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NEGARA BAGIAN SÃO PAULO  MENGEMBANGKAN KLON ROBUSTA

STOK KOPI TURUN EMPAT BULAN BERTURUT-TURUT

The Agribusiness Technology Agency of São Paulo (APTA)  Bersama dengan Campinas Agronomy Institute (IAC) telah menyeleksi klon 
kopi Robusta yang diadaptasi terhadap kebutuhan negara dan kondisi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Tujuannya adalah untuk 
meningkatkan diversifikasi produksi dan memenuhi kebutuhan industri roasting yang terus meminta Robusta berkualitas tinggi 
sebagai campuran. Enam klon  yang berasal dari Conilon/Robusta berkualitas tinggi dari negara bagian   Espírito Santo terpilih dan 
disilangkan dengan IAC 2258. Silangan itu lalu diuji dengan material baru yang dilakukan pada pertanian di atas tanah 400 meter di 
atas permukaan laut di São Paulo dengan temperatur 23°C. Klon  baru ini akan dipublikasikan segera untuk para petani. 

Sumber: Revista Plasticultura

PENDEKATAN BARU MEMBANTU KONTROL TERHADAP KUTU DAUN
Riset yang dilakukan oleh ESALQ,  sekolah agronomi São Paulo State University dapat membantu para 
petani untuk mencegah dan mengontrol kutu daun yang biasa menyerang kopi. Hama ini pertama kali 
ditemukan di Brazil pada tahun 1970 hingga saat ini masih menjadi penyakit utama yang memengaruhi 
produksi. Pendekatan baru menggunakan data dasar seperti temperatur minimum dan tingkat 
kelembaban udara untuk memperkirakan tanggal ideal ketika mengaplikasikan semprotan fungisida. 
Sehingga para petani dapat merencanakan kegiatan dengan efektif. Tujuh percobaan lapangan yang 
dilakukan menggunakan model hasil penelitian, dilakukan pada perkebunan di Varginha, Boa Esperança, 

Uberlândia, Campinas dan Buritizal. Semua penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan dan ternyata lebih baik untuk 
mengontrol hama daun dibandingkan dengan cara tradisional yang menggunakan sistem kalender. ESALQ mengembangkan kajian ini 
bekerja sama dengan São Paulo Biological Institute, Embrapa Informática dan Procafé. 

Sumber : Revista Cafeicultura and ESALQ/USP

Menurut CONAB, Lembaga dari Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab atas data 
pergudangan dan perkiraan jumlah panen serta cadangan kopi di sektor swasta di Brasil tercatat 
sebanyak 9,82 juta karung pada Maret 2018. Jumlah itu lebih kecil sebesar 0,4 % jika dibandingkan 
dengan 9,86 juta karung pada periode sama tahun sebelumnya. Dengan data tersebut, berarti 
sudah empat kali berturut-turut terjadi penurunan. Jumlah stok ini juga merupakan level terendah 
sejak tahun 2012. Saat ini, Arabika menyumbang 8,96 juta karung dan Conilon sebanyaj 867.000 
kopi yang sedang disimpan. 

Sumber: Valor Econômico

KINERJA EKSPORT TURUN 34% KARENA PEMOGOKAN SUPIR TRUK
Pemogokan supir truk yang terjadi di Brazil pada Mei lalu mempengaruhi ekspor kopi. Pengiriman kopi turun 34,7% dibandingkan 
dengan periode sama pada tahun 2017 dan total hanya ada pengiriman  sekitar 1,7 juta karung termasuk biji kopi hijau, R&G dan 
soluble coffee menurut data dari Brazilian Coffee Exporters' Association (CeCafé). Selain itu, pendapatan juga turun drastis, sebesar 
42% dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai US$ 258,6  juta. 

Sumber: Valor Econômico
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MELITTA MASUK KE SEGMEN KAPSUL BRAZIL
Melitta akan mulai memproduksi kopi kapsul yang bertujuan untuk memperluas eksistensinya di Brazil. Kapsul itu akan diproduksi 
oleh pabrik Melittan di Avaré, negara bagian São Paulo di tempat penelitian dan pengembangan kopi dibuat. Melitta sudah 
menghitung produknya lengkap dengan program daur ulang: pelanggan akan menyimpan kapsul dalam sebuah kotak yang 
memuat hingga 50 kapsul, kemudian mengakses ke laman Melitta untuk mencetak perangko prabayar dan memasukkan kotak it 
uke kantor pos manapun untuk didaur ulang. 

