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Cerita Perubahan

Amel
meningkatkan
nilai tambah bisnis
balsam dan sabun
Pala Fakfak
Sosok yang lugas, berani mencoba
dan terus berupaya tercermin dari
bisnisnya yang kini ditekuninya.
Amel, berbekal pengetahuannya
yang didapat dari pelatihan
pembuatan balsam Pala dan sabun
pala yang diselenggarakan oleh
Dinas Perkebunan Kabupaten
Fakfak dan didukung oleh Program
Petumbuhan Ekonomi Hijau Papua
dan Papua Barat tahun lalu, Amel
mulai memproduksi balsam pala
dan sabun pala.
Balsam pala dan sabun pala
buatannya dipasarkan kepada
kerabat dan teman-temannya
melalui facebook dan WhatsApp.
Kini sudah hampir 1000 pot balsam
dan 500 sabun yang dibuat dan
dijualnya.
“Ada tamu datang malam-malam
sekitar jam 9 malam, anak-anak
muda, dong tau sa bikin balsam
dan sabun pala, dong bareng
rombongan stafsus Presiden, sa
kas liat lemak pala bahan buat
balsam dan sabun, dong senang liat
karena baru tau” Kata Amel dengan
bangganya sambil menunjukan
balsam dan sabun pala.
Saat PON XX Papua kemarin,
balsam dan sabun buatan Amel pun
ikut serta meramaikan dengan dijual
bersama paket produk-produk asli
papua yang dikemas dalam tas
noken oleh Kios oleh-oleh khas
Papua di Pasar mama-mama
Papua.

“Torang dulu hanya kenal buah pala dan biji,
hanya jadi rempah-rempah,
sekarang torang bisa bikin jadi basam dan sabun,
tamba nilai…”
Amel

Cerita Bulan Ini

BUMKam Tenggekahwang,
Badan Usaha Kampung Brongkendik
yang Pertama Memiliki Ijin BPOM di Papua Barat
21 Oktober 2021 lalu, merupakan
tonggak penting bagi BUMKam
Tenggekahwang; Proses panjang
sejak dari legalitas usaha BUMKam
untuk bisa menjadi Usaha Kecil Obat
Tradisional (UKOT), pendampingan
manajemen usaha, perbaikan sarana
dan prasarana rumah produksi yang
higienis, dan pendampingan sistim
produksi yang baik kepada mamamama yang memproduksi balsem
Pala ini membuahkan hasil dengan

terbitnya ijin edar untuk produk
Balsem Pala Fakfak.
BUMKam Tenggekahwang dari
Kampung Brongkendik saat ini
sedang memproduksi permintaan
Balsem Pala dari PT Kembang
Christa Pharma untuk distribusi ke
2500 outlet yang tersebar di Jawa,
Sumatra, Kalimantan dan Sulawaesi.
Melibatkan mama-mama muda di
kampung secara aktif

dalam proses produksi sebanyak
10,000 pot balsam yang akan di
kirimkan pada November tahun ini.
Balsam Pala dengan kandungan
bahan-bahan alami seperti Pala,
Sambiloto, Kelor dan Jahe merah ini
mampu menggerakan Kampungkampung sekitar Brongkendik
sebagai penyuplai bahan-bahan
alami tersebut ke BUMKam
Tenggekahwang.

“Ibu kita dulu, beri kita biji (pala) beratus-ratus,
sekarang ini, generasi sekarang beri kita balsem pala”
Pak Yohanes (Tetua Marga Wagab)

Cerita Bulan Ini

Mengganti Stok Bibit Rumput Laut
karena Curah Hujan yang Tinggi
UD. Nadifah adalah mitra
perusahaan rumput laut utama
Program Ekonomi Hijau Papua di
Teluk Wondama, Selama empat
bulan total produksi rumput laut
kering mereka berkurang menjadi 7
ton dikarenakan saat ini Papua
Barat mengalami curah hujan yang
tidak seperti biasanya di sepuluh
lokasi penanaman rumput laut
mereka di Teluk Wondama, bahkan
beberapa lokasi berhenti
berproduksi sama sekali karena
rusak dan mati akibat air hujan yang
berlebihan.

“Saat ini kami mulai
kembali untuk mengganti
penanaman rumput laut
yang mati, supaya kita
bisa sama-sama
mencapaai target
pengiriman rumput laut
kering nanti.”
Bansir - UD Nadifah

Pak Bansir dan tim lapangannya
telah menyediakan bibit baru bagi
sepuluh kelompok produsen
mereka di Teluk Wondama untuk
menggantikan stok rumput laut
yang rusak dan bekerjasama sama
dengan Dinas Perikanan Kabupaten
Wondama untuk tambahan 18
paket pembibitan rumput laut.
Mereka berharap produksi rumput
laut kering kembali meningkat
sebelum 21 Januari untuk mencapai
jumlah pengiriman komersial (2
kontainer per bulan) pada Februari/
Maret 2022 mendatang.

Keberlanjutan

Kios Oleh-oleh Produk Asli Papua
di Pasar Mama-mama Papua
Geliat bisnis Anak Muda Papua terus terlihat, kali ini
Kios Oleh-oleh Khas Papua yang memasarkan produk
lokal hasil olahan komunitas asli Papua, seperti noken,
Balsam Pala Fakfak, Coklat dan Kopi.
Kios oleh-oleh Khas Papua ini terletak di lantai 2 Pasar
Tradisional Mama-mama Papua Jl. Percetakan Negara
Jayapura, Pasar yang diresmikan oleh Presiden Jokowi
Tahun 2018 ini menyediakan hasil kebun segar, seperti
sayuran dan buah-buahan, dan produk-produk khas
Papua seperti ikan Asar dan noken.

Program Ekonomi Hijau Papua bersama dengan
mitranya Manibobi preneurs, mendampingi koperasi
mama-mama pedagang asli papua melalui pengelolaan
manajeman pasar, pelatihan kewirausahaan, pelatihan
keuangan keluarga dan kios Oleh-oleh Produk Khas
Papua yang dikemas dengan lebih menarik untuk
meningkatkan nilai tambah dari produk-produk khas
asli papua dan menjadi jendela pasar untuk produkproduk olahan komunitas orang Papua.

Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau
Provinsi Papua dan Papua Barat
Jalan Ruko Pasifik Permai Dok II No G5 Jayapura, Papua
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