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KEMATANGAN YANG DIPAKSA MEMPERBAIKI KUALITAS KOPI 

NILAI PRODUKSI ARABICA SAAT INI 40% DI BAWAH 2010

Terkadang biji yang tidak matang ditandai dengan bintik hitam yang lalu 
menjadikan biji kopi menjadi hitam seluruhnya. Proses berlanjut menjadi 
tahapan terlalu matang. Hal ini sering dicermati terjadi di beberapa kawasan 
pada masa panen di Brazil. Fenomena ini, disebut sebagai kematangan yang 
dipaksa, terjadi karena tanaman kopi kekurangan energi untuk mencapai 
kematangan yang lengkap. Kekurangan air dan suhu yang tinggi pada masa 
pertumbuhan biji kopi. Situasi itu terjadi pada medio Agustus 2018. Hal tersebut 
merupakan alas an yang terjadi di balik fenomena biji matang dini yang terjadi. 

Sumber: Fundação Procafé and P&A

KRISIS MEMBUAT PETANI MENGABAIKAN PRODUKSINYA 
Untuk mengatasi kerugian karena harga rendah dan kenaikan harga produksi, beberapa petani di Brazil mempertimbangkan tidak akan 
memperbaiki kawasan mereka atau bahkan meninggalkan saja tanaman kopi di beberapa daerah. Menurut perkiraan dari  National 
Agricultural Confederation (CNA) biaya produksi pada musim panen 2019/20 diperkirakan naik antara 5 dan 15% lebih tinggi 
dibandingkan dengan tahun lalu. Di  Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, misalnya, harga sekarung kopi sekitar R$ 373 (US$ 95) 
rata-rata pada Mei ketika harga rata-rata produksi  pada Mei sebesar R$ 450 (US$ 115). Sekitar 30% dari biaya ini terkait dengan musim 
panen. 

Sumber: Valor Econômico

Walaupun volume produksi tampaknya serupa, pendapatan kotor yang akan diterima dari penjualan Arabica pada 2019 diperkirakan 
sekitar R$ 15,7 miliar, turun sekitar 60% dari nilai panen pada tahun 2010 ketika pendapatan mencapai R$ 25,7 miliar. Sementara 
Conilon, walaupun volume produksinya 35,8%  lebih tinggi pada 2019 ketimbang pada 2011, pendapatan yang diterima oleh para 
petani hanya lebih tinggi 9% saja menjadi R$ 4,63 miliar tahun ini. 

Sumber: Embrapa

PILIHAN UNTUK BERTANAM KOPI SELAMA KRISIS
Karena saat ini harga kopi sedang murah,  para petani ditantang untuk mengurangi biaya. Mengurani pupuk biasanya menjadi reaksi 
pertama tetapi juga menjadi kesalahan karena tanaman memerlukan nutrisi mencukupi  untuk berkembang dan memproduksi biji. 
Hasilnya, keputusan seperti ini juga memiliki dampak jangka panjang karena terjadi penurunan vegetasi dan produktifitas. 
Pemangkasan mungkin merupakan pilihan terbaik karena pohon tidak akan berproduksi pada musim panen berikutnya (zero crop). 
Sehingga, mengurangi biaya karena tidak perlu pupuk, tenaga kerja, dan panen. 

Sumber: Peabirus

KOPI DARI CERRADO DIEKSPOR KE JEPANG DENGAN MEREK ASLI DAN PERTAMBAHAN NILAI 
The Cerrado Coffee Growers Cooperative (Coocacer), di  Monte Carmelo, Minas Gerais, melakukan pengiriman kopi pertamanya ke 
Jepang dengan menyertakan label indikasi geografis. Label itu berisi sertifikasi asal kopi dan kualitasnya. Dengan adanya label tersebut, 
berkontribusi hingga 120% terhadap nilai tambah setiap karungnya. 

