ekspor kopi Brazil total 30,7 juta karung pada tahun 2017 lalu. Menurun sebanyak 
10,1% dari ekspor tahun sebelumnya yang sebanyak 34,4 juta karung. Walaupun menurun, produksi kopi menempati urutan kelima dari total 
pengiriman produk pertanian Brazil. Pangsa pasarnya sekitar 5,4%. Ekspor kopi mencapai US $ 5,2 miliar  pada tahun 2017, turun 
dibandingkkan dengan tahun 2016 yang senilai US$ 5,4 miliar. Rata-rata harga pada periode tersebut US $ 169,4, 6,6% lebih tinggi 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang senilai US$ 158,9. Ekspor kopi speciallity sekitar 5,1 juta karung, senilai US$ 1,02 miliar, pangsa 
pasarnya sekitar 19,6% dari total. AS merupakan tujuan utama ekspor kopi Brazil, sebanyak 6,1 juta karung (19,9%) diikuti Jerman dengan 5,5 
juta karung atau 17,9%. 

Sumber: Notícias Agrícolas and Embrapa Café

PEMANGKASAN ANGGARAN DIGAGALKAN OLEH PETANI 

Slogan “satu negara aneka cita rasa”  diciptakan dengan huruf S yang ditambahkan warna merah  ke logo tradisional yang kemudian menjadi 
Cafés do Brazil. P&A melihat perubahan pada logo dan slogan itu mengindikasikan kualitas kopi yang beragam yang ditawarkan oleh Brazil 
dari 14 kawasan produsen kopinya. Sebagin besar masih menggunakan nama dan logo itu hingga sekarang. Kawasan  dan karakteristik dari 
kopi mereka didefinisikan pada proses kolaboratif bersama, termasuk perwakilan dan para cuppers di kawasan. Semua upaya itu dilakukan 
untuk mempresentasikan kopi Brazil di SCAA Conferences and Trade Faie di San Francisco tahun 2000. Ketika itu, temanya adalah Brazil. 
Hasilnya, seperti yang dikeluarkan oleh  ABIC - Brazilian Coffee Roasters' Association, kontes kopi tersebut mendukung sepenuhnya 
perubahan logo dan kreasti slogan: dari negara bagian  Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo dan Paraná turut menjadi bagian dalam 
11 pemenang. Kabupaten-kabupaten di negara bagian Bahia, berada pada posisi pertama dan kedua. Sementara Espirito Santo di tempat 
ketiga dan Parana bersama dengan Minas Gerais dan Mogiana di kawasan Sao Paulo menjadi pemenang pada lelang pekan lalu.  

Sumber: P&A dan ABIC

IRIGASI MENGHEMAT AIR DAN MENINGKATKAN PRODUKSI
Para petani kopi di negara bagian Espirito Santo akan meningkatkan ketergantungan mereka terhadap irigas untuk menjaga dan meningkatkan 
produksi kopi. Dengan sistem irigasi tadah hujan yang pada  mulanya digunakan untuk  mengoptimalkan penggunaan air, memperlihatkan 
hasil yang lebih positif lagi. Produktivitas naik hingga 100 karung conilon per hectare selain menghemat 30% penggunaan air. 

Sumber: CaféPoint
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Karena krisis fiskal yang sedang dihadapi Brazil, Kementerian Perencanaan mengusulkan untuk mepertahankan cadangan Funcafe untuk 
tahun ini . Dampaknya negatif terhadap anggaran yang ada untuk Coffee Research Consortium, yang dikoordinir oleh Embrapa Café, untuk 
melakukan kegiatan pada tahun 2018. National Coffee Growers' Council (CNC) melakukan serangkaian langkah sukses pada National Congress 
untuk melawan rencana tersebut dan memastikan bahwa dana riset yang tadinya diharapkan tetap dialokasikan untuk menjaga kelangsungan  
bisnis kopi di Brazil serta perkembangan bisnis kopi. 

