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LANGKAH HIGIENIS UNTUK MELINDUNGI PEMETIK KOPI KEMBALI 
DISOSIALISASIKAN 

HARGA CONILON TETAP TINGGI WALAUPUN REKOR PRODUKSI MENURUN 

Institusi yang terlibat dalam bisnis kopi, seperti Agricultural Research and Extension Services 
Institute of Espírito Santo (INCAPER) dan the Technical Assistance and Rural Extension 
Institute of Minas Gerais (Emater-MG) Kembali menyediakan dan melakukan sosialisasi 
mengenai rekomendasi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para pemetik kopi pada 
era wabah Covid-19. Materi yang diilustrasikan meliputi informasi berguna mengenai langkah  
sanitasi perlengkapan, transportasi juga tempat kerja. Buklet tersebut tersedia dalam 
bahasan Portugis, dapat diakses melalui tautan  https://bit.ly/3unsEhn and 
https://bit.ly/33fWN6F. 

Sumber : INCAPER and Emater-MG

Panen kopi Conilon  sudah mulai di Brazil. Diperkirakan produksi mencapai 16,6  juta karung, 16% lebih tinggi 
dibandingkan pada 2020. Cooabriel, koperasi Conilon terbesar di Brazil, berlokasi di São Gabriel da Palha, negara bagian 
Espírito Santo, diperkirakan akan menerima   1,8 juta karung pada 2021. Volume tersebut lebih tinggi sebanyak 28,6%  
dibandingkan dengan tahun 2020. Walaupun koperasi itu mengekspor kopi langsung untuk pertama kalinya pada 2020 
dan ekspor pada Januari 2021 sudah melampaui total pengapalan pada 2020, koperasi tidak merencanakan untuk 
mengekspor kopi yang akan diterimanya.  Walaupun mungkin ada penurunan produksi, para petani Conilon berharap 
harga akan lebih tinggi pada tahun ini karena ada kenaikan permintaan domestik dari negara bagian  yang menghasilkan 
Arabica lebih sedikit.

Sumber: Money times and Valor Econômico

90% HASIL PANEN TERJUAL SEBELUM MUSIM PANEN BERIKUTNYA 

Penjualan kopi Brazilian untuk musim panen 2020/21 mencapai rata-rata 90%, 
tepatnya penjualan Arabica mencapai 89% dan Conilon 95% – hingga pertengahan 
April Ketika musim panen berikutnya yang sudah mulai di beberapa kawasan. Hal ini 
menyebabkan kenaikan penjualan kopi. 

Sumber: Reuters dan Notícias Agrícolas

PRODUKSI KOPI SPECIALTY DIPENGARUHI CUACA
Walaupun masih sangat dini untuk mengukur dampak dari iklim yang kurang mendukung produksi kopi speciality, 
diperkirakan produksi kopi speciality di Brazil menurun baik dalam hal volume maupun dalam hal kualitas. Perkebunan 
kopi di dataran tinggi dipengaruhi oleh suhu tinggi. Curah hujan kurang sehingga menghambat pertumbuhan bunga dan 
kematangan biji kopi tidak seragam. Situasi ini akan berdampak buruk pada kualitas dan produksi kopi.

Sumber: Notícias Agrícolas
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DEWAN PETANI KOPI MEMBENTUK  KOMITE PADA KAWASAN STRATEGIS 
National Coffee Growers' Council (CNC) membentuk empat komite untuk membuat produksi kopi Brazil semakin 
kompetitif, berkesinambungan dan teritegrasi.  Komite Keberlangsungan akan mengembangkan daftar Tindakan yang 
akan dilakukan untuk mendukung komunikasi mengenai kenyataan yang ada dari para petani Brazil. Sementara Komite 
Riset dan Teknologi akan bekerja sama dengan Konsorsium Riset Kopi dan akan meningkatkan daya saing industri kopi 
Brazil. Komite ini juga akan mencari solusi teknologi untuk mengurangi biaya, meningkatkan pendapatan petani dan 
memfasilitasi akses pasar. Komite selanjutnya, Komite Statistik akan bekerja sama dengan Ministry of Agriculture’s Agency 
in Charge of Warehousing and Crop Estimates (CONAB)  untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas angka panen 
Brazil dan informasi strategis lainnya seperti biaya produksi. Tujuan dari Komite Komunikasi adalah mendekatkan CNC 
dengan para petani dengan komunikasi yang lebih asertif. 