Sumber: Notícias Cafeicultura
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HARGA RITEL YANG RENDAH DAN TREN KONSUMSI BARU 

40 JUTA KARUNG KOPI AKAN DIEKSPOR PADA 2019 

JARAK YANG SEMAKIN RAPAT MENINGKATKAN HASIL ARARA 
Kopi jenis Arabica memiliki daun dan dahan yang lebat. Hal itu dapat 
mengindikasikan bahwa pohon Arabica memerlukan jarak yang lebih lebar di 
antara tanaman agar batangnya dapat bertumbuh. Akan tetapi, hasil riset 
baru-baru ini justru memperlihatkan bahwa dengan mengurangi jarak 
antarpohon, kopi Arabica akan lebih ramping dan secara alamiah akan 
mengoreksi arsitektur daunnya dan membuat kematangan lebih seragam. 
Arabica jenis Arara,  yang merupakan tanaman paling banyak ditanam di Brazil 
belakangan ini karena produktivitasnya tinggi, kualitas bagus dan khususnya 
daya tahan terhadap penyakit. Dengan hasil riset baru ini, jarak antara 
tanaman saat ini menjadi 0,5 meter. 

Sumber: Procafé/Notícias Agrícolas
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Brazil telah mengekspor sekitar 13,1  juta karung kopi dari Januari hingga April, merupakan kenaikan sebesar 26.8% dibandingkan 
dengan periode sama pada tahun sebelumnya. Akan tetapi, pada tahun ini harga rata-rata kopi turun 18.3%  menjadi US$ 129.60. 
Tujuan ekspor utama kopi dari Brazil adalah AS (2,4  juta karung), Jerman (2,2 juta karung) dan Italy (1,3  juta karung). Total ekspor 
kopi bisa jadi akan mencapai rekor sebanyak 40 juta karung pada 2019.

Sumber: Valor Econômico

Harga kopi ritel terus menurun. Merek-merek terkenal menurunkan harga rata-rata sekitar 
15% sejak 2018. Kualitas kopi  yang lebih tinggi dijual lebih mahal 8% dalam 12 bulan 
belakangan. JDE melakukan survei tentang pola konsumsi di Brazi. Dengan menginterview 
3.400 orang, diidentifikasikan bahwa  Hasil survei yang dilakukan oleh JDE baru-baru ini 
menunjukkan bahwa kebiasaan bahwa rata-rata orang Brazil minum antara 3 dan 4 cangkir 
kopi sehari, dengan 80% konsumen minum roast & ground kopi lebih sering. Hasil survei itu 
juga memperlihatkan konsumsi kopi terkait erat dengan pertemuan sosial seperti teman, 
keluarga, bersantai-santai dan bersosialisasi serta minum kopi di tempat kerja untuk 
meningkatkan energi. 

Sumber: Valor Econômico

Brazilian Prices
Main Producing Regions / Farm Gate May 31, 2019

Source:  
www.qualicafex.com.br
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IMPOR KOPI ASIA DARI BRAZIL HINGGA APRIL LEBIH BESAR DARI AS 
Ekspor kopi Brazil ke Asia bertumbuh 30%  pada Januari hingga April 2019, dibandingkan dengan tahun lalu, dengan total 2,5  juta 
karung. Jumlah tersebut sedikit di atas ekspor ke AS pada periode yang sama. Japang, merupakan importi kopi terbesar di kawasan 
tersebut, dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 37% untuk pembelian kopi dari Brazil menurut   Cecafé (Brazilian Coffee 
Exporters Association).

Sumber: Cecafé and P&A
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SERUAN UNTUK BERTINDAK SECARA BERSAMA UNTUK MENGATASI KRISIS HARGA 
The Global Coffee Platform (GCP) yakin bahwa salah satu kunci untuk keberlangsungan pertanian kopi adalah membuat 
keberlangsungan hidup dari komunitas produsen kopi di seluruh penjuru dunia. Walaupun demikian, harga kopi 
internasional yang terus rendah saat ini menyebabkan kerusakan pada keberlangsungan tersebut. Selain itu, harga kopi 
rendah juga membahayakan keluarga petani kopi. 

Ini merupakan permasalahan serius. Oleh sebab itu, GCP menyerukan agar ada tindakan global  untuk mengatasi krisis ini. 
Krisis harga kopi berpotensi membahayakan kehidupan jutaan petani kopi kecil, lingkungan, juga industri kopi sendiri. 

