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PEKAN KOPI INTERNASIONAL MENCAPAI REKOR 

REKOR HARGA US$ 18,916 PER KARUNG UNTUK PEMENANG COE 2018  

Pekan Kopi Internasional ke 6 yang dilaksanakan di Belo Horizonte, Minas Gerais, dari 7 hingga 9 November  2018 sangat sukses dan 

memecahkan rekor. Acara itu dihadiri oleh 20 ribu pengunjung dan transaksi bisnis yang mencapai US$ 11 juta, naik 20% dibandingkan dengan 

transaksi pada 2017. Lebih dari 50 ribu kopi dicicipi oleh lebih dari 250 pembeli internasional dari 60 negara yang berbeda. Ada 180 peserta 

pameran yang ikut meramaikan acara ini. Program dalam Pekan Kopi itu termasuk 190 jam workshop dan presentasi lebih dari 200 cupping 

sessions, acara teknis seperti  Global Coffee Platform’s Global Coffee Sustainability Conference, DNA Coffee International Seminar, the 

Educampo Meeting dan the Model Coffee Shop.
Sumber : International Coffee Week

KONFERENSI KOPI DAN MASA DEPAN KEBERLANGSUNGAN KOPI 
Lebih dari 340 peserta dari 15 negara termasuk perwakilan dari 9 negara hadir  pada acara 

Global Coffee Platform (GCP), mereka juga mengikuti Global Coffee Sustainability Conference 

(GCSC2018) yang dilakukan selama International Coffee Week di Belo Horizonte, Brazil,  pada 8-9 

November 2018. Pidato utama dapat diterima oleh berbagai pihak  demikian pula  pokok 

bahasan yang menarik. Pada kesempatan ini, Brazilian Member Initiative untuk mengurus 

Responsible Use of Agrochemicals secara resmi dilucurkan.  Presentasi dari berbagai negara atau 

petani setempat pada hari keua memperlihatkan ada banyak kemajuan dan hasil yang lebih 

nyata. Acara Membership Assembly (MA),  juga dilaksanakan pada hari kedua. Termasuk pidato utama yang disampaikan oleh Ketua Better 

Cotton Initiative (BCI) dan presentasi mengenai bagaimana menciptakan Member Initiatives. Selain itu ada pula laporan sepanjang tahun 2018 

dan pandangan untuk tahun 2019. Acara tersebut diakhiri oleh kunjungan ke lapangan yang diikuti oleh 46 peserta, sebagian besar merupakan 

peserta dari luar negeri pada 11 dan 12 November. Peserta tidak hanya memiliki kesempatan untuk mengunjungi pertanian kopi besar dan kecil 

berkesinambungan di kawasan Minas Gerais tetapi juga dapat melihat bagaimana aplikasi untuk memonitor  apakah Coffee Sustainability 

Curriculum Indicators sungguh bekerja. Kunjungan ke petani kecil mendemonstrasikan sangat jelas bahwa Economic Viability of Coffee Farming 

Lot pemenang kopi pada Cup of Excellence Pulped Natural Category 2018 diproduksi oleh Fazenda Primavera, di kawasan Chapada de Minas 

Gerais, telah dilelang dengan harga US$ 143.00/lb,  setara dengan US$ 18,916 per 60kg. Harga ini merupakan yang tertinggi untuk kopi yang 

ditanam di Brazil. Semua kopi pemenang yang dilelang mencapai US$ 271,418.59. Rata-rata penawaran senilai US$ 9.37/lb setera dengan US$ 

1,239.46 per karung berat 60 kilogram. Menurut Brazilian Specialty Coffee Association (BSCA), nilai yang dibayarkan untuk kopi memperlihatkan 

bahwa edukasi, perbaikan dan promosi yang dilakukan oleh asosiasi dan para mitranya telah memberikan hasil yang bagus. 
Sumber: BSCA

TEKNOLOGI BARU MENGGUNAKAN ROAST-AND-GROUND COFFEE UNTUK MENGEVALUASI 
KUALITAS KOPI 
Embrapa telah mengembangkan sistem artificial intelligence  yang menggunakan roast-and-ground coffee untuk menentukan kualitas kopi. The 

Brazilian Coffee Roasters' Association (ABIC) telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Embrapa pada saat konferensi GCP  Global 

