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OPIK KALI INI:
- TEKNOLOGI BRAZIL SEBAGAI MITRA PEMBANGUNGAN: KISAH DARI SEORANG PETANI KOPI  (hal. 3)
- PULPER ECO SUPER TANPA AIR DILUNCURKAN UNTUK PASA LUAR NEGERI:
  DENGAN EFISIENSI DAN KINERJA PINHALENSE TETAPI TANPA AIR (hal. 4)  

KOPI, PRODUK PERTANIAN KETUJUH TERBESAR BRAZIL PADA 2017
Sekratariat Kebijakan Kementerian Pertanian mengumumkan bahwa gross value dari produk pertanian yang diukur dari harga jual di 
pertanian pada tahun ini diperkirakan sebesar 545 miliar real atau setara dengan 179 miliar dollar AS. Tujuh produk pertanian adalah 
kedelai (123 miliar R/40,3 miliar USD), daging (72,4 R/23,7 miliar USD/, jagung (55,5 R/18,2 miliar USD), tebu (54,4 R/17,8 miliar USD), susu 
(29,2 miliar R/9,6 miliar USD) dan kopi 22,9 miliar R. Hanya jagung dan susu yang bukan merupakan produk ekspor. 

Sumber : MAPA dan P&A

GLOBAL COFFEE PLATFORM (GCP) DI FEMAGRI

IMPOR KOPI KE BRAZIL DITUNDA OLEH PRESIDEN TEMER

PINHALENSE MEMECAHKAN REKOR PARSITIPAS PADA FEMAGRI COOXUPE
Penjualan Pinhalense, mesin dibarter dengan kopi,sebagai bagian dari acara tiga hari Femagri pada Februari lalu berjalan di atas harapan. 
Hasilnya berlipat dua dari acara tahun lalu. Misalnya saja, pemecahan rekor penjualan CON yang dikombinasi antara unit destoning, 
hulling, repassing dan  separating.  CON dijual dengan melewati 5% angka yang proyeksikan sebelumnya di pasar Brazil pada tahun 2017. 
Pada pameran perdagangan tahunan Femagri, Cooxupe total menawarkan kepada lebih dari 11.000 anggotanya agar mendapatkan 
kesempatan membeli peralatan dengan menukar produksi kopi mereka dalam dua atau tiga tahun dari panen tahun ini. Femagri dihadiri 
oleh lebih dari 37.000 orang dengan total nilai transaksi melewati 55 juta dollar AS. 

Sumber: Pinhalense

Program  Coffee Sustainable Curriculum (CSC) dan  18 masalah fundamental dipaparkan pada poster besar pada  
Femagri’s Fazendinha (Small Farm)  tempat proses yang sebenarnya dipraktikkan. Tim GCP Brazil hadir untuk 
memberikan pengarahan kepada para petani dalam menggunakan CSC dan menjelaskan keuntungan yang 
didapatkan oleh para petani kopi ketika mereka menggunakannya. Video singkat dari GSP dapat diakses pada 
tautan  GCP YouTube channel https://www.youtube.com/channel/UC_SGu9psaORolgwWrBa6twA).

Sumber : P&A

Presiden Brazil Michel Temer memutuska untuk menunda impor kopi Robusta selama 60 hari karena tekanan dari para anggota kongres di 
negara bagian Espirito Santo, Minas Gerais, Bahia dan Rondonia  dan setelah manifestasi besar yang dilakukan oleh para petani kopi. 
Regulasi sudah dipublikasikan baik secara otoritas dengan meningkatkan jumlah impor hingga satu juta karung kopi dengan  batasan 
250.000 karung per bulan dari Februari hingga Mei dengan bea masuk 2%. Selain itu, disyaratkan pula phytosanitary untuk Robusta yang 
diimpor dari Vietnam. Dari pandangan petani, impor Robusta dapat membawa penyakit kopi masuk dan hama yang tidak ada di Brazil 
menjadi eksis. Selain itu, impor juga akan menyebabkan kompetisi tidak fair untuk petani Brazil karena lebih sedikit restriksi tenaga kerja 
dan aturan lingkungan hidup yang diterapkan di negara penghasil kopi. Dampak lain, impor juga akan membuat krisis ekonomi yang sedang 
terjadi menjadi bertambah buruk lagi. Sementara itu, pandangan dari para pelaku industri soluble, ini merupakan impor yang sementara 
dan terbatas, akan menjadi solusi bagi industri soluble agar dapat berkompetisi dengan baik di pasar internasional. Impor ini akan mengisi 
pangsa pasar yang sempat hilang dalam 15 tahun terakhir. Selain itu pelaku industri beranggapan bahwa sektor ini akan berkembang. 
Industri roast-and-ground coffee mengklaim impor juga akan menahan kenaikan harga ke konsumen dan sebagai konsekuensi dampak 
negatif dari konsumsi kopi. 