Sumber: Valor Econômico and Revista Cafeicultura

MENINGKAT, KEHADIRAN DAN PENJUALAN OLEH ORANG BRAZIL PADA WOC

ORANG BRAZIL CINTA BOLA ….. DAN KOPI 
Data yang dikeluarkan oleh Euromonitor  menunjukkan bahwa orang Brazil minum kopi rata-rata 817 cangkir per tahun. Kopi 
merupakan minuman non alcohol yang paling banyak dikonsumsi di negara tersebut. Diikuti oleh minuman soda dan air mineral 
botola, Diperkirakan sebanyak 15% volume kopi global dikonsumsi di Brazil. 

Sumber: Época Negócios
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Ada sebanyak 28 anggota delegasi Brazi, terdiri atas 28 pengusaha yang hadir dalam World 
of Coffee 2018 di Amsterdam  pada Juni lalu. Delegasi itu berhasil membukukan transaksi 
senilai US$ 26,1 juta  dan masih berharap ada transaksi sebesar US$ 209,6 juta akan 
dilaksanakan dalam 12 bulan ke depan. Booth Brazilian Specialty Coffee Association (BSCA) 
menawarkan cupping kopi berkualitas dari beberapa Kawasan di Brazil. 

Sumber: BSCA

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

Source:  
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ROASTERS ASSOCIATION ORGANIZES TRIP TO CERRADO
Para roasters yang menjadi anggota ABIC baru-baru ini melakukan kunjungan ke Trip to Origin,  Cerrado di Minas region  yang dikenal 
sebagai kawasan kebun berproduktifitas tinggi dengan pendekatan modern (juga dikenal sebagai tujuan utama kopi asli di Brazil). 
Rombongan tersebut berada di sana selama dua hari, mengikuti proses penen, juga langkah-langkah pemrosesan biji yang diekspor. 
Selain itu, rombongan juga melakukan cupping kopi, mengunjungi pertanian Koperasi MonteCCer. Perjalanan itu dimaksudkan untuk 
mengintegrasikan rantai pasokan kopi, mempererat jaringan dan membawa pembeli dan petani menjadi lebih dekat satu sama lain. 

Sumber: Revista Cafeicultura

BIRO IKLAN BRAZIL MERANCANG KEMBALI LOGO CQI
Biro iklan GSB2  baru-baru ini telah merancang ulang logo Coffee Quality Institute yang saat ini tampil pada semua program CQI. 
Tekanan pada hurf “Q” yang melambangkan kualitas merupakan komponen utama dari logo tersebut, untuk menekankan 
pentingnya branding CQI. Saat ini, semua logo CQI telah disesuaikan dengan logo utama, yang juga dirancang oleh GSB2  pada  
2015.

Sumber : ADS and P&A

=
=



3

PANDANGAN

BAGAIMANA MENGATASI PENURUNAN PERMINTAAN KOPI BERKELANJUTAN ? 

oleh Carlos H. J. Brando

Tidak hanya harga premium kopi berkelanjutan yang turun, tetapi para petani dan pedagang juga mengeluh permintaan kopi berkelanjutan 
terus menurun. Hal ini jelas bertentangan dengan semua upaya untuk meningkatkan pasokan kopi berkelanjutan. Apa sebenarnya yang 
sedang terjadi ? 

Sejak lama sudah diketahui dari survei konsumen bahwa sebagian besar penikmat kopi  memiliki kecenderungan membeli kopi 
berkelanjutan, tetapi hanya sebagian kecil yang mau membayar harga premium untuk kopi jenis ini. Mengatasi hal ini,  hampir semua 
pemangku kepentingan melakukan serangkaian inisiatif seperti Sustainable Coffee Challenge (SCC) dan Global Coffee Platform (GCP), telah 
menekankan pada para roasters untuk bersungguh-sungguh membeli lebih banyak membeli kopi berkelanjutan dan secara sukarela 
mendeklarasikan seberapa banyak kopi berkelanjutan yang mereka beli. Apakah langkah itu cukup ? 