Coffee Sustainability Conference yang dilaksanakan di Belo Horizonte akhir November lalu untuk memperbaiki teknologi di antara perusahaan 

yang merupakan anggota ABICS’s Coffee Quality Program. Sistem digital ini mengenali kualitas produk berdasarkan kimia dan komposisi fisik dari 

kopi. Alat baru ini memungkinkan petani dengan cepat menentukan kualitas kopi, sementara para cuppers kopi memiliki alat lebih banyak dan 

konsumen menjadi lebih yakin lagi bahwa produk yang dibelinya memang sesuai dengan kualitas yang ditawarkan. 
Sumber: G1

Launching of the Responsible Use of Agrochemicals Member Initiative



COFFEE NEWSLETTER

2

COOXUPÉ JUAL 275.000 KARUNG DALAM SATU HARI 
Cooxupé  akan mencapai rekor penjualan   volume kopi pada 2018. Tujuan dari koperasi kopi terbesar di Brazil itu adalah menerima 5,75 juta 

karung akan tetapi diperkirakan realisasi jumlahnya akan mencapai 6,4 juta karung. Dalam siklus produksi dua tahunan, kenaikan jumlah anggota 

koperasi dan kekurangan likuiditas pada pemain lain menjelaskan hasil tersebut. Koperasi itu hanya menerima 4,6 juta  karung pada musim kopi 

yang lalu karena siklus produksi dua tahunan dan masalah iklim yang memengaruhi beberapa kawasan produsen kopi. Rekor sebelumnya 

tercapai pada tahun 2016, ketika  Cooxupé  menerima 6,3 juta karung kopi. Kurs nilai tukar juga membantu Cooxupé  membukukan rekor lainnya 

dan perdagangan dengan total 275 karung dalam satu hari dengan total 275.000 karung dalam satu hari ketika dollar AS mencapai R$ 3,73  pada 

15 October 2018.
Sumber : Valor Econômico

EKSPOR KOPI BRAZIL 2018 MUNGKIN NAIK 15% KARENA DITOPANG CONILONS

PANEN KOPI BERIKUTNYA DIPERKIRAKAN SEBANYAK 55 JUTA KARUNG 
Brazil memperkirakan akan dapat memproduksi 55-56 juta karung kopi pada panen mendatang, menurut Rabobank.Produksi  Arabica 

diperkirakan mencapai 37 -38 juta karung pada musim panen 2019/20, artinya ada penurunan sekitar 10% karena pengaruh iklim. Sementara 

panen Conilon diperkirakan mencapai 17-18 juta karung pada musim panen 2019/20, naik 10% dari panen sebelumnya. Produksi Conilon harus 

diawasi dengan saksama karena ada indikasi akan terjadi fenomena El Niño. Conab dan USDA memperkirakan produksi sekitar 60-64  juta karung 

untuk masa panen saat ini dibandingkan dengan perkiraan Rabobank yang sebanyak 56,8 juta.
Sumber: Valor Econômico
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Brazil diperkirakan mengekspor sebanyak 34,5  juta karung pada tahun 2018 (termasuk biji hijau, soluble dan R&G) menurut CeCafé. Jika angka 

ini terkonfirmasi, volume akan naik hampir 13% lebih tinggi dari tahun 2017 yang tercatat sebanyak 30,7 juta karung. Pangsa pasar Brazil dalam 

pasar ekspor internasional sekitar 25,8% pada 2017 dan mungkin akan mencapai 30% pada 208, tetapi masih di bawah pencapaian pada tahun 

2015, 32%. Ekspor kopi Brazil total sudah mencapai 27,5 juta karung antara Januari dan Oktober 2018, naik 10,3% dibandingkan dengan periode 

sama tahun 2017. Ekspor Arabica bertumbuh 2,6% dan Conilon tumbuh sangat pesat, 874,5% pada periode yang sama. 
Sumber: Valor Econômico

Brazilian Prices
Main Producing Regions / Farm Gate November 30, 2018

Source:  
www.qualicafex.com.br

Arabica Naturals (R$/ 60 kg bag)

Arabica Pulped Naturals (R$/ 60 kg bag)

Cerrado MG

Conilon / Robusta (R$/ 60 kg bag)

Colatina-ES fair average price

Mogiana
South Minas

Cerrado MG
South Minas

321,00

BM&F (US$/60kg Arabica bag) Real R$ / Dolar US$

Dec 2018 Nov 30, 2018
Mar 2019

Jul 2019

3,85
+ 5.8%

415,00

410,00

410,00

445,00

440,00

121,40
127,10

129,45

TOKO DULCERRADO PERTAMA DI SÃO PAULO
Toko kopi Expocaccer  Dulcerrado Coffee Shop akan membuka toko pertamanya di São Paulo tepatnya di Jardim Sul Shopping Mall. Toko 

Dulcerrado saat ini hanya terdapat di pusat kota Cerrado di kota Patrocínio. Kehadiran Dulcerrado menyatukan dua kaitan erat di jaringa kopi 

pada saat  yang sama yaitu produksi dan konsumsi. Toko Cerrado Mineiro di São Paulo mengikuti bisnis model yang sama dari toko Dulcerrado  

di Patrocínio. Tim di São Paulo akan dilatih untuk mendapatkan pengetahuan tentang produk, kawasan juga para petaninya. 