Sumber: Valor Econômico, CaféPoint and Newscafeicultura



PERUBAHAN IKLIM MEMERLUKAN TEKNIK TANAM BARU
Teduhan dan kelembapan merupakan hal penting yang membantu bibit dapat bertumbuh ketika ditanam 
di kawasan yang menjadi lebih hangat dan lebih kering akibat perubahan iklim. Biji kopi yang diproduksi di 
pembibitan dengan kelembapan baik, irigasi harian dan di bawah teduhan. Dalam tahap final, bibit itu 
harus dipersiapkan untuk dapat bertahan di bawah terpaan sinar matahari langsung. Pada daerah panas , 
perlu dibuat teduhan terlebih dahulu untuk Robusta/Conilon  sehingga bibit dapat berkembang dengan 
baik. Secara umum, kawasan lebih dingin tempat Arabica dibudidayakan, teduhan tidak terlalu penting. 
Dalam beberapa tahun belakangan ini, ketika temperatur tinggi  pada periode Desember hingga Februari 
dampak positif dari teduhan sudah dicermati. 

Sumber: CaféPoint

Carlos Brando menyampaikan ceramahnya di aas dalam  African Fine Coffee Association’s 15th Conference and Trade Fair. Presentasi 
difokuskan pada “pemberdayaan lingkungan”  untuk meningkatkan produktivitas para petani, pendapatan dan laba juga untuk 
mengganti paradigma kopi dari sekadarnya menjadi bisnis serius.  Petani kecil pun bisa memperoleh keuntungan ekonomi. Investasi 
yang diperlukan pun dipaparkan, bersamaan dengan potensi sumber daya.Slide presentasi itu dapat diminta melalui email   
info@coffidential.com. AFCA memberikan  Carlos penghargaan dengan Lifetime Achievement Award pad acara yang sama. 

Sumber: P&A

Komoditas seperti kopi, gula dan etanol seharunya mendapatkan keuntungan besar dari kesepakatan perdagangan baru yang 
diratifikasi oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Februari lalu. Pesannya adpat meringankan perdagangan luar negeri Brazil dan 
juga mengharmoniskan aturan bea cukai di Brazil. Total ada 112 negara yang menandatangani kesepakatan tersebut setelah melalui 
proses diplomatik yang panjang. Dampaknya besar, WTO memperkirakan pengurangan ekspor hingga 14 persen biaya ekspor dan 
impor. Keuntungan untuk perekonomian global sekitar 1 triliun dollar AS. 

Sumber: Agência Estado

KEUNTUNGAN KOPI BRAZILIAN DARI KESEPAKATAN PERDAGANGAN BARU

PUPUK : KUALITAS VS KUANTITAS
Para petani harus memerhatikan nutrisi yang diperlukan oleh pohon kopi. Juga mengenai jenis tanah 
dan kemampuan nutrisi di dalam tanah serta bagaimana mengaplikasikannya. Semua aspek itu sama 
pentingnya menentukan kuantitas pupuk yang akan digunakan. Usia tanaman, lahan yang ditanami, 
bahkan teknik produksinya memengaruhi cara pemupukan. Jika pohon lebih muda dan jaraknya 
bagus, pupuk harus ditaburi di sekitar pohon dan langsung di bawah batang atau daunnya. Jika 
tanaman sudah lebih tua, penggunaan pupuk harus ditempatkan pada jarak di antara pohon. Ketika 
kemiringan di atas 20-30%, pupuh harus didistribusikan di bawah pohon dan hanya di bagian kopi 
barisan paling atas karena hujan akan meluruhkan pupuk ke sisi yang lebih rendah. Beberapa faktor 

harus diperhatikan ketika menggunakan pupuk karena terlalu banyak pupuk tanpa analisis kebutuhan faktual akan menghamburkan  
uang tanpa ada produktivitas tambahan. 

