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OPIK KALI INI:
- APA YANG HARUS ANDA KETAHUI TENTANG KOPI BRAZIL (hal. 3)
- KONTROL SISTEM LISTRIK PINHALENSE UNTUK  MILLS KOPI (hal. 4)  

EMBRAPA MENGEMBANGKAN VARIETAS YANG TAHAN PERUBAHAN CUACA
Para peneliti di Embrapa Cerrados sedang mengembangkan varietas kopi baru yang tahan terhadap kondisi kering dan hangat di kawasan 
tersebut. Varietas  conilon tropical, dapat beradaptasi dengan variasi suhu dan ketinggian.   Varietas tersebut memperlihatkan kinerja 
yang bagus karena ada perubahan genetika yang dilakukan oleh institusi tersebut. Variasi yang lebih luas saat ini diperlukan untuk 
mendapatkan biji yang terbaik dan dapat beradaptasi dengan kondisi irigasi serta mekanisasi di kawasan Cerrado. Varietas baru ini dapat 
memproduksi kopi lebih dari 6 ton per hectare. 

Sumber: CaféPoint

HAMA PENGERET DAN BIJI KOPI KECIL MENGKHAWATIRKAN PASAR KOPI
Penurunan produktifitas karena banyak biji kopi berukuran kecil pada musim panen kali ini berbarengan dengan munculnya hama 
pengerek kopi. Kedua hal tersebut membuat para petani dan pelaku di industri kopi menjadi khawatir. Karena biji kopi yang lebih kecil 
diperlukan lebih banyak kopi lagi untuk memenuhi satu karung kopi berukuran 60 kilogram. Hal tersebut juga membuat produksi total di 
Brazil menjadi menurun. Selain itu, terjadi pula serangan hama pengeret batang kopi di beberapa kawasan. Persentase biji kopi yang 
terinfeksi oleh hama naik tiga kali lipat dalam 10 tahun terakhir, dari 2% pada tahun 2007 menjadi 6% pada tahun ini di beberapa kawasan 
yang diteliti oleh Cooxupe. Selain memengaruhi kualitas kopi, hama itu juga dapat menurunkan produksi hingga 13% dan mengurangi 
bobot biji kopi sebanyak 21% dengan penurunan produksi lebih dari 110.000 karung di kawasan yang sama. 

Sumber: Valor Econômico dan  CaféPoint

HARGA KOPI RITEL NAIK 13,5 %

PROYEK PERCONTOHAN UNTUK MEMETAKAN KOPI DI MINAS GERAIS

Harga kopi untuk pelanggan di supermarket naik 13,3% sementara inflasi hanya naik 1,4% saja antara Januari dan Juli 2017. Menurut 
Brazilian Coffee Roasters' Association (ABIC), kenaikan harga terjadi karena kekeringan yang menimpa Espirito Santo, penghasil Conilon 
terbesar di Brazil. Kopi dari Espirito menguasai pangsa pasar yang cukup besar untuk campuran kopi. 

Sumber CaféPoint

ESKSPOR ESPÍRITO SANTO TERENDAH DALAM TIGA DEKADE
Ekspor kopi di negara bagian Espírito Santo  akan menorehkan kinerja negatif pada tahun 2017 ini. Diperkirakan, negara bagian ini hanya akan 
menghasilkan 1,8 juta karung kopi Arabica dan Robusta untuk diekspor. Angka ini merupakan yang terendah dalam 30 tahun terakhir. Pada 
tahun 2015, Espirito Santo masih dapat mengekspor 6,4 juta karung kopi  dan 2,3 juta karung pada 2016 lalu. 

