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DEWAN MONETER MENYETUJUI KUCURAN KREDIT FUNCAFE 

EKSPOR KOPI BRAZIL MUNGKIN MENCAPAI 35 JUTA KARUNG TAHUN INI

The National Monetary Council (CMN)   mengumumkan alokasi untuk Brazilian Coffee Fund (Funcafé) untuk 
tahun 2018. Biaya produksi hingga tahap  panen dianggarkan sebesar 1,1 miliar  Real atau setara dengan 338 
juta USD. Sementara dana untuk membeli kopi simpanan sebesar 1,9 miliar Real atau setara dengan 584,6 
juta USD. Dana untuk program Financing for Coffee Acquisition Program (FAC) dianggarkan sebesar 1,06 
miliar Real atau 326,1 juta USD dan dana sebesar 10 juta Real atau setara dengan 3,08 juta USD akan 
digunakan untuk pembenahan tanaman yang rusak. Anggaran untuk modal kerja sebesar 200 juta Real atau 
51,5 juta USD ditujukan untuk industri soluble. Sementara industri roasting akan menerima 300 juta Real 
atau 92,3 juta USD dan Koperasi sebesar 425,2 juta Real atau 130,8 juta USD. 

Sumber: Estadão Conteúdo

CURAH HUJAN MENUNDA PANEN DI RONDONIA TETAPI AKAN LEBIH DINI DI ESPÍRITO 
SANTO
Rondônia, produsen Conilon terbesar kedua di Brazil, telah bersiap panen untuk musim 2018. Akan tetapi, hujan yang turun belakagan ini 
membuat panen menjadi sedikit di sana. Di sisi lain, hujan yang terus turun justru menguntungan perkebunan kopi di Espirito Santo. Jika 
cuaca baik terus terjadi, kematangan biji kopi akan lebih cepat dan panen Conilon didapatkan pada awal April di Espirito. Sementara panen 
Arabica kemungkinan akan mulai pada pertengahan Mei di sebagian besar Kawasan kopi Brazil. 

Sumber :CaféPoint

Brazil akan menghasilkan setidaknya 35 juta karung kopi pada musim panen 2018/19 termasuk biji kopi hijau, soluble, dan R&G menurut  
CeCafé,  Brazilian Coffee Exporters' Association.  Ekspor kopi tercatat sebesar 32,9 juta karung pada 2016/17, sementara pengiriman pada 
2015 ketika ekspor mencapai 37 juta karung.  

Sumber: Reuters

INDUSTRI SOLUBLE MELUNCURKAN PROYEK UNTUK MENAIKKAN EKSPOR
The Brazilian Soluble Coffee Industry Association (ABICS)  telah menandatangani kesepakatan 
dengan APEX  Agency in Charge of Promotion of Exports and Investment untuk memperkuat 
kehadiran kopi soluble Brazil di pasar luar negeri. Produk Brazil sudah merambah ke 120 negara 
dan menghasilkan devisa sebesar 650 USD per tahun  dalam mata uang asing. Walaupun Brazil 
merupakan pemimpin dalam pasar ekspor kopi soluble, atau sekitar 28 persen dari total pasar 
yang ada, telah kehilangan pangsa pasarnya karena pesaing dari Asia. Penyebabnya adalah 
karena harga bahan baku tinggi, khususnya kopi jenis Conilon. Kemitraan dengan APEX 
merupakan bagian dari Rencana Pengembangan Kopi Suluble Brazil yang diluncurkan pada 2016 lalu. Tujuannya adalah meningkatkan baik 
ekspor maupun konsumsi domestik sebesar 50 persen dalam 10 tahun ke depan. Sektor itu saat ini mengekspor setara dengan 3,83 juta 
karung biji kopi hijau dan pasar kopi soluble domestik menyerap 1,1 juta karung atau sekitar 5 persen dari total konsumsi kopi di Brazil. 

Sumber: Reuters and ABICS
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STARBUCKS MENJUAL OPERASI CABANGNYA DI BRAZIL
Starbucks sudah berpindah tangan lagi, kali ini melalui kesepakatan dengan perusahaan investasi SouthRock yang akan mengoperasikan 
jaringan 113 toko Starbuck di 17 kota. Dengan penjualan tahunan sebesar 250 juta Real atau sekitar 78 juta USD, Starback saat ini 
merencanakan untuk mempercepat pertumbuhan dan memperbaiki keuntungan sekaligus mengeksplorasi Kawasan baru seperti Brazil 
Selatan dan Brasilia. Starbuck sudah ada di Brazil sejak 2006.  

