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OPIK KALI INI:
- SEBUAH DUNIA PROCESSING YANG BERANI : PROSES PULPING CHERRY TIDAK MATANG, FERMENTASI 
CHERRY MATANG DAN LAINNYA (hal. 3)
- PINHALENSE MEMENANGKAN PENGHARGAAN UNTUK PRODUK BARU TERBAIK PADA SCA GLOBAL EXPO 
2017 (hal. 4)  

“JAMUR BAIK” MENINGKATKAN KUALITAS KOPI
Bio Protector, sebuah produk inovatif untuk kopi akan bisa didapatkan di pasaran di Brazil. Produk ini dikembangkan oleh para ilmuwan 
pada  Federal University of Lavras (UFLA) dan diproduksi atas kerja sama dengan Agriculture Research Institute of Minas Gerais (Epamig), 
berdasarkan jamur Claridosporium claridospoides  yang dikenal sebagai “jamur baik” karena dapat meningkatkan kualitas kopi. Bio 
Protector, saat ini menunggu pendaftaran agar segera dapat diluncurkan. Jamur ini sudah digunakan oleh para petani di kawasan Minas 
yang menerima konsultasi khusus dan contoh gratis. Produk ini merupakan cairan jamur tanpa ada tambahan bahan kimia. Produk ini akan 
ditawarkan baik dalam bentuk cairan dan bubuk.   Claridosporium claridospoides sudah diselidiki selama lebih dari 20 tahun oleh Dr Sara 
Chalfoun yang menemukan bahwa jamur tersebut dikembangkan oleh jamur lain yang diketahui berbahaya bagi perkembangan kopi. 
Keberadaan  Claridosporium meningkatkan aroma dan citarasa kopi. 

Sumber: Uai - Estado de Minas

HARGA MINIMUM KOPI NAIK UNTUK PANEN 2017/18
Kementerian Pertanian menaikan harga minimum kopi untuk periode April 2017 hingga Maret 2018. Arabica tipe 6 (hingga 86 defect; 
screen 13 dan di atasnya) harganya disesuaikan menjadi R$ 333  atau (US$ 106) per karung. Sementara Robusta putih/Conilon tipe 7 
(hingga 150 defect;screen 13 dan di atasnya) berada pada harga premium R$ 233,60 (US$ 71) per karung. Harga minimal yang ditetapkan 
oleh pemerintah merupakan harga referensi untuk membantu para petani pada saat harga di pasar jatuh.

Sumber: Reuters 

PRODUKSI KOPI DI SOUTH MINAS NAIK 1300% DALAM 50 TAHUN
Produksi kopi di South Minas, kawasan terbesar penghasil kopi di Brazil  bertumbuh dari 1,2 juta karung pada tahun 1970-an menjadi lebih 
dari 16 juta karung pada tahun 2016. Ada ekspansi kuat selama awal tahun 1970-an yang didasarkan pada kucuran kredit dan serta 
program Renovasi Kopi Nasional. Renovasi tersebut termasuk penyediaan bibit tanaman baru, varietas baru dan lahan yang memadai 
untuk melawan hama kopi. Dalam satu decade, produksi di South Minas bertumbuh dari 1,2 juta karung menjadi 10 juta karung. 
Mekanisasi dan pembukaan kawasan baru untuk ditanami kopi. Saat ini South Minas memiliki 642.000 hektare kebun kopi, sekitar 30% 
dari total lahan kopi nasional. 

Sumber: G1 Sul de Minas

Pinhalense memamerkan dua produk baru selama  24th Agrishow, pameran pertanian terbesar 
di Brazil. Terrena merupakan mesin self-propelled  yang mengumpulkan kopi yang terletak di 
tanah dan dapat beradaptasi dengan mudah terhadap kemiringan. Propeller ini juga dapat 
digunakan oleh petani kecil, menengah dan besar. Produk lainnya adalah pengering kopi statis. 
Mesin ini memiliki struktur  modular dan dapat diperpanjang, memiliki pemanas, hemat energi 
dan mengurangi waktu pengeringan karena terhubung dengan patio dan menghemat tenaga 
juga. Agrishow berlangsung antara 1 hingga 5 Mei di  Ribeirão Preto. Pinhalense  merupakan 
penyedia mesin kopi terkemuka di dunia. Mesinnya dioperasikan di 90 negara penghasil kopi, 
cocoa, kacang dan rempah. 

