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Cerita lapangan

Membangun Generasi Baru Petani Kopi Muda
dari Kampung Piramid
Yosua Tabuni bersama orangtuanya
Dani Tabuni & Torsina Wenda adalah
petani kopi contoh yang berasal dari
Kampung Pyramid di daerah
pegunungan Jayawijaya, Provinsi
Papua. Kebun keluarga mereka
merupakan salah satu kebun terbaik
di kabupaten ini yang telah ditanam
secara swadaya oleh bapak dari
Yosua, Dani Tabuni, di awal tahun
1990an.

Tidak hanya aktif bekerja untuk
mengembangkan bisnis kopi
keluarganya, Yosua juga memulai
sebuah inisiatif positif yang dikenal
dengan kelompok belajar Pyramid
pada tahun 2020. Saat ini kelompok
ini beranggotakan 24 anak dan
remaja yang biasanya bertemu untuk
belajar dan berdiskusi di honai atau
rumah tradisional yang dibangun
oleh keluarga Yosua.

Sebagai mahasiswa akhir jurusan
bahasa inggris di salah satu kampus
swasta di Wamena, pemuda 23 tahun
ini memanfaatkan waktu di sela-sela
studinya untuk aktif membantu
orangtuanya mengelola kebun kopi
mereka. Ia bertanggung jawab untuk
merawat dan membersihkan kebun
kopi, memangkas pohon, mengupas,
mengeringkan hingga menjual. Selain
itu ia juga secara konsisten
memproduksi kopi dengan proses
madu yang dapat dijual dengan harga
mencapai Rp.150.000/kg.

Meskipun anak-anak dan remaja
dalam kelompok ini diajarkan untuk
memiliki keahlian agar dapat hidup
mandiri dengan sumber daya alam
yang mereka miliki di sekitar mereka,
tujuan utama dari Yosua adalah
untuk menciptakan generasi petani
kopi yang baru di kampungnya. Ia
melihat bahwa ini perlu dilakukan
karena minat pemuda dan pemudi di
kampungnya untuk menjadi petani
kopi semakin rendah padahal
baginya kopi menyimpan potensi
yang sangat besar yang dapat

membantu masyarakat di
kampungnya.
Yosua juga memberikan kesempatan
bagi anak-anak dan para remaja ini
untuk terlibat dan belajar segala
sesuatu tentang budidaya kopi di
kebun kopi keluarganya. Mereka
juga dapat memperoleh uang
tambahan sebesar Rp.60.000 per
ember setiap kali mereka membantu
panen kopi pada musim panen.
Inisiatif kreatif ini memampukan
Yosua dan keluarganya untuk dapat
memanen pohon-pohon kopi
mereka secara maksimal dan pada
saat yang sama menciptakan
lapangan pekerjaan bagi warga
sekitar termasuk anggota kelompok
belajar dan memperlengkapi mereka
dengan rasa cinta akan kopi dan
pengetahuan yang benar mengenai
praktek panen dan paska panen
kopi yang baik.

Cerita bulan ini

Arah Baru GARAP – Penyedia Layanan Strategis
bagi Pengusaha Papua
GARAP adalah Gabungan
Pengusaha Muda Papua yang
didirikan pada Mei 2017. Organisasi
ini didirikan untuk mempromosikan
kewirausahaan di Papua dan juga
untuk mendukung pengusaha
Papua untuk membangun jaringan
dan memperluas bisnis mereka.
Namun demikian, GARAP
mengalami tantangan untuk
menjalankan kegiatannya secara
konsisten dalam beberapa tahun
terakhir. Tolong tambahkan kalimat
di sini tentang apa itu GARAP –
BRIEF.
Oleh karena itu awal tahun ini,
GARAP melakukan restrukturisasi.
GARAP saat ini dipimpin oleh Ruth
Penina Somisu, seorang wanita
muda Papua. Di bawah
kepengurusan baru ini, beberapa
kegiatan GARAP yang sebelumnya
sempat terhenti kini dihidupkan
kembali.
Sejak Maret 2022, GARAP telah
menyelenggarakan tiga hari GARAP
Sharing Day yang membahas topiktopik seperti “mengapa berbisnis”,
“literasi dan digipreneurship” dan

“menemukan nilai dalam hidup” .
Program ini akan diadakan pada hari
Selasa setiap 2 minggu sekali. Selain
GARAP Sharing Day, GARAP juga
mengadakan pelatihan konsultasi
bisnis kepada masyarakat
bekerjasama dengan ABDSI
(Asosiasi Jasa Pengembangan
Usaha Indonesia) yang merupakan
asosiasi konsultan bisnis dan mentor
UMKM.
Tahun ini, GARAP secara bertahap
akan bertransisi dari organisasi
berbasis anggota menjadi organisasi
penyedia layanan di mana GARAP
hanya akan memberikan layanan
peningkatan kapasitas dan
pendampingan bagi UMKM di
Papua. GARAP diharapkan dapat
memainkan peran penting dalam
menghasilkan ide-ide bisnis hijau
baru yang inovatif di Papua. Untuk
mendukung tujuan baru ini, Program
Ekonomi Hijau akan membantu
GARAP dengan lokakarya internal
tentang keterampilan menulis
proposal sehingga mereka dapat
mengumpulkan dana untuk
mendukung program kewirausahaan
mereka.