Sumber: CaféPoint
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MENATA KEMBALI INDUSTRI KOPI AFRIKA UNTUK PERBAIKAN PRODUKTIVITAS DAN INVESTASI

Brazilian Prices
Main Producing Regions / Farm Gate February 24, 2017

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

435,00

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

Mar 2017 Feb 24, 2017
Sep 2017

Dec 2017

3,10
+ 5%

505,00

500,00

500,00

525,00

520,00

170,60
180,75

185,75
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PANDANGAN

Ketika itu tahun 2001, mungkin pada bulan Oktober, saya pertama kal mendengar nama Pinhalense. Nama itu direkomendasikan oleh 
seseorang.   Saya hanyalah seorang petani kopi dengan lahan seluas 25 hektare dan berharap dapat mulai memproses kopi sendiri. 
Semua fasilitas pemrosesan di sekeliling saya adalah mill besar dan tidak ada yang kecil. Ketika saya berbicara tentang pemrosesan 
kopi saja, semua yang mendengarnya berkomentar negatif dan semua tampaknya mustahil buat petani kecil, demikian menurut para 
petani besar. 

Akhirnya, kami menemukan Pinhalense yang tertarik untuk bekerja sama dan menganalisa serta memahami kebutuhan para petani 
kecil, juga petani menengah dan petani besar. Pinhalense merancang mesin yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dan setiap 
segmen tertentu. Kehadiran dan dukungan yang ditawarkan oleh Pinhalense kepada kami sejak hari pertama tidak bersyarat. 

Saya memahami bisnis kopi Braziil untuk pertama kalinya pada tahun 2006. Ketika itu saya menemukan bahwa ada pemrosesan kopi 
pada setiap skala dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Sungguh berbeda dengan di tempat lain. Di Brazil, petani kecil tidak 
hidup dalam kemiskinan. Di Brazil, baik petani kecil maupun besar  diakui dalam standar yang sama: produktivitas dan efisiensi. 

Jika ada modal global yang harus diperhatikan di Amerika Latin, Afrika dan Asia, adalah model di Brazil. Banyak di antara kita 
beranggapan;”Tidak, cara itu hanya berlaku di Brazil, tetapi kita salah. Jika dapat berlaku untuk mereka, dapat juga berlaku untuk kita”.

Inilah saatnya berhenti memandang kopi sebagai kisah yang romantis dan tidak realistis. Kita seharunya mempertimbangkan kopi 
sebagai bisnis profesional, berdasarkan hasil efisiensi, produktifitas dan lebih penting lagi, sebagai daya kembang untuk negara kita. 

Mekanisasi dalam proses penanaman, pemeliharaan dan panen kopi saat ini diperlukan pada setiap skala. Lima tahun dari sekarang, 
Pinhalense juga berada pada bsinis dengan mesin yang spesifik. Sebagai petani dan pengolah kopi  kita juga harus memahami apa 
perkembangan yang ada di Pinhalense serta harus menganggap perusahaan itu sebagai mitra yang dapat mempersiapkan masa depan 
kita. 

Pengolahan kami di El Manzano saat ini menjadi tempat percobaan bagi Pinhalense baik  pengolahan basah maupun kering. Fasilitas 
itu membuat El Savador dan Amerika Tengah sebagai salah satu pusat pengembangan dan riset Pinhalense terbesar di luar Brazil. 
Dalam masa panen saat ini, yang sudah hampir selesai di El Savador, Pinhalense dengan sukses  menyelesaikan uji coba tersebut 
termasuk uji untuk modul pulping baru yang terdiri atas pemisah biji kopi hijau dan puplper vertikal yang tidak memerlukan air. Mesin 
ini adalah pulper ECO SUPER tanpa air. 

Sistem pengering yang dilengkapi horizontal drum benar-benar mengagumkan. Pengering dengan  panjang 2,5m2 hingga 15m2 dapat 
disesuaikan menjadi hampir semua ukuran operasi. Selain itu, ada juga tes yang dilakukan dengan menggunakan pengering otomatis. 
Otomatis berarti kita dapat mentransmisikan temperatur dan kelembaban internal kopi tanpa perlu kabel ke panel elektronik yang 
akan mengatur aliran dan temperatur udara yang memasuki silinder pengering ke mesin. Dengan hal tersebut, kita juga dapat 
berharap pengering ini dapat sepenuhnya otomatis. Sehingga memungkinkan ada program dengan kurva pengeringan untuk setiap 
jenis kopi. 

