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OPIK KALI INI:

- BADAI DI BRAZIL DAN KESEMPATAN UNTUK KOPI DARI SUMBER LAIN (hal. 3)

- COMPACTA: HULLING UNIT BARU (hal. 4)  

PENGIRIMAN DALAM KARUNG BESAR UNTUK MENGATASI KEKUARANGAN KONTAINER 

KOPI ARABIKA BRAZIL RENDAH JEJAK KARBON 

Untuk mengatasi kekuarangan container, koperasi dan eksportir kopi berbesar Brazil Cooxupé, melakukan pengiriman 
pertama kopi dalam karung besar langsung ke kapal. Pandemi merupakan salah satu faktor utama di balik kekuarangan 
kontainer karena terjadi pembatasan mobilitas. Pembatasan ini juga mempengaruhi aktivitas lainnya. Cooxupe 
memperbarui perkiraan pengiriman pada tahun 2021, dengan penurunan 20% karena masalah logistik. 

Sumber: Forbes

Embrapa Coffee dan Embrapa Environment bekerja sama dengan Cooxupé mempelajari life 
cycle inventories (LCI) pada sistem produksi Arabica utama di penghasil kopi Brazil yaitu 
Mogiana, Cerrado dan South Minas. Mereka menemukan bahwa jejak karbon dari kopi 
Arabica Brazil berkisar antara 1,9 dan  4,6 kg CO2 eq/kg coffee. Kisaran ini lebih rendah 
dibandingkan dengan angka yang didapatkan dari negara lain yaitu 6.5 kg CO2 eq/kg coffee 
measured in another country. Data-data  LCI mengumpulkan semua kopi yang dikonsumsi dan 
emisi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 kilogram biji kopi hijau. 

Sumber: Embrapa

METODOLOGI EVALUASI SENSOR UNTUK “SOLUBLE COFFEE” SEDANG DIKEMBANGKAN 
ABICS, Brazilian Soluble Coffee Industry Association, saat ini sedang mengembangkan metodologi evaluasi sensor yang 
inovatif untuk meningkatkan standar kopi instan.  Riset dari metodologi ini dipicu dari kebutuhan untuk memiliki  evaluasi 
intrinsic dan natural dari kopi soluble. Menurut survei ABIC’S terakhir, mengindikasikan konsumsi kopi soluble di Brazil 
naik 5,4 persen antara Januari dan Oktober 2021. 

Sumber: Notícias Agrícolas

KONSUMSI TURUN KARENA KENAIKAN HARGA KOPI 
Konsumsi kopi domestik turun  14 persen pada Oktober karena harga kopi meningkat. Demikian menurut Brazilian Coffee 
Roasters' Association (ABIC). Kopi hijau, bahan baku yang menempati sekitar 70 persen harga industri kopi, naik 130 
persen tahun ini, angka tertinggi selama 25 tahun terakhir. Kenaikan ini sudah tercermin dalam penyesuaian harga kopi 
konsumen.

Sumber : Valor Econômico

PERTEMUAN TAHUNAN ANGGOTA GCP BRAZIL  MENEGASKAN PENTING MELAKUKAN AKSI 
KOLEKTIF UNTUK MENCAPAI PARA PETANI KOPI 
Sekitar 45 anggota dari seluruh jaringan kopi, menghadiri  Member Meeting of the Global Coffee Platform kelima di Brazil 
yang dilaksanakan secara virtual pada 2 Desember lalu. Anggota GCP Brazil membagikan pengalaman dan mendiskusikan 
lebih lanjut tentang keberlangsungan dan kesempatan untuk melakukan berbagai hal secara kolektif. Diharapkan aksi ini 
dapat dilakukan langsung di lapangan dengan dampak positif untuk para petani juga komunitasnya. Banyak kegiatan yang  
saat ini dikembangkan oleh inisiatif Pengunaan Pupuk Kimia seperti : membangun gudang untuk pupuk kimia, pelatihan  
aplikasi teknologi, meningkatkan keterlibatan petani dalam mengembalikan karung bekas pupuk kimia, juga merancang 
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aksi nyata untuk pengembangan keberlangsungan berdasarkan data yang dikumpulkan oleh aplikasi GCP. GCP  Social 
Well-being Initiative bekerja sama dengan, CeCafé dan InPACTO, saat ini sedang mengembangkan berbagai aktivitas untuk 
meningkatkan kehidupan dan kondisi kerja di kawasan industri kopi. Para anggota juga mendapatakan berbagai 
pengalaman dalam perdebatan dan menikmati format pertemuan tersebut. 