Sumber: Notícias Agrícolas

MEKANISASI BERDAMPAK POSITIF TERHADAP PRODUKTIVITAS KOPI 
Kajian Conab bertajuk “Analisis Biaya Produksi Kopi dan Profitabilitas pada 2009 hingga 2007” memperlihatkan bahwa mekanisasi produksi 
kopi merupakan faktor utama di balik kenaikan produktivitas kopi dan keuntungan. Data yang dikumpulkan dari survei pada beberapa negara 
bagian produsen kopi menunjukkan produktivitas yang lebih besar didapatkan dengan penggunaan pupuk yang lebih intensif lagi. 

Sumber: CaféPoint

Brazilian Prices
Main Producing Regions / Farm Gate January 31, 2018

Source:  
www.qualicafex.com.br
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PANDANGAN

TANTANGAN MEMBUAT CHINA SEBAGAI KONSUMER KOPI BESAR 

oleh Carlos H. J. Brando

Tantangan untnuk memenuhi prediksi  Ted Lingle bahwachina akan menjadi konsumen kopi terbesr kedia di dunia tidak sedikit. 
Dimulai dengan perlunya membagi dua pasar  yang ad sekarang ini yaitu soluble dan coffee shop. Konsumsi China yang cukup besar 
di rumah tangga berbentuk kopi soluble yang pertumbuhan penjualannya lebih rendah dibandingkan dengan sektor coffee shop yang 
dinamis dan pasokannya mulai berlebihan.

Coffee shop mungkin berada di “top of mind” konsumen kopi di China. Akan tetapi, harganya membuat kopi tidak dapat diakses oleh 
sebagian besar populadi. Salah satu cara untuk membuat kopi menjadi semakin populer  dan untuk membuat harga turun adalah 
membawa kopi ke outlet makanan lainnya, kantor dan vending machine dengan tujuan agar dapat masuk ke rumah mereka. Hal ini 
mengikuti contoh di Brazil. Mesin kopi espresso “diturunkan” dari coffee shop ke bakeri yang berada di kawasan urban sehingga para 
konsumennya teredukasi tentang kopi. 

Di spectrum kopi lainnya, di rumah tangga China konsumsi soluble akan mendapatkan keuntungan dari minuman baru. Misalnya saja, 
dalam kopi soluble 3 in 1, yaitu kopi, gul dan krim baik dengan perasa maupun tidak. Marketing gimmick lainnya adalah membuat 
konsumsi soluble menjadi lebih dinamis lagi seperti di Indonesia dan Meksiko. Pengunaan tekonologi seperti minuman kopi yang 
dibekukan dan kopi dingin berasal dari soluble dapat memodernisasi pasar soluble, menarik perhatian anak muda an sekaligus 
mendidik para konsumen mengenai kopi. 

Sangat jelas bahwa usulan yang telah disebutkan di atas berada di tangan para perusahaan kopi dan merek untuk memperkenalkan 
dan membawanya kepada konsumen. Ada hal lain yang masih memiliki ruang lebar untuk bekerjasama: program institusi untuk 
mengiformasikan kepada para pelanggan mengenai keuntungan jika minum kopi. Teh telah berhasil dengan hal ini di China karena 
sudah ada tradisi di masa lalu. Jika hal ini dilakukan hanya oleh satu perusahaan kopi saja, tidak akan berhasil karena tampak 
mencurigakan. 

Dengan bersama-sama, perusahaan-perusahaan kopi dapat menginformasikan segala hal tentang kopi kepada konsumen yang sudah 
mengenal kopi maupun konsumen yang potensial. Hal tersebut dilakukan secara professional mengenai bagaimana keuntungan dari 
minum kopi yang telah diteliti dengan saksama dan sudah ada selama beberapa dekade lalu. Cara seperti ini berjalan dengan baik di 
beberapa negara produsen dan konsumen kopi. 

Akan tetapi,  yang hilang di China adalah konsumsi roast-and-ground coffee yang secara progresif telah masuk dan menjadi titik balik 
edukasi konsumen dan pertumbuhan konsumen di negara yang mengkonsumsi soluble. Di negara-negara tersebut, konsumsi kopi per 
kapita mulai bertumbuh, seperti di UK dan Mexico. Bentuk baru konsumsi ini akan tiba di tangan para perusahaan kopi dengan atau 
tanpa bantuan dari program institusional. 