Sumber: G1 ES (TV Gazeta)

Pemerintah negara bagian Minas Gerais akan meluncurkan Coffee Geoportal, sebuah alat yang akan 
memetakan semua kawasan kopi di negara bagian tersebut. Informasi dilengkapi dengan data sosial 
ekonomi juga geospasial agar dapat menjadi acuan bagi kebijakan publik dan informasi untuk 
investasi swasta mengenai seluruh rantai produksi kopi di kawasan itu. Pemetaan tersebut akan 
membentuk informasi lengkap dari 451 kabupaten yang terdaftar sebagai produsen kopi. Diharapkan 
data dan portal tersebut akan selesai pada Maret 2018. Platform pemetaan itu dikembangkan oleh 
Technical Assistance and Rural Extension Institute of Minas Gerais (Emater-MG), juga Agricultural and 
Livestock Research Institute of Minas Gerais (Epamig) serta Minas Gerais Secretariat of Agricultural, 
Livestock and Supply Chain bekerja sama dengan Minas Gerais Economic Development Company 
(Codemig) dan João Pinheiro Foundation (FJP). Sumber: Agência Minas Gerais



Mesin kopi portable dengan 100% teknologi Brazil, Pressca memungkinkan persiapan dan konsumsi kopi 
berkualitas dalam waktu singkat. Mesin itu memiliki cara untuk dalam membuat sari kopi yang mengurangi 
kebutuhan kertas filter. Konsumen dapat menikmati cita dan aroma baru. Pressca dapat digunakan untuk 
kebutuhan personal, domestik bahkan professional. 

Sumber : Revista do Café (ABIC)

Sebuah alat inovatif akan diluncurkan oleh Brazilian Coffee Roasters' Association (ABIC) dalam bulan ini, 
yaitu aplikasi selular gratis yang dapat menunjukkan kepada para konsumen dalam waktu tertentu 
apakah kopi yang tersedia di toko memiliki ABIC’s Purity and/or Quality Seals dari ABIC. Sehingga 
konsumen dapat memeriksa kategorinya apakah  Tradisional, Superior atau Gourmet. Konsumer juga 
dapat mengevaluasi kualitas kopi tersebut dan memberikan skala hingga bintang 5 untuk mengirim 
komentar dan pendapat mengenai produk terkait. Data tersebut akan dikumpulkan dan dilaporkan ke 
perusahaan yang menjadi anggota ABIC. 

Sumber: Revista do Café (ABIC)

ABIC AKAN MELUNCURKAN APLIKASI YANG MENGINFORMASIKAN TENTANG KOPI TERSERTIFIKASI 

PRODUKSI KOPI ROASING COOXUPÉ BERLIPAT DUA DALAM DUA TAHUN
Torrefação Cooxupé koperasi roasting terbesar di Brazil berhasil mengandakan produksinya setelah pabrik baru dibuka dua tahun lalu. 
Produksi mencapai 1 juta kilogram per bulan dalam tiga shift. Perpanjangan shift membuat pembukaan lapangan kerja. Pabrik tersebut 
saat ini memiliki 151 pegawai langsung, lebih banyak daripada ketika dibuka, memiliki 108 pegawai. Walaupun kegiatan Cooxupe lebih 
fokus pada ekspor kopi hijau, partisipasinya dalam R&G roasting dalam negeri semakin membesar. 

Sumber: Notícias Agrícolas

COFFEE NEWSLETTER Tahun 11 - No. 122 - September, 2017

2

PERSIAPAN TEKNOLOGI KOPI BARU

Brazilian Prices
Main Producing Regions / Farm Gate August 31, 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

412,00

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

Sept 2017 Aug 31, 2017
Dez 2017

Sept 2018

3,14
+ 7.8%

455,00

450,00

450,00

485,00

480,00

152,30
157,05

163,70

Pengemasan untuk peringatan peristiwa menarik konsumen. Beberapa konsumen menjadikan 
kemasan itu sebagai koleksi dan menghubungkan sejarah korporasi dengan sejarah perusahaan. 
Pengemasan yang bagus dikolaborasikan dengan  konsep merk dan dapat menambah nilai produk 
tersebut.  3 Corações Group sedang membuat paket special untuk dua merk yaitu Colombo dan Iguaçu. 
Colombo Pastry Shop, yang terletak di Rio de Janeiro, berulang tahun ke 123. 3 Corações telah 
mengembangkan campuran untuk filter atau expreso yang dikemas di kaleng seperti yang dipakai pada 
abad lalu. Sementara itu untuk merayakan ulang tahun ke 50 Café Iguaçu, 3 Corações yang 
mendapatkan merk itu pada Maret 2016 meluncurkan edisi terbatas dan bersejarah. Dua kaleng yang 
dapat dikoleksi menggunakan ilustrasi dan desain yang unik; satu menceritakan kisah kedatangan kopi 
di Brazil dan lainnya merupakan sejarah dari perusahaan itu. 