Sumber: Valor Econômico

PRODUK BARU PADA KATAGORI SOLUBLE

KONSUMSI KOPI DOMESTIK MENINGKAT 
Domestic coffee consumption should grow 3.4% in Brazil this year to 23 million bags according to a market survey conducted by Euromonitor. 
The coffee industry generated sales of R$ 7.6 billion (US$ 2.3 bi) in 2017 according to ABIC, the Brazilian Coffee Roaster’s Association, divided 
among the premium (3.6%), mainstream (58%) and low-price (38%) coffee categories. The study shows that 81% of the total volume 
consumed in 2017 corresponds to R&G coffee, 18% to whole bean and 0.9% to capsules, a sign that the industry’s diversification of product 
portfolio is increasing and moving toward higher quality.

Source: ABIC
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Untuk memperluas kehadirannya di pasar kopi Brazil, Nestle telah meluncurkan Nescafe “Origens”, sebuah produk soluble  yang diproduksi 
secara berkesinambungan dan Nescafé Smoovlatté,  minuman siap saji yang mencampur kopi dengan coklat dan menyasar anak muda. 
Perusahaan multinasional itu mengikuti Brazil dalam pendekatan globalnya dengan inovasi  pada sektor soluble. Nestle merupakan penguasa 
pangsa pasar untuk kopi instan di Brazil sejak tahun 1983. Saat ini pangsa pasar  Nestle sebesar 48,2% diikuti oleh Tres Carocoes sebesar 
32,3%. Konsumsi soluble masih rendah di Brazil, sekitar 28% sementara roas dan ground mendominasi pasar dengan pangsa pasar 98% di 
rumah tangga. 

Sumber: Valor Econômico

Brazilian Prices
Main Producing Regions / Farm Gate March 29, 2018

Source:  
www.qualicafex.com.br
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SISA DEBU  ROBUSTA  DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PRODUKSI MAKANAN, MINUMAN DAN 
KOSMETIK 
Sisa debu kopi Conilon/Robusta  yang biasanya digunakan untuk pupuk, ternyata juga dapat digunakan untuk makanan, minuman dan 
kosmetik. Peneliti pada Food Technology Institute (ITAL)  dan Campinas Agronomy Institute (IAC) telah mengembangkan teknologi yang 
mengekstrak kafein dari debu. Bahan alami itu kaya antioksidan dan  bahan alami lainnya yang dapat digunakan untuk memproduksi 
makanan  dan minuman energi alami dan berkalori rendah. Selain  itu, dapat juga digunakan untuk bahan kosmetik. Proses ekstraksi ini 
mengurangi sampah organik dan dapat digunakan oleh berbagai asosiasi dan koperasi. 

Sumber: CaféPoint

KOPERASI TERKEMUKA MEMPERLUAS PENGGILINGAN KOPI KERING DI MINAS SELATAN
Koperasi Paraguacu yang sudah berusia 60 yahun (Coomap) di South Minhas Gerais, telah merenovasi 
dan memperluas penyimpanan kopi serta mesin pemroses kopi untuk ekspor sejak 2011. Saat ini, 
Coomap menjadi penggilingan kopi termodern di Kawasan itu. Coomap menyatakan lebih menyukai 
mesin-mesin buatan Pinhalense karena kualitasnya, efisien dan dapat diandalkan. Penggilinan Coomap 
tidak hanya menjadi contoh penggilingan modern di Kawasan tetapi juga sudah menjadi tujuan bagi 
para pengunjung asing yang diterima oleh P&A dan Pinhalense. 

Sumber: EAE Máquinas
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PANDANGAN

KEUNTUNGAN YANG BERKESINAMBUNAN, PRODUKTIVITAS SERTA PELUANG PERTANIAN KOPI 
(BAGIAN 2) 

oleh Carlos H. J. Brando

Kajian ekonomi atas peluang pada perkebunan kopi sangat berpengaruh pada persentase harga ekspor FOB yang dicapai oleh para petani. 
Persentase itu diketahui antara 80 dan 90% di negara seperti Vietnam, Brazilia dan Colombia. Sementara di negara lain akan turun hingga 
50%, juga ada negara yang kemungkinannya dalam kisaran 60 dan 70%. Persentase ini menunjukkan ketergantungan para petani terhadap 
efisiensi rantai pasokan dan ditentukan oleh efektivitas struktur yang dimiliki oleh pedagang, perantara, dan lainnya termasuk juga aturan 
pemerintah dan perpajakan, logistik, seperti jalan raya dan pelabuhan, ketersediaan permodalan dan lainnya. Ini merupakan komponen 
kunci pada sebuah negara produsen yang membuat pertanian kopi  berpeluang besar atau kecil. 