Sumber: GCP
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SISTEM ZERO-CROP MENGURANI DAMPAK KEKERINGAN 
Kawasan produsen kopi di Brazil mengalami kekeringan dalam dua periode produksi. Selain 
itu, kekuarangan hujan dan temperatur tinggi menyebabkan bunga yang dihasilkan 
berkurang.  Tanaman kopi yang dipangkas dan digunakan dalam system zero-crop 
berdampak minimal karena mereka memiliki keseimbangan yang lebih baik antara sisi 
aerial dengan system akar. Selain itu, posisi ini memerlukan sedikit air. Walaupun tanaman 
ini tidak diharapkan untuk memproduksi  sebanyak tanaman yang memiliki pasokan air 
mencukupi, cabangnya memiliki bunga normal dan perkembangan biji yang lebih baik 
dibandingkan dengan pohon yang tidak dipangkas. Selain itu, hal ini merupakan pilihan yang baik untuk mengurangi 
masalah penanganan dan biaya, system zero-crop yang menyebabkan produksi meleset setiap satu atau tiga tahun karena 
memangkas semua ranting dekat batang, merupakan alternatif untuk meminimalkan dampak kekurangan air. 

Sumber: Fundação Procafé

Brazilian Prices
Main Producing Regions / Farm Gate November 30, 2021

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

840,00

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

Dec 2021 Nov 30, 2021
Mar 2022

May 2022

5,64
+ 8.1%

1485,00

1480,00

1480,00

1525,00

1520,00

266,70
275,75

270,15

INISIATIF IKLIM SMART UNTUK MENGATASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
Para petani kopi di Cerrado Mineiro bergabung dengan program pertanian untuk meminimalkan dampak perubahan iklim 
terhadap kopi. Program ini diciptakan pada 2019, program untuk meningkatkan kesadaran produser (PIPC singkatannya 
dalam Bahasa Portugis) merupakan sebuah inisiatif yang bekerja pada empat sisi di kawasan basin Córrego Feio yaitu: 
keterlibatan institusi, lanskap yang terhubung, manajemen pertanian yang ramah iklim juga manajemen sumber air. Para 
petani mengimplementasian system kehutanan pertnian seperti memadukan tanaman dan varietas lain untuk 
meningkatkan kualitas tanah juga integritas. 

Sumber: Brasil Mongabay

KAJIAN DI NEGARA BAGIAN BAHIA DAN PARÁ MEMPERLIHATKAN KETERSEDIAAN PODUKSI KAKAO 
The Economic Feasibility of Cocoa Production Study yang dilaksanakan oleh CocoaAction Brasil, Institute Arapyaú dan WRI 
Brasil, memperlihatkan bahwa produksi kakao terkait dengan pohon asli dapat menghasilkan pengembalian ekonomi 
selain meningkatkan perlindungan alam. Kajian ini diterbitkan Oktober lalu dan dilakukan di Bahia and Pará. Kedua 
kawasan itu memproduksi hampir 95 persen dari total kawasan penghasil kakao di Brazil. Kajian itu juga menghasilkan 
parameter untuk membantu para petani dan pemain lain di rantai produksi kakao dalam keputusan berinvestasi. Di Bahia, 
system produksi “cabruca”–  model agroforestri yang memadukan kakao dengan pohon asli – merupakan investasi yang 
bagus untuk dapat memberikan teduhan kurang dari 30%. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan teduhan yang lebih 
banyak lagi. Di Pará ada tiga system agroforestry yang dianalisa dan hasilnya dapat diandalkan secara ekonomi. Untuk 
informasi lebih lanjut kunjungi (dalam Bahasa Portugis) https://bit.ly/3oHAa6o. 