Sumber: Revista do Café (ABIC)

PAKET PERINGATAN MENARIK KONSUMEN DAN MEMBERIKA NILAI TAMBAH PADA PRODUK 
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PANDANGAN

Apakah  Brazil memproduksi washed coffee? Benar atau salah ?! Dapatkah mesin 
pengolah kopi juga mementingkan kualitas? 

Hal seperti ini juga keraguan lainnya mengenai kopi Brazil akan dijawab dalam 
episode ini oleh tamu kita Carlos Brando, mitra  pada P&A International Marketing.

Ringkasan

Jika Anda tidak memiliki waktu untuk mendengarkan episode secara penuh atau tidak berbicara dalam Bahasa Inggris, kami mempersiapkan 
ringkasan dalam bahasa Anda berisi topik penting sehingga Anda dapat segera mendapatkan hal yang menarik perhatian. Link untuk 
mengakses bahan tersebut adalah http://portalcoffea.com/episodes/ep-03-what-you-should-know-about-brazilian-coffee/. 

• 4:56 min – Apakah memungkinkan memproduksi kopi berkualitas dengan mesin ? Ya, masalah yang dihadapi sekarang adalah biaya tinggi 
dan kurang pekerja untuk memanen serta mengeringkan kopi. Memproduksi kopi berkualitas untuk memenuhi permintaan pada pasar yang 
berbeda dengan menggunakan teknologi sangat dimungkinkan. Penggunaan teknologi memungkinkan kenaikan keuntungan dan membuat 
bisnis menjadi menguntungkan serta berkelanjutan.

• 08:53 min – Apakah benar Brazil tidak memproduksi washed coffee? Tidak!
Brazil memproduksi sekitar 5 juta karung washed coffee setiap tahunnya. Jumlah ini setara dengan 10 persen dari total produksi dan 
membuat Brazil menjadi salah satu dari produsen washed coffee berkualitas tinggi di dunia. 

• 11:10 - Pulped natural atau  honey coffee diciptakan di Brazil.
Pulped natural coffee diciptakan di Brazil sebagai salah satu kategori yang saat ini sekitar 10 juta karung di pasar internasional. Kopi ini datang 
dari berbagai negara produsen. Kopi ini lalu dikenal sebagai honey coffee  di Amerika Tengah 
 
• 14:30 – Apakah Brazil merupakan negara yang memiliki pertanian-pertanian besar ? Is Brazil a country of large coffee farms? Tidak juga 
…Jika kita mempertimbangkan bahwa 85% petani Brazil memiliki kurang dari 20 hektare dan menghasilkan 52% dari total produksi Brazil, 
Brazil memang negara penghasil kopi dengan  banyak petani keci. 

• 18:52 - Santos coffee tidak ada! Pahami mengapa.
Ungkapan “Santos coffee” menjadi lebih sering didengar di luar negeri karena tindakan para pelaku di sektor kopi untuk memperbaiki mitos 
tentang kopi Brazil. “Santos” bukanlah daerah penghasil kopi, jenis kopi atau asal kopi. Santos hanyalah nama pelabuhan tempat kopi Brazil 
dikirimkan ke luar negeri. 

• 22:55 – Perubahan paradigm : untuk menjadi petani berkelanjutan harus dapat menghasilkan uang. Konsep keberlangsungan semakin 
menarik perhatian pada sektor kopi. Memang sangat penting untuk menerapkan konsep tersebut sebagai proses untuk membantu para 
petani kopi agar dapat menggunakan perlengkapan yang tersedia. Jika para petani kopi tidak dapat menghasilkan uang, tampaknya usaha 
mereka tidak akan menjadi berkelanjutan. 