Sumber: CNC

BRAZIL  MENGAWALI KAJIAN TENTANG NUTRISI KOPI 
Sebuah survei awal tentang nutrisi kopi akan mengikuti kesuksesan kajian yang sudah dilakukan terhadap kedelai tahun 
lalu. Saat ini, survei tersebut sudah memasuki tahap akhir. Kajian itu akan meneliti persepsi para petani mengenai nutrisi 
produknya, merek pupuk dan input lain yang digunakan, juga data strategis. Survei itu juga akan memetakan produk yang 
digunakan oleh petani dalam berbagai segmen untuk memperbaiki unsur hara tanah dan melembabkan tanah, pupuk 
NPK, biostimultan dan pupuk. Lebih dari 1.200 wawancara akan dilakukan pada 950 kota kabupaten yang terletak di 
kawasan penghasil kopi seperti di negara bagian Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rondônia dan Bahia.

Sumber: Agrolink
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PROYEK DI ESPÍRITO SANTO UNTUK MENINGATKAN KUALITAS DAN KONSUMSI KOPI CONILON  
Koperasi kopi Cooabriel sedang mengembangkan proyek dengan bekerja sama dengan Federal Institute of Espírito Santo 
untuk meningkatkan kemampuan petani dalam memproses kopi menjadi lebih berkualitas lagi. Program tersebut 
diharapkan akan meningkatkan konsumsi Conilon juga pendapatan para petani. Program selama tiga tahun itu sudah 
mendukung 1.060 keluarga dan bertujuan mencakup seluruh anggota koperasi yang sebanyak 6.200 orang. 

Sumber: Valor Econômico

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

Source:  
www.qualicafex.com.br
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KEDAI KOPI PERTAMA DI DUNIA YANG MENAWARKAN 
KREDIT KARBON DIBUKA DI BRAZIL 
Café da Margem, sebuah kedai kopi di São Paulo, akan menjadi   perusahaan 
pertama di dunia yang menawarkan pengkreditan karbon pada menunya, MCO2. 
Inisiatif ini dikembangkan Bersama dengan MOSS, sebuah start up yang 
mengkompensasi emisi gas kaca. Program ini dirancang oleh platform Grape ESG 
bekerja sama dengan Nescafé sejak satu tahun lalu. Inisiatif ini bertujuan untuk 
menetralkan emisi gas kaca dan meminimalkan dampak pemanasan global. Para pengunjung kafe yang membeli MCO2 
akan langsung diarahkan pada empat proyek llingkungan hidup di Amazon. Pembeli akan menerima email dengan sebuah 
sertifikat yang memperlihatkan kawasan yang dilindungi oleh inisiatif tersebut. 

Sumber: Revista Cafeicultura
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INOVASI PENTING … TETAPI HASILNYA MEMERLUKAN WAKTU 

oleh Carlos H. J. Brando

Tidak mengherankan jika Brazil, yang merupakan pemasok tradisional natural coffees, telah memproduksi hingga 10 juta 
karung  pulped natural/honey dan washed coffees  selama 2020 dan ada  1  juta karung dari kopi ini yang mungkin dikirim 
ke ICE, bursa kopi di New York City? Hal ini membuat Brazil menjadi sumber terbesar kedua kopi dengan proses basah di 
dunia setelah Colombia. Ini merupakan dunia pemrosesan kopi baru seperti yang telah saya tuliskan sebelumnya. 
Alasan mengapa artikel ini tidak membahas mengenai kopi Brazil tetapi membahas mengenai dua hal yaitu perlunya 
inovasi dan persyaratan yang diperlukan untuk inovasi agar dapat mencapai skala bisnis. Angka pada paragraph di atas 
dapat ditelusuri dari penciptaan sebuah sistem  baru antara natural dan washed coffees – pulped natural / CD / honey – 
yang mulai dikembangkan di Brazil pada akhir 1980an. Selama 200 tahun, diyakini dan tidak pernah dipertanyakan pada 
skala komersial bahwa parchment kopi dapat dikeringkan dengan lendir yang masih menempel. 

Awalnya, proses itu merupakan percobaan dari tiga petani di South Minas dan São Paulo’s Mogiana. Mereka meminta 
pada Pinhalense untuk membuat sistem  mesin yang dapat digunakan untuk cara baru tersebut. Tujuan dari para petani 
itu adalah mendapatkan kopi natural yang bebas dari kerepotan memilih biji kopi tidak matang atau separuh matang. 