Sumber : CocoaAction Brasil
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BADAI DI BRAZIL DAN KESEMPATAN UNTUK KOPI DARI SUMBER LAIN 

oleh Carlos H. J. Brando

Kekeringan yang parah pernah terjadi pada 1986 dan hujan es pada tahun 1994, merupakan kombinasi kejadian yang 
dapat didefinisikan sebagai badai sempurna : kekeringan, hujan es, kering lagi, krisis logistik, kenaikan pupuk dan 
pestisida, risiko batasan akses ke Uni Eropa dan belakangan ini hujan berlebihan dan banjir di kawasan penghasil Conilon. 

Sebagian besar komponen pada badai ini spesifik untuk Brazil, krisis logistik dan harga pupuk mempengaruhi juga semua 
negara penghasil kopi. Walaupun demikian, kenaikan biaya kirim memiliki dampak lebih besar pada harga CIF di Brazil 
karena Brazil lebih jauh dari negara importir kopi. Walaupun harga pupuk dan pestisida naik di semua negara produsen, 
Brazil menggunakan pupuk dan pestisida lebih banyak karena beberapa alas an. 

Ini merupakan badai sempurna di Brazil. Dampaknya terasa pada jumlah panen dan harga produksi serta pengiriman kopi 
yang tidak pararel di Brazil dan di negara produsen lain. Mengingat Brazil adalah negara produsen terbesar, tidak heran 
jika harga kopi naik pesat dan sebelumnya tidak pernah terjadi. Hal ini membawa kesempatan untuk semua produsen kopi 
untuk meningkatkan pangsa pasarnya, karena hujan es telah berdampak terhadap panen 2022 dan seterusnya. Krisis 
logistik, yaitu kenaikan biaya kirim, juga terjadi setelah 2022. Selain itu, harga pupuk tampaknya masih tetap tinggi dalam 
waktu dekat ini. Dengan kata lain, masih ada kesempatan bagi competitor Brazil setelah tahun 2022. 

Negara produsen lain selain Brazil dapat mengambil keuntungan dari kesempatan unik ini dalam beberapa hal, seperti 
dalam jangka pendek meningkatkan kopi yang sudah diproses, wet milling, pengeringan dan dry milling, untuk 
meningkatkan efisiensi dan menawarkan kualitas kopi yang lebih baik. Pada panen berikutnya, praktik pertanian yang baik 
dan kenaikan pengunaan input, dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas maksimal, selain itu pula peremajaan 
tanaman yang lebih tahan penyakit yang lebih produktif. Para petani kecil tampaknya akan merasakan keuntungan hanya 
sedikit saja karena mereka tidak terlalu efisien dan biasanya menjual hasil kopi pada harga yang lebih rendah. 
Penyebabnya, mereka memiiki akses yang lebih sedikit terhadap teknologi dan daya tawar yang lebih kecil. 

Karena rata-rata jumlah pertanian di Brazil 4-5 kali lebih besar dibandingkan dengan pertanian lain di dunia. Langkah yang 
dapat dilakukan untuk bersaing dengan Brazil untuk mendapatkan keuntungan dari kesempatan ini dan memetik 
keuntungan yang berjangka panjag sehingga para petani kecil mereka dapat bergabung serta bekerja sama untuk 
membentuk kekuatan lebih besar dan lebih efisien. 

Bagaimana hal ini dapat dilakukan ? Langkah pertama untuk melakukan hal ini adalah memproses kopi bersama di sebuah 
pusat pengolahan kecil. Kebersamaan ini dilakukan  untuk menurunkan investasi dan biaya operasional. Langkah 
selanjutnya adalah membeli input seperti pupuk dan pestisida, bersama-sama untuk menurunkan biaya produksi. 
Langkah terakhir adalah menjual kopi bersama untuk mendapatkan harga lebih baik lagi. 