• 26:15 – Kata keberlangsungan membingungkan orang ! Seharusnya kita menggunakan definisi yang lebih simpel. Keberlangsungan harus 
dipahami dalam praktik dan dalam makna: para petani kopi harus dapat menghasilkan uang sekaligus melindungi lingkungan serta 
memastikan akses terhadap fasilitas sosial. 

• 28:33 – Mikro lot VS campuran global – jaringan kopi Brazil juga menarik perhatian. Pemasok kopi Brazil sangat paham tentang segmen 
kopi, termasuk mikro lot. Di sisi lain, Brazil juga dapat mempertemukan permintaan pada semua pasar dengan campuran global, untuk kapsul 
atau campuran sarapan yang ditawarkan berbagai perusahaan. 

• 33:20 – Apakah ada 84 jenis kopi di Brazil?
Satu negara dengan banyak rasa. Brazil memiliki 14 kawasan produksi kopi, dengan menggunakan tiga proses yaitu natural, pulped natural 
dan washed serta menanam dua varietas kopi yaitu Arabica dand Robusta. Bisa jadi, secara teori, ada 84 jenis kopi di Brazil. 

* portalcoffea.com
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oleh Kelly Stein*



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

KONTROL SISTEM LISTRIK PINHALENSE UNTUK  MILLS KOPI

MESIN BULAN INI

Pinhalense memiliki ciri khas untuk melengkapi pelanggan di luar negeri dengan panel elektrik dan kabelnya. Biasanya 
dirancang, dipasok dan dipasang oleh teknisi lokal dan kontraktor berdasarkan gambar dari Pinhalense. Gambar tersebut 
menjelaskan tentang lay out mesin dan lokasi juga besarnya motor yang diperlukan. Secara sporadis dan menanggapi 
permintan para klien, Pinhalense sudah sukses memasok panel buatan Brazil dan bahkan kabel dalam beberapa hal. 

Dalam dua tahun terakhir, Pinhalense menciptakan tim teknisi elektrik  yang 
merancang dan memangkas kontrol elektrik dan sistem koneksi untuk semua 
ukuran mills dari Pinhalense. Baik untuk mesin individual hingga mesin yang 
besar dengan ukuran kecil hingga ratusan tenaga kuda. Berdasarkan pengalaman 
tersebut, Pinhalense saat ini mempersiapkan untuk melengkapi mesin yang 
dipasang di luar negeri dengan panel elektronik tersebut. 

Tim elektrik Pinhalense mempersiapkan rancangan listrik tersebut mengikuti standar setempat. Untuk memfasilitasi 
pemeliharaan, ada pilihan pemasok untuk menghubungkan dan melindungi perlengkapan seperti circuit breaker dan meteran. 
Merek terkenal seperti Siemens, Weg, Rockwell dan merek lainnya  yang memenuhi standar lokal dan internasional dapat 
dipilih oleh klien untuk melengkapi proyeknya. 

Panel kontrol yang ditawarkan oleh Pinhalense dipasang secara strategis di kawasan mill menurut distribusi arus listrik dan 
meminimalkan penggunaan kabel. Sekuen untuk menyalakan atau memadamkan mesin dapat dilakukan secara otomatis dan 
terkait dengan mesin serta pelengkapan transportas ketika terjadi distrupsi pada alur proses. Sekuen ini juga dilengkapi dengan 
perlengkapan aktivasi dan diaktivasi yang penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, untuk menghindari kemacetan 
mesin serta untuk memfasilitasi dimulainya operasi mesin atau setelah terjadi interupsi. Perlengkapan untuk menyalakan 
mesin dirancang untuk meminimalkan kenaikan arus dan kenaikan biaya listrik sehingga biaya tetap efisien. 

P&A  akan secara rutin menawarkan panel kontrol listrik ini bersamaan dengan semua proyek mesin Pinhalense. Sistem ini juga 
dapat ditawarkan untuk mesin individual maupun serangkaian mesin  seperti sistem feeding (elevator atau konveyor) dan 
mesin lainnya. Silakan kontak agen Pinhalense/P&A terdekat atau langsung ke P&A untuk mempelajari tentang sistem panel 
control listrik  Pinhalense dan bagaimana panel itu dapat meningkatkan keuntungan Anda. 