Tampaknya,  para petani akan dapat menutupi biaya produksi dengan cara yang berkelanjutan jika konsumen mau membayar lebih mahal 
untuk kopi-kopi yang termasuk dalam kelompok kopi berkelanjutan. Ada fakta bahwa petani yang melangkah memproduksi kopi secara 
berkelanjutan juga cenderung menjadi lebih baik, memproduksi kopi lebih banyak dan menjadi manajer yang lebih baik pula. Akan tetapi, 
apakah hal ini sudah cukup dikompensasi dengan harga kopi seperti sekarang ini ? 

Secara keseluruhan, solusi dari rangkaian puzzle yang terhampar adalah meyakinkan para konsumen untuk membayar lebih tinggi untuk 
produk-produk kopi yang berkelanjutan, demi menjaga kelestarian alam, sosial dan ekonomi. Seperti yang dikatakan para ekonom sekarang 
ini, para konsumen yang mau membayar lebih mahal adalah instrumen marketing yang dapat menopang biaya untuk menjalankan konsep 
keberlangsungan. Apakah itu hal yang dapat dilakukan ? 

Cobalah kita lihat perkembangan lain dari bisnis kopi dan melihat apakah kita dapat belajar dari mereka. Dalam waktu yang panjang, 
diperkirakan bahwa untuk meningkatkan konsumsi kopi tergantung hanya pada kekuatan brand semata. Ternyata, dari pengalaman di Brazil, 
untuk meningkatkan konsumsi kopi dari 6 menjadi 13 juta karung dan menaikkan konsumsi per kapita dari 2 menjadi 4 kilogram per tahun 
dalam 10 tahun menjadi investasi prakompetitif hanya sebesar US$ 27 juta yang dibuat oleh industri roasting. Investasi tersebut berhasil 
menaikkan konsumsi orang Brazil menjadi 21 juta karung saat ini dan konsumsi per kapita menjadi 6 kilogram per tahun. 

Kenaikan itu juga didukung oleh keyakinan bahwa ada manfaat kesehatan dari minum kopi. Hal itu berubah menjadi hal yang sangat 
diperhatikan oleh komunitas kopi internasional serta menjadi dasar dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Association for Science and 
Information on Coffee (ASIC) sehingga menjadi landasan berdirinya ICO’s Coffee and Health Program termasuk pembentukan Institute for 
Coffee Studies di Vanderbilt University, Amerika Serikat. Beberapa upaya prakompetitif ini diikuti oleh tren baru dalam bisnis kopi,– coffee 
shops, single-serve dan gelombang ketiga – dapat membuat pertumbuhan rata-rata konsumsi kopi global melesat dari 1%  per tahun 
kemudian naik menjadi 2 hingga 2,5% per tahun. Fenomena ini membuat pertanyaan di mana sebenarnya ruang untuk langkah prekompetitif 
untuk meyakinkan para konsumen agar mau membayar lebih mahal demi kopi berkelanjutan. 

Jika para konsumen menaruh perhatian dengan dampak negatif dari perkebunan dan bisnis kopi yang tidak berkelanjutan terkait dengan 
lingkungan hidup dan hak pekerja, misalnya, itu merupakan waktu yang tepat untuk memperkenalkan apa risiko produksi kopi yang tidak 
berkelanjutan dikaitkan dengan keengganan konsumen membayar lebih tinggi untuk produk kopi berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, siapa 
yang harus melakukan ? 

Tampaknya, para roaster yang beroperasi pada lingkungan yang kompetitif, mungkin tidak tertarik dengan isu terkait dengan produki kopi 
berkelanjutan ramah lingkungan. Tetapi, mereka mungkin dapat terlibat dalam kampanye ke masyarakat mengenai inisiatif ini. Selain itu, 
mereka dapat menggunakan upaya marketing masing-masing untuk melantangkan kampanye prakompetitif ini seperti yang telah dilakukan 
pada isu kopi dan kesehatan. 