Respon Pinhalense adalah membuat sebuah pulper yang didahului dengan separato cherry untuk melakukan pulping 
terhadap cherry yang matang saja dan mengeringkan dengan semua lapisan yang masih menempel pada biji kopi. 
Pinhalense rotary driers dapat mengolah parchment dengan lendir tersebut setelah dikeringkan di bawah matahari. 
Hasilnya, cukup mengejutkan. Kopi yang dihasilkan rasanya seperti kelas special natural dan cocok untuk espresso, satu 
jenis kopi yang kemudian popular di seluruh dunia. 

Karena tertarik dengan kesusksesan ini, juga sebagai direktur di Pinhalense, I berpikir, penerimaan masyarakat atas cara 
pemrosesan baru ini akan terus berlangsung. Lagi-lagi ada kejutan, dalam kunjungan ke importir dan roaster di Eropa dan 
Amerika, mereka sangat menyukai  kopi yang diproses pulped natural ini. Saya juga belajar bahwa kopi itu bagus tetapi 
tidak ada orang yang tertarik untuk membelinya  jika tidak tersedia pasokan ribuan karung, katakana setengah juta 
karung. Pada saat itu, lebih sulit untuk memperkenalkan produk kopi baru karena kopi speciality sudah merajai. 

Akan tetapi, begitu pembelian sudah diansipasi, produksi yang dinamakan Cereja Descascado (CD) dalam Bahasa Portugis  
dan disebut pulped natural dalam Bahasa English perlahan berevolusi. Jumlah mesin yang terjual masih berada di bawah 
ekspektasi hingga produksi mencapai 3.000-4.000 karung pada 1995. Setelah itu, jumlah mesin yang terjual meningkat 10 
kali lipat dan produksi baru menjadi buruan para importir. 

Akan tetapi, ini bukanlah akhir dari kisah kopi. Keprihatinan tentang waktu yang diperlukan untuk melakukan pre-dry 
parchment dengan lendir yang masih menyelimuti biji kopi, membuat para petani kembali meminta solusi. Pinhalense 
memberikan solusi yaitu menggunakan generasi terbaru penghilang lapisan yang baru saja dikembangkan oleh 
Pinhalense. Parchment dengan lendir lebih sedikit dapat dimasukkan ke dalam pengering dengan lebih cepat lagi. 

Fitur Organoleptic diubah karena mucilage sudah dihilangkan. Kopi berubah cepat dari natural dan pendekatan washed 
coffees dengan lebih banyak lendir yang dihilangkan. Hal ini menjelaskan mengapa kopi Brazil mulai diterima di bursa kopi 
di New York City pada dekade pertama abad ini. 

Juga diperlukan waktu lama untuk cara pulped natural dapat dimulai digunakan di luar Brazil dan Amerika Tengah menjadi 
“rumah kedua” terbesar yang mengunakan proses tersebut. Amerika Tengah menggunakan nama “honey”  untuk pulped 
natural coffee dan menciptakan beberapa jenis honey tergantung pada seberapa banyak lendir yang tertinggal di biji kopi. 
Black honey  misalnya, dikeringkan dengan semua mucilage dan merah dan kuning  berarti lebih banyak lendir yang 
dihilangkan. Warn aitu dikaitkan dengan keadaan biji kopi yang berbeda, tergantung seberapa banyak lendir yang masih 
tersisa. 

Jika ditotal, di seluruh dunia saat ini ada sekitar 15 juta karung pulped natural coffee, sebuah komponen ideal untuk 
espresso yang saat ini semakin dikenal. Proses ekstraksi kopi dengan  menggunakan tekanan cenderung menghilangkan 
fitur dari cherry yang tidak matang. Cita rasa ini tidak ada pada cara proses pulpel natural yang menggunakan biji kopi 
masih hijau. 

Pertumbuhan sektor specialty coffee  membuat inovasi menjadi lebih mudah untuk diadopsi, seperti ditunjukkan pada 
berbagai jenis fermentasi yang saat ini sedang diujicoba dan digunakan. Waktu masih diperlukan untuk inovasi agar dapat 
berevolusi dan menjadi standardisasi untuk mencapai pasar kopi mainstream. 

SEKITAR 20%  KOPI PRODUKSI BRAZIL MERUPAKAN HASIL 
PROSES BASAH DAN 1 JUTA KARUNG SIAP KIRIM KE ICE



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

Polemik seperti yang disebutkan dalam judul di atas, mengacu pada fakta bahwa mudah saja menawarkan elevator yang 
berharga lebih mudah dengan menggunakan beberapa macam gimmick. Trik ini membuat harga elevator memang lebih 
rendah, tetapi bisa saja elevator itu malahan merusak kopi, mencampur beberapa jenis kopi, menciptakan hambatan 
pada pengumpan yang menurunkan kapasitas mesin dan lainnya. 