Cerita bulan ini

Pengiriman Balsem Pala Bumkam Tenggekahwang
ke PT Kembang Christa Pharma di Bandung
Bumkam Tenggekahwang di
Kampung Brongkendik, Fakfak,
Papua Barat melakukan pengiriman
balsem pala ke PT Kembang Christa
Pharma sebanyak sebanyak 168
lusin atau 2016 pot pada April ini.
Pengiriman ini merupakan bagian
dari kerjasama PT KCP & Bumkam
Tenggekahwang untuk mengirim
total 10.000 pot balsem yang telah
ditandatangani pada awal tahun
2021 lalu. Proses ini merupakan
hasil dari umpan balik dari PT KCP
tentang perlunya kemasan
berkualitas lebih tinggi yang kini telah
diperbaiki oleh perusahaan desa ini
dengan dukungan dari Program
Ekonomi Hijau.

Cerita
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Memperkuat Rantai Nilai Tepung Sagu: Potensi Kerjasama
dengan PT ANJ Agri West Papua dari Sorong Selatan,
Provinsi Papua Barat

Pada bulan April ini, program
Ekonomi Hijau baru saja
memperoleh 200 kg sampel tepung
sagu dari perusahaan ANJ Agri
Papua Barat (ANJAP) Kota Sorong.
Ini merupakan upaya penjajakan
kemitraan antara program dan
perusahaan ini untuk
mempromosikan sagu sebagai
salah satu sumber makanan
berkelanjutan di Indonesia.
PT ANJAP merupakan anak
perusahaan dari PT ANJ yang
menjalankan program pemanenan
dan pemrosesan sagu di Sorong
Selatan. Perusahaan ini memiliki izin
untuk mengelola 40.000 hektar
konsesi hutan sagu alam di Sorong
Selatan dimana 10.000 hektar
diantaranya dipertahankan sebagai
wilayah konservasi.
Tidak hanya berupaya untuk
menciptakan nilai tambah sagu
sebagai sebagai alternatif bahan
makanan yang dapat memperkuat
ketahanan pangan masyarakat di

Papua Barat dan Indonesia secara
umum, perusahaan ini juga
berupaya memastikan bahwa setiap
tahapan proses pengolahan sagu
dijalankan secara efisien dan
berkelanjutan.
Saat ini kapasitas produksi per bulan
pabrik tepung sagu ini adalah 2500
ton. Karena kapasitas produksinya
yang cukup besar, harga tepung
sagu dapat ditekan hingga Rp.8000/
kg. Dengan pembelian minimal
sebanyak 10 ton, tepung dapat
dijual dengan harga Rp.12.000 di
Jayapura.
Pada bulan ini, sampel tepung sagu
yang telah diterima program akan
didistribusikan untuk dicoba dan
diukur tingkat penerimaan pasar dari
segi harga dan kualitas produk di
Jayapura. Jika produk ini diterima
oleh konsumen maka ini akan
menjadi peluang bisnis yang sangat
baik bagi mereka yang tertarik
menjadi distributor produk hijau ini.

Keberlanjutan

Rumah Produksi Bersama Bagi Produsen Independen
Sabun & Balsem Pala di Fakfak, Papua Barat

Rumah produksi bersama bagi
produsen independen sabun dan
balsem pala di Fakfak merupakan
bentuk komitmen Dinas Perkebunan
Kabupaten Fakfak dalam
mendukung produsen balsem dan
sabun pala di kota ini.
Paska pelatihan balsem dan sabun
pala yang diinisiasi oleh program
Ekonomi Hijau Papua pada tahun
2020 dan 2021 lalu, banyak
produsen independen yang secara
langsung memulai proses produksi
dan menjual produk-produk berbasis
pala ini di Fakfak dan keluar Fakfak
secara mandiri.
Namun keberlanjutan bisnis mereka
sangat beresiko mengingat produk
mereka belum memiliki ijin edar.
Sedangkan berdasarkan regulasi
Indonesia, semua produk makanan,
obat tradisional maupun kosmetik

perlu mendapatkan ijin edar BPOM
sebelum didistribusikan secara luas.
Ijin edar BPOM merupakan sertifikasi
yang menjamin keamanan dan
kualitas produk yang akan
berpengaruh secara langsung
terhadap kepercayaan publik dan
nilai kompetitif produk di pasaran.
Meskipun ijin edar produk sangat
penting namun sebagian besar
produsen independen tidak memiliki
kemampuan untuk mengurus ijin
edar secara mandiri dan terpisah
mengingat skala produksi mereka
yang masih kecil dan kemampuan
finansial yang terbatas untuk
membangun rumah produksi mereka
sendiri. Oleh sebab itu Dinas
berinisiatif untuk membangun rumah
produksi bersama agar para
produsen rumahan ini dapat tetap
memproduksi dan menjual produk
tanpa menghadapi konsekuensi

legal apapun karena tidak memiliki
ijin edar BPOM.
Saat ini rumah produksi bersama
Dinas Perkebunan telah selesai
dibangun dan diperiksa oleh BPOM.
Menurut sekretaris Dinas
Perkebunan, Ibu Tasfiyanti Irianjati
“Sambi menunggu keluarnya ijin
edar, Dinas sedang memikirkan dan
mempersiapkan panduan mengenai
mekanisme operasional terbaik dari
rumah produksi bersama ini agar
semua produsen independen dapat
memanfaatkan rumah produksi ini
untuk membuat produk balsem dan
sabun berbasis pala dan
mendistribusikan produk- produk
tersebut ke pasar yang lebih luas.”
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