Sumber: Expocaccer

ESKPOR KOPI SOLUBLE BRAZIL NAIK 5% 
Brazil mengekspor 3 juta karung kopi soluble pada 10 bulan pertama pada 2018 ini. Hasil ini 5,1% lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama 

2017 ketika 2,86 juta karung kopi diekspor. Pengiriman kopi soluble Brazil menghasilkan devisa sebanyak US$ 493,9 juta tahun ini, turun 6,4% 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
Sumber: Estadão Conteúdo

memerlukan kenaikan produktivitas agar dapat mencapai level optimal juga rantai pasokan yang efisien sehingga harga FOB juga dapat dinikmati 

oleh para petani.  Koperasi Paraguaçu  melengkapi dengan presentasi mengenai apa yang dilakukan GCP Brazil untuk mendukung 

keberlangsungan. 
Sumber: ADS and P&A
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Data yang dikeluarkan oleh Euromonitor International  pada konferensi ke 26 ENCAFE yang diselenggarakan oleh  Brazilian Coffee Roasters 
Association (ABIC)   mengindikasikan bahwa Brazil merupakan konsumen kopi terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat. Data itu 
menunjukkan, tidak termasuk minuman kopi siap saji, berlawanan dengan data yang dikeluarkan oleh International Coffee Organization 
(ICO). ABIC sendiri menggunakan metodologi berbeda dan masih memperlihatkan bahwa AS merupakan konsumen kopi terbesar diikuti oleh 
Brazil. 

Walaupun sedang berada pada krisis ekonomi, selama beberapa tahun belakangan, ketidakpastian politik seperti pemilihan presiden, 
konsumsi kopi diharapkan bertumbuh antara 3 dan 3,5% pada tahun 2018. Pada tahun sebelumnya, ada kenaikan hasil kopi sebanyak 22,9% 
menurut kajian dari Euromonitor. Menurut  pembicara dalam acara tersebut, pertumbuhan ini terkait dengan perubahan produk domestik 
bruto atau harga, tetapi juga dengan kemampuan industri untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dengan peluncuran produk dan 
diversifikasi saluran marketing. 

Kajian dari Euromonitor juga memperlihatkan bahwa kopi roast-and-ground  kehilangan pangsa pasar untuk biji utuh dengan porsi sekarang 
ini sekitar 80% dan 20%. Konsumsi soluble saat ini diperkirakan di bawah 5% dan kapsul sekitar 2% akan tetapi kedua jenis kopi tersebut 
memiliki pertumbuhan yang di atas rata-rata, khususnya kapsul. 

Konsumsi kopi berbentuk kapsul diperkirakan akan terus bertumbuh pada kisaran 5-7% per tahun, tergantung dari kawasan di Brazil. Masih 
tinggi akan tetapi lebih rendah dari 10-15% dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Pertumbuhan ini akan berkesinambungan karena 
didukung oleh merek besar yaitu – Nespresso, Dolce Gusto dan 3 Corações – dan segmen ini mulai dimasuki oleh perusahaan lain seperti 
Melitta. Menurut Euromonitor, 8% dari rumah tangga di Brazil memiliki mesin kapsul dibandingkan 5% pada tahun 2015 dan 15% pada lima 
tahun ke depan. 

Kisah sukses konsumsi kopi Brazil memiliki dampak positif untuk pertanian yang ekonomis (EVoF) di Brazil. Ada beberapa  permintaan di 
dalam negeri untuk sekitar 40% produksi kopi yang menurun, tergantung dari keadaan pasar internasional dan kurs mata uang asing. Akan 
tetapi, daya saingnya tidak  hanya sampai di situ. 