Sumber: Peabirus

PINHALENSE MEMPERLIHATKAN TEKNOLOGI BARU PADA PAMERAN PERTANIAN



Brazilian Coffee Roasters' Association (ABIC) baru-baru ini meluncurkan   Best Brazilian Coffees. Pemilihan eksklusif ini diputuskan dengan 
biji kopi dari beberapa finalis pada National Coffee Quality Contest ke 13. Biji kopi tersebut dibawa oleh roaster dan toko lopi pada lelang 
yang diadakan Januari lalu. Kopi edisi spesial ini juga tersedia di supermarket dan toko gourmet juga dijual secara daring. Untuk 
membedakannya, paket dirancang dan diproduksi oleh GSB2 mitra P&A pada bagian iklan. 

Sumber: ABIC and P&A

Para petani kecil di kabupaten Apuí telah berinvestasi pada kopi Conilon yang 100 persen diproduksi di negara bagian Amazon 
menggunakan sistem pertanian hutan berdasarkan standar keberlangsungan. Sistem itu mengubah cara tanam tradisional dan merusak 
menjadi menanam kopi dengan teduhan pohon kayu keras dan tanaman dari Amazon lainnya seperti  guaraná dan açaí. Pada proyek yang 
disebut Coffee in Agroforestry, para petani mendapatkan sejumlah dana dan bantuan teknis serta mempelajari bagaimana praktik 
pertanian yang baik, penggunaan pupuk organik serta cara mengendalikan hama seperti pengeret batang. Proyek ini bertujuan untuk 
membantu perbaikan hutan asli, juga memberikan pendapatan tambahan bagi para petani dari hasil penjualan kopi dan produk lainnya. 
Rata-rata pendapatan keluarga yang berpartisipasi dalam proyek ini bertumbuhan lebih dari 200% dari 2012 hingga 2015. Diharapkan pada 
tahun 2017 dengan kenaikan produktivitas kopi akan ada kenaikan  produktivitas dan hasil kopinya akan diberi serifikat organik.

Sumber: Globo Rural

AMAZON “KOPI HUTAN” MELINDUNGI LINGKUNGAN DAN MEMBERIKAN PENGHASILAN 
BAGI PETANI 

VARIETAS KOPI BARU TAHAN BANJIR

HAMA BATANG DAN DAUN KOPI MENINGKAT DI AT ALTA MOGIANA
Peningkatan hama kutu daun terlihat di Alta Mogiana, sebuah kawasan yang terkenal sebagai penghasil kopi berkualitas tinggi. Pada Maret 
lalu, curah hujan turun di bawah rata-rata dan suhu mendekati rata-rata. Hama kutu daun menaingkat dan tanaman yang terinfeksi hama 
naik dari 36% menjadi 44%. Hama pengeret juga diketahui tersebar di kawasan itu, sekitar 2,5% tanaman terinveksi di daerah tersebut. 

Sumber: Notícias Agrícolas
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EDISI KHUSUS DARI KOPI BRAZIL DILUNCURKAN

Brazilian Prices
Main Producing Regions / Farm Gate April 28, 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

395,00

[B]3 ex-BM&F (US$/60kg Arabica) Real R$ / Dolar US$

Mar 2017 Apr 28, 2017
Sep 2017

Dec 2017

3,19
+ 5,3%

475,00

470,00

470,00

495,00

490,00

155,40
162,20

166,45

Bibit kopi baru varietas Acauãma sangat produktif dan tahan terhadap berbagai macam hama serta air yang terbatas. Acauãma, yang 
berarti  Acauã Kuning, merupakan  persilangan alami mungkin antara Yellow Catuaí dan  Acauã  pada sebuah lahan pertanian percobaan 
di kawasan Domingos Martins, negara bagian Espírito Santo. Tanaham yang baru ini juga telah ditanam di Varginha dan Elói Mendes, di 
Minas Gerais, tanpa irigasi.  Acauãma membedakan dirinya dari vvarietas lagi dengan produktivitas tinggi dan daya tahan terhadap cuara 
kering.

Sumber: Procafé 

The Brazil Specialty Coffee Association (BSCA) dan the Brazilian Trade and Investment Promotion Agency (Apex-Brasil) telah memilih 
negara-negara di Asia yang disebut "Brazil. The Coffee Nation". Ada 14 perusahaan kopi Brazil yang berpartisipasi dalam Hotelex Shanghai 
Expo akhir March dan berhasil bertransaksi senilai US$ 2 juta. Dari tahun 2009, ketika proyek itu dimulai  hingga tahun  2016, China 
pembelian kopi speciality dari China naik 1.400%. China sudah mengkonsumsi lebih dari 2 juta karung kopi dengan kenaikan 16% per tahun 
dalam satu dekade terakhir menurut  International Coffee Organization (ICO).  