Melalui kemitraan GCP dengan International Coffee Organization (ICO), dalam mendukung ICO Resolution 465 dan 
dengan acuan  dari World Coffee Producers Forum (WCPF), kami menyerukan dan mengingatkan tanggung jawab para 
pemangku kepentingan di sektor kopi  untuk menjaga pendapatan para petani kopi, juga untuk membantu perekonomian 
para petani di seluruh dunia. 

Maka dari itu, Global Coffee Platform menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam industri kopi, untuk 
melakukan langkah sebagai berikut : 
1. Terkait dengan bursa kopi internasional (AS and UE) untuk :
   • Memastikan kontrak berjangka kopi (Arabica and Robusta) sebagai kontrak yang benar dan dapat memperoleh 
patokan harga efektif untuk melayani pada produsen, eksportir, pedagang, roaster dan peritel. Hal ini termasuk regulasi 
untuk meminimalkan spekulasi terhadap kontrak berjangka dengan frekuensi tinggi, dengan bantuan artificial 
intelligence, alogaritma (black box). 

2. Mendorong para roasters dan peritel untuk:
    • Membuat komitmen jangka panjang dan meningkatkan sumber kopi dengan harga yang wajar agar pemasok dapat 
berinvestasi untuk produksi kopi yang berkelanjutan [i]. 
   • Melaporkan volume secara transparan atas kopi berkelanjutan yang dibeli dari tempat asal untuk meningkatkan 
sumber kopi. 
    • Mempromosikan konsumsi kopi baik di pasar impor dan negara produsen kopi.
   •  Memperbanyak cakupan kopi berkelanjutan, memungkinkan agar para petani kecil juga dapat berpartisipasi untuk 
mengelola lading mereka secara bisnis. 

The 10-year chart of coffee prices

Image courtesy of Macrotrends
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3. Para pemangku kepentingan di negara produsen, pemerintahan, produsen, pebisnis dan donor untuk : 
• Pemerintah dapat menjaga lingkungan bisnis agar produksi kopi tetap berkelanjutan melalui kerja sama swasta dan 
pemerintah. 
• Mengurangi inefisiensi dan meningkatkan tranparansi di sepanjang jalur pemasok kopi untuk memastikan para petani 
menerima persentase yang lebih tinggi. 
• Meningkatkan strategi lindung nilai dan asuransi melalui organisasi produser untuk melindungi marjin petani kopi. 
• Meningkatkan diversifikasi pendapatan untuk para petani kecil dengan bekerja sama dengan pemerintah, sektor swata, 
LSM. 

 4. Memobilisasi badan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk : 
• Melakukan perubahan kebijakan yang memungkinkan pendapatan dan keberlangsungan ekonomi para petani kopi. 
• Eksplre cara praktis untuk menyalurkan pendapatan dari pajak yang didapatkan dari kopi seperti (tarif dan lainnya) 
langsung untuk petani kopi agar lingkungan tercipta dengan baik, produktivitas naik dan biaya berkurang. 
• Merancang solusi inovatif untuk mendanai inisiatif keberlangsungan, misalnya dengan “check-off” programs [ii]

Tindakan dari GCP  ini melibatkan lebih dari 140 anggota global, mitra pendanaan stategis, dan dan National Coffee 
Sustainability Platforms yang telah bekerja pada beberapa hal untuk memperbaiki situasi bisnis untuk produksi kopi yang 
berkelanjutan dan menguntungkan. 

Melalui National Coffee Sustainability Curricula, perlengkapan digital dengan harmonisasi metrik untuk mengukur 
keberlangsungan, pada anggota GCP Member Initiatives untuk melakukan langkah bersama, kami meningkatkan 
investasi, efisiensi dan kepemilikan lokal untuk mengurangi selisih keberlangsungan. Selain itu,  berusaha menginspirasi  
Sustainable Coffee Regions. GCP meningkatkan aksi lokal untuk mencapai keberhasilan global di 9 negara yang 
menempati 70% dari produksi global. 

Dengan mengikuti langkah dari GCP Members dan mitranya untuk bertindak dalam mengatasi krisis harga dan 
menjamin keberlangsungan, serta menjaga sektor kopi untuk generasi mendatang. 