Pengunaan pusat pemrosesan kopi bisa saja terdiri atas mesin mikro dan wet milling kecil termasuk pengeringan, 
pembersihan dan hulling untuk kopi yang datang dari sekelompok wet mills. Pusat pemrosesan ini dapat menjadi Langkah 
untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya dan menaikkan keuntungan untuk para petani. Ini menjadi peran utama 
koperasi petani kopi seiring dengan semakin banyaknya kopi yang dibawa juga ukuran yang berlainan, desensitas dan 
pemisahan warna ditambahkan bersamaam dengan bulking dan bleding. Konsolidasi proses ini mungkin memerlukan 
orang lebih sedikit akan tetapi meningkatkan teknologi produksi yang akan menggantikan tenaga kerja dan lebih efisien. 

Sebuah pertanyaan yang sering diabaikan dalam bisnis kopi adalah : apakah masa depan dari produksi kopi tergantung 
pada jumlah orang yang pendapatan atau gajinya tidak cukup untuk mereka, kehidupan yang sejahtera atau tergantung 
pada lebih sedikit orang yang memiliki pendapatan atau gaji wajar ?  Jawaban dari pertanyaan ini mungkin tidak dapat 
diperoleh dalam bisnis kopi, di dalam rantai pasok kopi saja, seperti yang sering diharapkan. Jawabannya ada pada 
pengembangan regional untuk menciptakan pekerjaan yang tersedia di luar produksi kopi dan menjadi lebih efisien lagi. 

Badai sempurna di Brazil menciptakan kesempatan yang memerlukan pengembangan produksi kopi di negara lain. Hal ini 
harus dilihat secara lebih lebar lagi, termasuk memasukkan faktor regional bahkan pembangunan nasional untuk 
melampaui bisnis kopi itu sendiri. Good Agricultural Practices (GAP) dan milling terpusat akan memancing perkembangan 
ekonomi  yang melampaui bisnis kopi dan menjadi komponen dalam rencana pembangunan di tingkat regional atau 
nasional. 
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MESIN BULAN INI

COMPACTA: HULLING UNIT BARU

Pinhalense baru-baru ini meluncurkan sebuah mesin huller kopi COMPACTA. Mesin baru ini sudah meraih 
sukses besar di Brazil, sudah terjual lebih dari 100 unit dan saat ini akan ditawarkan ke pasar internasional. 

COMPACTA merupakan anggota baru dari keluarga mesin kombinasi yang sudah termasuk micro/small lot 
C2DPRC dan mesin berkapasitas lebih besar CON.

COMPACTA memiliki beberapa inovasi 
seperti:
- mudah dirangkai dan dipasang,
- memiliki sistem pembersih kopi unit 
dengan built-in pre-cleaner dan mesin  
destoner dilengkapi dengan sistem 
asiprasi,
- hemat energi, dan
- memerlukan tempat kecil saja. 

INOVASI -  COMPACTA merupakan 
kombinasi efisien huller kopi yang 
khusus dikembangkan untuk mikro 
dan lot kecil, dengan keuntungan 
desain paling baru dan sangat 
penting, memiliki sistem pembersih 
built-in.

KUALITAS DAN EFISIENSI - COMPACTA  
memberikan kualitas yang sama bagus 
dan tingkat efiesiensi sama dengan 
mesin Pinhalense berskala besar. Hal 
ini dimungkinkan karena mesin ini 
memiliki kekerasan, keawetan, 
teknologi pintar dan kualitas seperti 
yang sudah menjadi standar pada 
mesin-mesin Pinhalense. 

CAPASITAS – Kapasitas dari COMPACTA beragam mulai dari 400 hingga 600 kg kopi hijau per jam, tergantung 
dari jenis dan kebersihan kopi yang dimasukkan ke dalam mesin. 

PROSES PRODUK - COMPACTA dapat dipadankan dengan mesin cherry dan parchment untuk kopi yang 
diproses menggunakan cara natural/pulped natural/honey dan washed systems. Kopi hijau yang didapatkan 
dari parchment akan dapat dihaluskan pada mesin DBD-5  Pinhalense yang dipasang setelah rangkaian 
COMPACTA.