Pemaparan di atas hanyalah ide belaka, mungkin beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah (1) tampaknya mustahil mengharapkan 
para petani investasi pada sumber mereka sendiri untuk memproduksi secara berkelanjutan tanpa ada kompensasi, (2) tampaknya rantai 
pemasok juga tidak dapat menyediakan hal-hal yang diperlukan petani, sehingga (3) harga konsumen yang lebih tinggi untuk produk kopi 
berkelanjutan adalah solusinya. Jika dibandingkan, dana sebesar US$ 350 juta yang disebut-sebut telah diinvestasikan dalam 10 tahun untuk 
mempromosikan konsumsi di Brazil dan jumlah yang sama telah diinvestasikan pada soal kopi dan kesehatan oleh ASIC dan ICO, setara 
dengan US$ 350  juta yang dihabiskan untuk kampanye kepada publik. Hal itu menunjukkan bahwa diperlukan lebih banyak biaya untuk 
kampanye kopi berkelanjutan dan konsumen diharapkan dapat menutupi biaya tersebut. Hal itu, dikombinasikan dengan Kawasan kopi 
berkelanjutan dan cara baru untuk mengukur keberlanjutan, akan membantu menentukan langkah agar benar-benar tercipta produk kopi 
berkelanjutan dari cangkir para konsumen (juga dompet) ke benih-benih yang disemai oleh petani. 
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4More information about Pinhalense machines at www.pinhalense.com.br 

TANTANGAN DALAM MERANCANG ECOLOGICAL WET MILL

MESIN BULAN INI

Fokus utama pada ecological wet milling kopi adalah mengurangi konsumsi air pada proses utama, lalu juga mengunakan siphon 

untuk memisahkan berat biji kopi, biji yang kurang baik dan batu, ada juga pulper untuk menghilangkan parchment serta mucilage 

removers, untuk menghilangkan mucilage yang terdapat dalam parchment. Ada bagian lain yang memerlukan  air dan terkadan 

menyebabkan kontaminasi adalah feed hoopers . Di feed hoopers  aliran kopi keluar dengan bantuan air dan kopi digerakkan dengan 

mengunakan aliran air. Selain itu, ada lagi proses fermentasi yang dilakukan di kolam dan biasanya menghabiskan air paling banyak 

dalam proses pengolahan kopi. Jika tidak menggunakan mesin ramah lingkungan, seperti mechanical siphons, pulpers dan mucilage 

removers – terkoneksi dengan dry feed dan peralatan untuk mengangkut kopi, dampak ekologi dari wet milling  akan menjadi 

minimal. Hal yang sama terjadi pada kombinasi fermentasi, jika diperlukan dengan mucilage removers, bahkan jika dilakukan 

fermentasi kering. 

Pinhalense telah berperan dari waktu ke waktu, sejak penemuan dan mempatenkan sifon mekains LSC untuk meluncurkan pulper  

yang mengurangi penggunaan air yaitu   ECO SUPER termasuk beberapa generasi mucilage removers (DFA dan sekarang DMPE). 

Akan tetapi, peran Pinhalense tidak terhenti di sana. Proyek-proyek ecological wet milling  termasuk -tata ruang dan desain- lebih 

dari upaya untuk mengurangi air dari coffee feeding, pengiriman kopi bahkan pada proses fermentasi. Pinhalense selalu menyatakan 

bahwa kesuksesan sebuah pabrik pengolahan kopi tergantung tidak hanya dari mesin saja tetapi bagaimana mesin-mesin itu 

terkoneksi. Misalnya saja aliran produk. Dengan demikian, seberapa ekologisnya sebuah wet mill tidak hanya tergantung pada  

mesinnya saja, seperti – mechanical siphons, pulpers dan mucilage removers  yang hanya memerlukan sedikit air, tetapi juga 

tergantung dari bagaimana mesin-mesin tersebut saling terhubung, – dry feed hoppers dan  alat transportasi kopi (elevator, 

conveyor, pipa, chutes, dll) dan bagaimana fementasi air yang efisien, jika digunakan. 

     

Proyek Pinhalense sudah mencerminkan hal di atas -  misalnya adalah mills terbesar di Colombia, yang baru-baru ini dirakit- 

menggunakan alat transportasi pemindah kopi kering, termasuk pulp kopi, dari feed hoppers  ke rotary driers dan dilanjutkan 

dengan fermentasi kering. 

Strategi menggunakan mesin ekologi, seperti mechanical siphons LSC, pulpers ECO SUPER dan mucilage removers DMPE – 

dikombinasikan dengan pengiriman  kopi dan kopi yang rejek tanpa air sekarang ini merupakan ciri khas wet mill Pinhalense pada 

semua ukuran, dari mill besar hingga proyek kecil yang dipakai untuk para petani perorangan. 

Mesin Pinhalense dan proyek tambahan lainnya dapat diandalkan untuk membuat state-of-the-art ecological wet mills.
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