Bucket yang juga dikenal dengan cup-and-belt, elevator telah dibicarakan beberapa kali dalam edisi Mesin Bulan Ini. 
Misalnya pada Coffidential No. 113 yang dapat diliat pada tautan (https://bityli.com/VjGUu). Ringkasan dalam tulisan itu 
antara lain adalah : 
- bagaimana elevator Pinhalense dirancang untuk menghindari kerusakan produk; 
- mengapa produknya,– kopi dan jenis kopi – secara spesifik,  untuk efisiensi dan keuntungan yang lebih besar;
- mengapa mereka hanya memerlukan sedikit perawatan untuk pembersihhan ketika jenis kopi diganti sehingga 
menghemat tenaga kerja ; dan 
- bagaimana mereka mudah diopeasikan. 

Ide yang ada di sini adalah untuk menyediakan informasi tambahan mengenai elevator tersebut. Informasi secara lebih 
rinci tersedia pada tautan https://bityli.com/VjGUu.  

Elevator Pinhalense memiliki fitur spesifik yang dirancang untuk berbagai jenis kopi seperti : cherry (basah maupun 
kering), parchment (basah maupun kering) dan kopi hijau. Contohnya,  yang merupakan beda jenis feed hoppers 
dirancang untuk menghindari ada kemacetan pada feeding, meningkatkan efisiensi, juga untuk mengurangi kerusakan 
fisik dari produk. Pinhalense merekomendasikan elevator yang khusus dirancang untuk produksi kopi diproses. 

Pengiriman dengan kecepatan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dapat digunakan untuk menurunkan biaya elevator 
akan tetapi memiliki dampak negatif yaitu kerusakan biji kopi tidak hanya kopi hijau yang pecah atau retak akan tetapi 
juga menganggu proses hulling. Dalam bisnis yang dikenal memiliki marjin rendah, kerusakan karena kerugian karena 
kerusakan kopi dapat dengan cepat membebani  investasi yang terlihat lebih rendah pada jenis elevator yang salah. 

Kesalahan lain dalam memilih elevator dengan harga murah tetapi kapasitasnya sangat dekat atau mendekati atau 
hampir sama dengan mesin yang mereka feeding, bukan kapasitas yang sepadan. Ada beberapa jenis elevator memiliki 
kapasitas berbeda untuk produk kopi yang spesifik misalnya 4 ton per jam, 8 ton per jam dan seterusnya, kapasitas ini 
seringkali tidak dapat diselaraskan dengan mesin. Misalnya saja, mesin berkapasitas 5 ton per jam dilengkapi dengan 
elevator berkapasitas 4 ton per jam yang harganya lebih murah. Tindakan tersebut diambil karena demi biaya investasi 
yang rendah. Pinhalense tidak pernah melakukan hal seperti ini karena selalu mengutamakan keamanan dan selalu 
menawarkan elevator dengan kapasitas lebih untuk dapat melayani kopi yang lebih ringan, kotoran, juga feeding yang 
tidak seimbang. 

Mengingat marjin yang kecil dalam pemrosesan kopi, kinerja dan kualitas dari produk akhir sangat kritikal, untuk 
menentukan imbal hasil investasi yang baik (return on investment-ROI). Untuk alasan seperti ini, elevator Pinhalense 
sekarang dapat juga dilengkapi dengan pneumatic samplers CAP untuk mengumpulkan sampel sebelum dan sesudah 
periode kritis mesin untuk mengevaluasi bagaimana kinerjanya dan 
bagaimana kualitas pekerjaan yang telah mereka lakukan juga untuk 
menyesuaikan mesin dengan tepat jika diperleukan. CAP samplers dapat 
digunakan, misalnya saja untuk mengevaluasi seberapa efisien cleaning dan 
hulling/husk removal dan seberapa ketetapan grading dan blending. Mesin 
Pinhlense dapat, dengan konsultasi tim, dipasangi CAP sample pada mesin 
yang sudah ada. 

Akhirnya, Kembali pada judul artikel di atas, harga elevator juga sering 
dikaitkan dengan kualitas material yang digunakan dan usia elevator 
tersebut. Hal itu antara lain meliputi ketebalan metal, pemilihan belt dan 
cup yang tepat, motor yang efisien dan sebagainya. Material yang 
berkualitas rendah dan komponen yang memerlukan pergantian cepat 
malahan akan menurunkan ROI. 
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BAGAIMANA “ELEVATOR MURAH” DAPAT MENJADI BEBAN BIAYA SEUMUR HIDUPNYA 

MESIN BULAN INI

CAP Sampler