Jeneva, 6th June, 2019

Dewan Direksi  dan Direktur Eksekutif:
Carlos Brando - Chair of Board, Juan Antonio Rivas - Vice Chair of Board (Olam), Marcelo Burity (Nestlé), Dan Martz (JDE), 
Shannon Higgins (Mother Parkers Tea & Coffee), Trishul Mandana (Volcafé), Silvia Pizzol (National Coffee Council Brazil - 
CNC), Juan Esteban Orduz (Colombian Coffee Growers Federation - FNC), Joseph Kimemia (African Fine Coffees 
Association - AFCA), Han de Groot (Rainforest Alliance), Herbert Lust (Conservation International), John Schluter (Café 
Africa), Jenny Kwan (Sustainable Trade Initiative - IDH), Annette Pensel - GCP Executive Director. 

[i] Saat ini, keberlangsungan kopi dipahami termasi setiap skema yang telah diakui oleh GCP Reporting: 4C, Certifica 
Minas, Fairtrade, Rainforest/UTZ, C.A.F.E Practices and Nespresso AAA. Tambahan skema keberlangsungan sedang 
ditindaklanjuti. 

[ii] A check-off program mengumpulkan dana dari nilai yang kecil dengan menambah nilai pada harga dan produk dan 
digunakan untuk riset, memperluas pasar, meningkatkan permintaan untuk inisiatif lain yang terkait dengan produk. 
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MESIN BLENDING SEMPURNA DILUNCURKAN : BLENDING, SAMPLING DAN 
WEIGHING
Pada saat harga kopi sedang jatuh, marjin pun tertekan di negara-negara produsen kopi, juga pabrik pengolahan kopi tanpa 
pengecualian. Kontrol produksi yang baik merupakan hal penting baik untuk melindungi marjin ataupun untuk menjaga kualitas 
seperti yang diinginkan klien. Dengan mengingat hal ini, Pinhalense telah 
meluncurkan perlengkapan baru yang menyediakan solusi yang customized 
dan otomatis untuk mencampur, mengumpulkan contoh, menimbang karung 
kopi dengan kinerja baik dan ketepatan tinggi. 

Mesin baru ini, disebut Perfect Blend, terdiri atas beberapa bagian : 
    - VEDP valve-and-belt blending system,
    - CAP pneumatic sampler, and
    - SMARTSAC timbangan karung elektronik.

Tiga bagian mesin yang disebutkan di atas dapat dijual dan dipasang secara terpisah 
atau bersamaan untuk memperbaiki kinerja dan ketepatan dari mesin baru atau 
mesin yang sudah ada sebelumnya. 

VEDP valve-and-belt blending system mempersiapkan semua resep atau campuran 
yang diinginkan dengan ketepatan tinggi dan pengulangan yang 100% sama dengan 
resepnya. Mesin ini sangat mudah 
dioperasikan dengan bantuan layar 
sentuh, dan dapat dipersiapkan dalam 
waktu yang singkat dan dapat 
menyediakan  kesamaan dan pola 
campuran yang sama. 

Sementara CAP pneumatic samplers 
dapat dipasang pada semua tahapan 
percontohan. Interval dan waktu 
pengambilan contoh dengan sangat 
mudah, hanya perlu melakukan 
penyesuaian sedikit, sementara 
operasinya 100% otomatis. Sistem 
penghisapan menyediakan ketepatan 
maksimal dan mencegah kerusakan 
produk. 

Timbangan elektronik SMARTSAC 
memiliki presisi tinggi dan efisiensi yang 
lebih tinggi dan efisien dibandingkan 
dengan pesaing dan memiliki kinerja 
paling baik di pasaran. Timbangan ini 
dapat diprogram untuk karung dengan 
berat 25 hingga 60 kilogram, dan memiliki 
sambungan dengan printer dan 
otomatisasi. Timbangan ini juga 
dilengkapi dengan  CAP pneumatic sampler.

Pelajari tiga mesin baru ini lebih lanjut, tentang cara pengoperasiannya, spesifikasi dan kelebuhan pada slide presentasi ini : 
www.peamarketing.com.br/perfect_blend_pinhalense.pdf

+

Blending 
valve

Blending 
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Pneumatic sampler
Electronic bag scale