Menjadikan lingkungan menjadi lebih baik tidak hanya satu-satunya faktor seperti yang telah disebutkan pada bagian pertama tulisan ini. 
Bagian kedua ini membahas tentang pemberdayaan lingkungan di balik pintu pertanian kopi yang meningkatkan kinerja di dalam pertanian 
dan membandingkan misalnya, apakah para petani kopi memiliki akses ke pelatihan, bahan baku, perlengkapadan dan keuangan di samping  
hal-hal yang telah disebutkan di atas. Negara dengan tingkat produktivitas  tinggi yang meningkatkan bisnis produksi kopi memiliki beberapa 
fasilitas seperti yang ada di bawah ini :

- memiliki tempat untuk melakukan riset kopi atau akses keberbagai fasilitas  untuk menghasilkan riset  seperti berbagai bibit yang 
diadaptasikan dengan kondisi negera tersebut. 
- memiliki berbagai layanan yang diberikan pemerintah kepada publik juga oleh koperasi atau badan lainnya. 
- pasokan yang efisien seperti pasokan pupuk dan perlengkapan pertanian semisal alat penyemprot
- ketersediaan pendanaan untuk membeli benih dan perlengkapan  dan akses ke pasar kopi pada saat yang tepat. 
- regulasi dan perpajakan yang bersahabat 
- akses ke pasar kopi yang kompetitif 
- dll 
 Peran  pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang rumit ini idealnya ditransfer ke harga FOB petani dan untuk memfasiitasi produksi 
yang lebih efisien. Hal ini sangat penting apakah sebagai agen atau pemangku kepentingan atau sebagai katalis perubahan. Dalam peran 
pertama, pemerintah dapat memperbaiki sistem perpajakan, menyediakan dan meningkatkan infrastruktur atau logistik, memperbaikin 
layanan jasa, keuangan  dan lainnya. Pada peran kedua, pemerintah dapat meningkatkan regulasi yang tidak hanya terkait bisnis kopi, tetapi 
juga menata pasokan benih dan perlengkapan serta memeriksa jaringan rantai pemasok kopi itu sendiri. 

Kadang lingkungan tidak mendukung bahkan sering menghambat langkah untuk meningkatkan produktivitas di dalam pertanian. Dengan 
kata lain, upaya untuk meningkatkan produktivitas di dalam pertanuan tanpa ada lingkungan yang memadai di luar pertanian tidak akan 
dapat berhasil dengan baik. Lingkungan yang menunjang harus diperbaiki terlebih dahulu. 

Aspek lain dari bagian pertama adalah dampak lingkungan dan dampak sosial dari peningkatan produktivitas. Demi mendapatkan daya 
perekonomian yang maksimal harus  juga memerhatikan lingkungan. Hal itu tidak hanya berarti mengurangi penggunaan air, pupuk dan 
bahan kimia tetapi juga mengoptimalkan penggunaannya. Pengawasan erosi, menjaga kesuburan tanah dan ketersediaan air, serta faktor lain 
perlu juga dipertimbangkan. 

Salah satu contoh adalah bagaimana pencapaian yang cukup rumit ini diperlihatkan  oleh kerimbunan kopi. Penghilangan batang kopi 
meningkatkan produktivitas akan tetapi memerlukan juga penggunaan pupuk yang lebih intensif. Kerimbunan yang berkurang menurunkan 
risiko penyebaran hama dan penyakit, tetapi meningkatkan risiko untuk masalah lain. Level produktivitas yang ideal akan tergantung tidak 
hanya pada kerimbunan tetapi juga biaya pembelian pupuk dan bahan kimia lainnya. Masalah seperti itu merupakan wilayah di luar 
rerimbunan pohon kopi. 

Contoh dari aspek sosial adalah  ketika teknologi baru menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Aktivitas penyemprotan, penyiangan dan 
bahkan panen  yang dilakukan dengan teknologi baru mengurangi jumlah pekerja di beberapa negara. Pekerja biasanya meminta kenaikan 
upah. Di sinilah muncul risiko peningkatan pengangguran. Bukti yang anekdotik itu memperlihatkan di banyak negara terjadi kekurangan 
tenaga kerja, para pemuda tidak tertarik lagi bekerja di sektor kopi kecuali jika ada perubahan teknologi. Kecanggihan teknologi dan 
pertumbuhan ekonomi, harus juga dicapai dengan melindungi pekerja, memberikan keamanan pada pekerja dan jaminan kesehatan 
termasuk perlindungan persolan serta pelatihan untuk menggunakan alat dengan benar, serta lingkungan yang menunjang. 