Sumber: BSCA

CHINA SEMAKIN TERTARIK PADA KOPI SPECIALITY BRAZIL

=
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PANDANGAN

Pemrosesan kopi mungkin akan mengubah kualitas kopi, keharuman dan cita rasanya, tetapi hanya ada sedikit saja langkah pemrosesan 
yang dapat melakukan hal itu, disebut  pulping, menghilangkan lapisan dan pengeringan.. Pulping atau tidak, menghilangkan lendir, 
berapa banyak dan bagaimana, serta bagaimana mengeringkan kopi memengaruhi kualitasnya di cangkir. Semua langkah pemrosesan 
menghilangkan kotoran atau defect  serta menjamin kualitas tidak berubah. 

Definisi dari jenis kopi di bawah ini fokus pada langkah pemrosesan yang sama: 
-kopi natural, dikeringkan dengan pulp dan lendir; 
-pulped natural, madu atau semi washed kopi dikeringkan tanpa pulp dan dengan sebagian atau seluruh lendir yang ada di lapisan dan
-washed kopi, dikeringkan tanpa pupl dan tanpa lendir 

Lebih dari 150 tahun, dunia hanya mengenai kopi washed dan kopi unwashed. Sekitar dua decade lalu, mulailah diperkenalkan kopi 
natural sayangnya, pada umumnya washed kopi diasosiasikan lebih asam dan kopi natural lebih manis. 

Mesin penghilang lendir, diciptakan pertengahan abad lalu, memicu perdebatan antara kopi washed apakah difermentasikan atau secara 
mekanis dihilangkan lendirnya. Apakah kedua hal itu sama atau berbeda ? Apakah hal itu tergantung pada ketinggian kopi ditanam? 
Bagaimana dengan kopi yang sebagian difermentasikan lalu di cuci secara mekanis ? 

Pada akhir 1970an, di Brazil lebih terkenal dengan kopi naturalnya. Pinhalense melakukan beberapa percobaan di beberapa petani kecil di 
South Minas Gerais untuk menciptakan mesin yang dapat memfasilitasi pemrosesan kopi pulped natural  pertama dengan lendir yang 
masih tersisa di kopi kemudian sebagian lendirnya dihilangkan agar pengeringan dilakukan dengan mudah. Hal itu menghancurkan 
paradigm selama 150 tahun yang mengatakan bahwa tidak mungkin mengeringkan biji dengan lendir yang menempel. 

Hasil dari jenis kopi baru tersebut, mulai ditawarkan di Brazil, dengan cita rasa masih kental kopi naturalnya tetapi tanpa rasa yang tidak 
diinginkan dari cherri yang belum matang yang tidak di mengalami proses pulping dengan mesin. Satu decade kemudian, proses ini 
diadopsi di Amerika Tengah, kopi diproses secara pulp natural, disebut CD di Brazil, lalu dikenal sebagai kopi madu. 

Setidaknya, saat ini kita menyaksikan semakin banyak pihak yang tertarik pada proses kopi natural di berbagai negara. Pinhalense 
merupakan pionir dalam memperkenalkan mesin yang dapat memungkinkan proses pulping cherri belum matang  yang dipanen semakin 
banyak karena buruh yang upahnya semakin tinggi dan semakin jarang yang mau mengerjakan pemetikan 100% cherri matang. 

Dalam satu sisi bentuk baru fermentasi dan fermentasi natural dapat meningkatkan kualitas dan menciptakan cita rasa baru, di sisi lain, 
biji kopi belum matang  atau terlalu matang dapat diproses secara washed bahkan lebih baik dibandingkan dengan kopi natural yang 
belum matang atau terlalu matang. Ini jelas merupakan sebuah proses baru yang berani. 

Semua hal ini menjadi musik indah di telinga para petani kopi. Mengapa ? Karena petani besar pun biasanya terbatas pada satu kawasan 
tertentu saja.  Saat ini, dengan berbagai pilihan pemprosesan yang tersedia  baik petani kecil, dapat menawarkan berbagai macam 
kualitas, cita rasa dengan menggunakan berbagai macam pilihan proses, juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas cherri yang 
dipetik sebelum matang. 

Berbagai macam proses ini juga membuka kesempatan baru bagi para roaster yang dapat mengandalkan pilihan pasokannya. Ada kasus 
sebuah roaster specialty kopi di Sao Paulo yang biasa tergantung pada beberapa pemasok di kawasan berbeda di South Minas Gerais  dan 
Mogiana lalu dibuat campuran dan saat ini dapat menawarkan campuran yang sama, kualitas sama dengan menggunakan kopi dari satu 
pertanian, mengunakan proses berbeda. Faktanya, roaster  itu sekarang menawarkan dua jenis campuran yang berbeda tetapi berasal dari 
satu kebun. 