Para petani kopi memiliki pasar lokal untuk kopi berkualitas lebih rendah yang menghasilkan dihasilkan dari panen tanpa seleksi bagus atau 
panen mekanis yang biayanya panen sangat rendah walaupun petani harus memenuhi aturan perburuhan yang ketat. Para petani kopi Brazil 
juga mendapatkan keuntungan dari kemungkinan, khususnya pada saat terjadi harga rendah tetapi juga pada saat lain. Mereka dapat 
memberikan nilai tambah pada produknya dengan melakukan roasting dan penjualan di kota mereka sendiri atau di kawasan lain.  
Pertambahan nilai ini juga dapat diaplikasikan tidak hanya terhadap kopi berkualitas biasa tetapi juga kopi jenis speciality yang petaninya 
cenderung untuk memiliki strategi lebih berjangka panjang dan menempati sepetak etalase di supermarket atau jaringan peritel dan toko 
mandiri. Ada angka yang mengejutkan tentang jumlah petani yang saat ini menawarkan kopi mereka di kapsul kompatibel dengan mesin 
Nespresso. 

Negara produsen kopi lainnya harus dapat melihat dengan sangat teliti, keuntungan dari konsumsi lokal dan dampak positifnya EVoF pada 
saat hal tersebut banyak dibicarakan. Jika konsumsi per kapita kopi meningkat sebesar satu kilogram pada 10 negara besar penghasil kopi 
kecuali Brazil dan Ethiopia yaitu – Vietnam, Colombia, Indonesia, Honduras, India, Uganda, Peru dan Mexico –  total permintaan kopi global 
akan naik sekitar 20%. Kenaikan itu tidak hanya memengaruhi harga internasional tetapi juga besaran pasar lokal di delapan negara tersebut 
dengan segala potenti yang sudah disebutkan di atas. Brazil dan Ethiopia dikecualikan karena kedua negara tersebut telah memiliki konsumsi 
per kapita yang cukup tinggi, sekitar 6 dan 2 kilogram. Angka konsumsi tersebut memperlihatkan kenaikan sebanyak 1 kilogram per orang  
per tahun di kedelapan negara produsen kopi yang disebutkan di atas tampaknya tidak terlalu ambisius, kecuali untuk India. 

Mendorong konsumsi domestic  yang ditekankan pada agenda EVoF tidak hanya untuk kedelapan negara tersebut, tetapi untuk semua 
negara penghasil kopi. 



4More information about Pinhalense machines at www.pinhalense.com.br 
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PERAN MESIN PROSES KOPI DALAM PERTANIAN KOPI YANG BERNILAI EKONOMIS 
Pemrosesan kopi berperan dalam banyak hal yang membantu produksi kopi yang ekonomis, seperti : 

    - Proses di pertanian dengan cara basah, dapat menjual parchement, selain cerry kopi,  

    - Pemisahan cherry yang tercampur untuk memproses dalam kualitas berbeda,

    - Proses kering untuk menjual biji kopi hijau ketimbang parchement cherry kopi 

Dengan pertambahan nilai seperti yang sudah disebutkan di atas, roasting bisa ditambahkan lagi yaitu, mengubah kopi hijau menjadi produk 

yang siap dikonsumsi. Proses di pertanian juga memiliki dampak positif karena dapat memanfaatkan sisa produk seperti pulp kopi dan debunya 

untuk digunakan sebagai pupuk atau bahkan bahan bakar. 

Pinhalense mendukung para petani kopi dengan perlengkapan seperti yang sudah disebutkan di atas. 

Mesin ekologi siphons Pinhalense LSC dan pulper dengan pemisah cherry yang tidak matang ECO SUPER memungkinkan pemisahan cherry pada 

tingkatan kematangan yang berbeda sehingga dapat menghasilkan kualitas yang dapat diproses secara terpisah dan disalurkan ke pasar 

berbeda baik lokal maupun di luar negeri. 

Mesin ecologis basah Pinhalense dan pengering mungkin digunakan petani sendiri atau digunakan sekelompok petani kecil sebagai pusat 

pengolahan untuk dapat membuat berbagai macam jenis kopi dan kualitas dengan cara yang berkesinambungan. 

Tidak ketinggalan, Pinhalense juga memiliki dry mills kecil dan mikro lot yang dapat digunakan untuk memberikan nilai tambahan dengan 

memproses dry parchment atau cherry menjadi kopi hijau yang dapat dijual di pasar setempat, diekspor atau bahkan diroasting oleh para 

petani sendiri. 

Wet mill keci di Brazil Wet, pengering dan dry mill untuk micro lots di Guatemala

Dry mill untuk lot mikro dengan roaster di India

LSC ECO SUPER