Sebagai ringkasan, bagian 1 dan 2 memperlihatkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan kemampuan ekonomis perkebunan kopi. 
Caranya adalah meningkatkan produktivitas dan lingkungan fisik, tanggung jawab sosial serta menciptakan lingkungan yang baik di luar 
gerbang pertanian. Tentu bukanlah tugas yang mudah di banyak negara tetapi dapat dilakukan jika faktor-faktor di atas benar-benar 
diperhatikan. 
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RANGKAIAN UNTUK MEMPROSES KOPI MADU 

MESIN BULAN INI

Pinhalense  merupakan produsen kopi yang mendorong perkembangan mesin untuk para petani Brazil yang mulai 
memproduksi kopi madu pada akhir 1980-an. Pinhalense membuat konsep yang diusulkan oleh   Campinas Agronomy Institute 
(IAC) dapat diaplikasikan di lapangan IAC telah mengusulkan hal ini sejak awal tahun 1953. Pinhalense mengembangkan 
rangkaian mesin khusus dengan pulper dan pemisah cherry  yang belum matang, penghilang getah dan pengering berputar 
yang memungkinkan para petani mendapatkan parchement kering baik dengan getah yang masih banyak ataupun getah yang 
hanya sedikit saja. Setelah mengawali pendekatan tersebut, Pinhalense mengembangkan berbagai mesin untuk memberikan 
kepada para petani   mesin state-of-the-art   untuk memproses kopi madu di manapun di seluruh penjuru dunia. 

Para petani dan pedagang Brazil menyebut produk baru  Cereja Descascado atau disingkat CD  dan namanya diterjemahkan ke dalam Bahasa 
Inggris menjadi  Pulped Natural Coffee. Kopi itu didefinisikan sebagai biji kopi yang berasal dari parchment yang dikeringkan dengan 
kandungan sedikit sekali getah yang berada di dalam biji kopi. 
 

Pinhalense  merekomendasikan beberapa mesin yang dapat memproses Kopi Madu yaitu :
- ECO SUPER  baru lengkap dengan pulper ecoflex  yang sudah terkenal,
-  penghilang mucilage  DMPE,
-  pengering berputar SRE  dan 
- kombinasi hullers CON  dengan C2DPRC,

Semua mesin yang disebutkan di atas tersedia dalam berbagai macam ukuran dan kapasitas. 
Memproses Kopi Madu dapat dimulai dengan penyedot mekanis dan akan terus berlanjut dengan 
pemisahan biji, separasi gravity dan lainnya. Akan tetapi,  mesin yang disebutkan di atas merupakan 
mesin yang dapat memberikan hasil terbaik untuk keperluan pemrosesan khusus seperti Kopi Madu. 

Kombinasi tersebut tanpa atau dengan penyesuaian  Pinhalense ECO SUPER atau ecoflex pulpers dan DMPE penghilang getah  akan 
menentukan apakah produk akhir akan menjadi Kopi Madu berwarna Hitam, Merah atau Kuning seperti yang diinginkan oleh klien. Tujuan 
utamanya, tidak hanya memasok kualitas seperti yang diminta oleh pasar tetapi memerlukan pasokan air yang tidak terlalu banyak. Selain 
itu, mengurangi kerusahan pada biji, juga hanya sedikit lapisan kulit ari yang bercampur serta sedikit atau tidak ada  kehilangan parchment.

Parchment yang masih mengandung mucilage dapat dimasukkan ke pengering Pinhalense SRE, baik drum tunggal 
atau terbagi, tanpa menempel pada pinggiran drum. Pinhalense menyediakan untuk klien aturan sederhana untuk 
menentukan kapan parchment siap untuk  dimasukkan ke dalam pengering dan memberi sinyal berapa lama 
proses pengeringan yang diperlukan, tergantung dari keadaan. Klien dapat juga memilih pengeringan berlanjut 
dan bahkan menggunakan berbagai Teknik pengeringan untuk lot kopi yang sama. 

Lot Kopi Madu yang besar dapat terlebih dahulu dibersihkan, dipisahkan batunya, dikeringkan dan dipisahkan 
pada mesin CON dan dipoles jika diperlukan. Pemoles DBD atau DEPOL tergantung pada  fitur yang diharapkan 
pada produk akhirnya, kopi hijau.  Untuk dapat memarkan Kopi Madu dalam lot kecil Pinhalense saat ini menawarkan kombinasi mesin  
C2DPRC  yang dilengkapi dengan huller dingin dan pemoles serta pemisah pada struktur yang sama dapat juga dilengkapi dengan separator 
mikro MVF. 

Tampaknya hal ini memiliki banyak sekali kemungkinan karena merupakan road map untuk memilih rute spesifik yang dapat memenuhi 
kebutuhan klien. Datanglah ke Booth Pinhalense no 709 pada   Specialty Coffee Expo Seattle dan berbicaralah dengan perwakilan Pinhalense 
terdekat atau langsung kepada P&A untuk menentukan jalur Anda sendiri, juga mesin yang diperlukan untuk memproduksi Kopi Madu. 
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