*Teks di atas berdasarkan presentasi penulis pada panel “Tren pada Kualitas Kopi” pada Ekspo SCA 2017. Sebagian besar pilihan proses kopi yang disebutkan di atas 
akan di kemukaan pada CQI Intermediate Processing Certificate Course yang diselenggarakan di Santana Farm, in Espírito Santo do Pinhal, Mogiana Region  Brazil,  May 
22nd to 27th.

SEBUAH DUNIA PROCESSING YANG BERANI : PROSES PULPING CHERRY TIDAK 
MATANG, FERMENTASI CHERRY MATANG DAN LAINNYA *
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por Carlos H. J. Brando



4Contact the Pinhalense/P&A agent nearest you or P&A itself to learn about the ECO SUPER introductory offer.

PINHALENSE MEMENANGKAN PENGHARGAAN UNTUK PRODUK BARU TERBAIK 
PADA SCA GLOBAL EXPO 2017
ECO SUPER, pulper ekologis dengan separator pemisah cherri belum masak 
yang tidak memerlukan air buatan Pinhalense, terpilih sebagai produk baru 
pada Global Specialty Coffee Expo 2017 di Seattle, USA, bulan lalu. 

ECO SUPER berkompetisi dengan produk lain, kriteria penilaian antara lain 
adalah inovasi, teknologi, keberlangsungan dan keunggulan. Ada lima juri, 
roaster AS dan dari luar AS, cuppers, konsultan dan petani. Mereka 
mengunjungi booth Pinhalense dan tidak hanya memeriksa spesifikasi 
teknis dan bahan baku, tetapi juga mewawancarai tim Pinhalense/PA 
mengenai penggunaan produk tersebut di lapangan. 

Pinhalense berpartisipasi dan memiliki booth di Expo tersebut, yang dahulu 
bernama SCAA Conference and Trade Fair, selama 20 tahun. Pinhalense 
merupakan pioneer dari ide mewujudkan proses kopi ramah lingkungan. 

Pada Expo 2017 Pinhalense memfokuskan pada dua produk yaitu pulper 
ramah lingkungan tanpa memerlukan air dengan separator cherri belum 
matang ECO SUPER yang menjadi daya tarik ekspo ini, didukung dengan 
perlengkapan wet milling dan mesin untuk memproses mikro lot, C2DPRC 
dan CON –   untuk merespon tren di pasar kopi yang terus meningkat. 

ECO SUPER menawarkan dua kali kapasitas mesin Pinhalense yang 
dirangkaikan dengan mesin berkekuatan kecil per unit untuk pemrosesan 
kopi. Ditambah lagi, mesin itu merupakan perbaikan dari separator cherri tidak matang yang dioperasikan tanpa air. Mesin itu 
memiliki fitur unik, biji kopi hanya akan rusak sedikit saja dan pulp dicampur dengan parchment dan tidak ada parchment yang hilang 
dengan pulp. Semua itu tidak memerlukan air. 

Jika mesin pulper sebelumnya sudah memberikan pilihan pemangkasan biaya, wet miller yang memerlukan air lebih sedikit, maka 
ECO SUPER ini juga akan tampil dengan pengunaan air yang terbatas. ECO SUPER merupakan kesempatan bagus bagi industri untuk 
menetapkan standar atau referensi ketika kualitas panen turun dan pemetikan cherri yang tidak matang dilakukan. Separator cherri 
yang tidak matang ditempatkan sebelum  bukan sesudah pulper, yang hanya digunakan untuk memisahkan pulp dan untuk repassing. 

Mesin ini dilengkapi dengan kemampuan unik untuk memisahkan cherri menurut tingkat 
kematangannya seperti tidak matang, sebagian matang, matang dan harus disambungkan 
dengan repasser. Cherri yang tidak matang dan sebagian matang akan dipisahkan dan 
mungkin akan di proses secara terpisah. Untuk mendapatkan kualitas terbaik pada setiap 
tingkat kematanga cherri. 

Pinhalense wet milling dan mesin pemrosesan  micro-lot-processing juga ditunjukkan pada 
Expo 2017, sebagai bagian dari program pendidikan independen, oleh pembicara independen 
dan panelis.  Panel Expo 2017 “El procesamiento como una herramienta innovadora para 
obtener perfiles de taza” (Processing sebagai cara untuk mendapatkan profil berbeda) 
memperlihatkan mesin wet milling Pinhalense digunakan untuk memproses dan melatih di 
Tecnicafé’s Technological Park, bagi petani dan pelatih di Colombian, serta panel “Emerging 
Trends in Coffee Quality” yang memaparkan tentang mesin wet milling Pinhalense yang 
dioperasikan di Colombia dan  Amerika Tengah.

MESIN BULAN INI

zero water consumption