Tidak ada peringatan yang lebih baik dibandingkan dengan pentingnya riset dan pengembangan kopi ketimbang keputusan dari 
perusahaan kopi terbesar di dunia untuk menyertakan riset pada bagian produksinya. Hal itu dilakukan setelah selama puluhan tahun 
ketergantungan terhadap soluble coffee.

Orang bisa saja bilang bahwa pertumbuhan pendapatan dan kualitas kopi tidak disebut dalam artikel ini. Pertumbuhan pendapatan 
di China memang tidak ada karena hal itu menciptakan lingkungan yang meningkatkan juga konsumsi semua minuman. Tetapi, jenis 
minuman yang paling mendapatkan keuntungan adalah minuman yang sebelumnya telah dipromosikan sebelumnya. Kopi, harus 
berkompetisi dengan produk-produk tersebut. Kualitas, sudah disebutkan secara implisit di beberapa bagian dalam artikel ini seperti 
edukasi kepada konsumen, teknologi dan R&G di rumah. Ada bahaya jika penekanan kualitas terlalu besar dalam artikel seperti ini 
karena ada risiko hanya mengimplikasikan kualitas seperti kualitas speciality coffee.  Gelombang ketiga dan sejenisnya, akan membuat 
China menciptakan konsumsi massal dan menjadi negara pengkonsumsi kopi yang besar. 
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PROCESSING NATURALS

MESIN BULAN INI

Pinhalense telah menerima banyak pertanyaan mengenai pemprosesan kopi natural sebagai akibat dari kenaikan produksinya di 
beberapa negara penghasil kopi. Hal ini dapat dimengerti karena saat ini Brazil merupakan produsen terbesar di dunia dari kopi 
olahan natural. Banyak mesin Pinhalense telah dirancang secara khusus untuk memproses kopi natural, misalnya adalah rotary driers 
dan cross-beater cold hullers.
 
The Guardiola rotary drier  diciptakan di Guatemala  untuk mengolah parchment kopi. Pinhalense mengembangkan kembali dan 
mengadaptasi mesin ini untuk memproses kopi natural. Hingga saat ini sudah terjual sekitar 15.000 rotary drier ini untuk 
mengeringkan kopi secara natural. 

Rotary driers SRE  dari Pinhalense untuk memproses kopi natural tersedia dalam beberapa ukuran, berkisar antara 1,5 hingga 10 ton 
biji kopi basah setiap kali proses. Tambahan baru adalah drum terbagi-bagi sehingga dapat mengolah produk yang berbeda misalnya 
natural di sisi satu dan parchement di sisi lainnya.  Pengering Pinhalense SRE juga dilengkapi dengan beberapa fitur penting untuk 
menjaga kualitas yang terkait dengan proses natural. Dalam proses ini, mesin dilengkapi dengan kontrol temperatur udara dan 
speciality coffee, juga pasokan udara panas yang seragam untuk semua biji kopi, serta prosedur lain untuk menyamakan hasil dengan 
kelembaban bermacam-macam. 

Huller Pinhalense  yang terkenal untuk proses natural itu mendapatkan beberapa paten termasuk untuk layar pemisah osilasi. 
Kombinasi antara unit hulling CON sebenarnya dikembangkan untuk melakukan tugas spesifik.Mesin huller Pinhalense untuk proses 
natural memiliki kapasitas yang beragam  mulari dari 300kg/jam (C2DRC) hingga   1.800 kg/jam (CON-12). Semua mesin itu dilengkapi 
dengan mesih pemoles untuk  hull parchment.

 
Mesin  C2DRC juga dilengkapi dengan pemisah 3 tingkatan, CON 
terbesar juga memiliki pre-cleaner (optional) destoner, huller, 
repasser dan catadors. Kedua mesin tersebut dikenal dapat  
meningkatkan hasil kopi hingga 2% karena mesin itu tidak 
memanaskan kopi, tidak ada kopi yang hilang karena debu dan 
persentase dari biji yang rusak hampir nol.  Pinhalense  cold 
hullers menghindari pemananasa yang tidak perlu yang merusak 
kualitas kopi natural.C2DRC

CON-12

SRE-050/100 SRE-150

PINHALENSE, PILIHAN UNTUK PROSES KOPI NATURAL