Beberapa hal yang saya sebutkan di atas adalah contoh mengenai apa yang telah dilakukan oleh Pinhalense. Hal tersebut akan 
mengubah standar industri untuk menjadi lebih efisien, berteknologi dan produktif.

Dengan dukungan tanpa syarat dan kepemimpinan pada industri pemrosesan kopi, saya mengunakan kesempatan ini untuk berterima 
kasih kepada Pinhalense atas kerjasama yang telah dilakukan dengan petani dan pengolah kopi berskala kecil, menengah dan besar. 

TEKNOLOGI BRAZIL SEBAGAI MITRA PEMBANGUNGAN: 
KISAH DARI SEORANG PETANI KOPI 

3

oleh Emilio Lopez Diaz, Cuatro M Cafes 



4More information about Pinhalense machines at www.pinhalense.com.br 

PULPER ECO SUPER TANPA AIR DILUNCURKAN UNTUK PASA LUAR NEGERI :
 DENGAN EFISIENSI DAN KINERJA PINHALENSE TETAPI TANPA AIR

MESIN BULAN INI

Ekspor perdana pulper  Pinhalense ECO SUPER yang tidak memerlukan air ketika dioperasikan akan dimulai pada Maret. Ekspor 
tersebut dilakukan setelah berbagai percobaan di luar Brazil. Harga dan spesifikasinya sudah dipersiapkan oleh P&A, beberapa 
pre order mesin sudah menjadi penjualan aktual di luar negeri. 

Dengan hanya menggunakan satu drum besar, dibandingkan dengan dua drum yang digunakan pada vesi ecoflex yang 
diluncurkan sebelumnya, ECO SUPER menghasilkan kinerja yang sama tanpa mengunakan air: 
   - Tidak kehilangan parchment dengan pulp,
   - Sangat sedikit pulp yang tercampur dengan parchment,
   - Kerusakan fisik pulp yang minimal (hulling, bruising dan breakage) juga 
   - Kapasitas dua kali lebih besar dibandingkan dengan drum ganda yang sebelumnya

Beberapa percobaan yang dilakukan di luar negeri menunjukkan bahwa ECO SUPER dapat bekerja dengan 100% cheri matang 
dengan persentase tidak matang dan setengah matang hingga 20% tanpa ada kapasitas kekurangan. 

ECO SUPER baru-dengan pemisah cherri dan vertical repass serta drum pulp 
separator-dapat juga digunakan untuk repass cheri yang terlalu 
matang dan tidak matang, yang mungkin sudah terpisah dengan 
siphon mekanis yang ditempatkan sebelum pulper dan ECO SUPER 
itu sendiri. 

ECO SUPER dapat saja diikuti dengan separator rotary screen untuk 
menjamin agar proses fermentasi dapat berjalan  lebih baik dan 
kondisi demucilaging atau secara langsung terkoneksi dengan 
pengupas. 

Percobaan di luar negeri dilakukan pada  musim panen antara 
Desember dan Februari mengkonfirmasikan bahwa hasil dari 
percobaan pada berbagai lokasi di Brazil selama panen 2016 dengan 
keuntungan tambahan yaitu  mesin juga dapat menghasilkan washed 
coffee di negara produsen kopi. Faktanya, beberapa percobaan di luar 
negeri memenuhi persyaratan ketat kontrol kualitas untuk produksi 
final. Dalam percobaan tersebut, ECO SUPER memproses kopi untuk 
beberapa jenis varietas dengan penekanan pada perbedaan ukuran 
cheri dan dapat diatasi oleh pemisah cheri dan pulper tampa ada 
dampak negatif terhadap kinerjanya secara keseluruhan. 

Semua hal di atas mengindikasikan bahwa Pinhalense sudah 
menghasilkan produk unggulan lain untuk merespon permintaan 
para petani yang berkesinambungan pada saat ada tantangan 
perubahan iklim, kekuarangan air dan persoalan tentang pengolahan 
limbah air. Semua masalah itu dapat diatasi oleh ECO SUPER. 

DENGAN KINERJA YANG SAMA, TIDAK MEMERLUKAN AIR DISERTAI 
DENGAN TAMBAHAN KAPASITAS DAN LISTRIK YANG LEBIH RENDAH 


