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Yanthi Temongmere adalah 
perempuan berusia 26 tahun dari 
Fakfak, lulusan manajemen ekonomi 
dari sebuah universitas lokal di 
Fakfak. 

Yanthi dan kawan-kawan terlibat 
dalam pelatihan sabun pala yang 
diinisiasi oleh program GEG pada 
tahun 202. Sejak itu bersama 
keempat temannya membentuk 
kelompok Nan Henggi yang rutin 
memproduksi sabun pala. Nan 
Henggi dipilih sebagai nama 
kelompok karena mewakili jiwa 
mereka. Dalam bahasa daerah Fakfak 
Nan berarti perempuan dan Henggi 
berarti Pala yang berarti mereka 
adalah remaja putri dari Fakfak yang 
berkomitmen untuk mengembangkan 
produk berbahan dasar pala. 

Sejak berdiri pada pertengahan tahun 
2021, grup ini terus memproduksi 
sabun pala secara rutin.

Yanthi Temongmere : Produsen Sabun Pala Aktif dari 
Kampung Mendokma, Kabupaten Fakfak

Mei 2022

“Kami menerima permintaan yang 
cukup tinggi dari mahasiswi di kota 
Sorong, beberapa di antaranya telah 
menulis testimoni bagus tentang 
kualitas sabun Fakfak pala di akun 
Facebook kami, selain itu sebagai 
upaya untuk mempromosikan 
produk kami, kami juga telah 
mengikuti beberapa pameran baik di 
dalam maupun di luar Fakfak,” kata 
Yanthi penuh semangat. 

Untuk saat ini, kelompok ini menjual 
sabun mereka seharga Rp 15.000/
bar dan semua bahannya mudah 
didapatkan dari koperasi Myristica di 
Kantor Perkebunan Fakfak. Menurut 
Tasfiyanti yang merupakan ketua 
koperasi, Yanthi Temongmere dan 
kelompoknya merupakan salah satu 
produsen sabun pala yang paling 
aktif yang secara konsisten membeli 
bahan baku untuk memproduksi 
sabun dari koperasi.

Cerita lapangan

Saat ini, Yanthi & kelompoknya masih 
memproduksi sabun pala di rumah 
namun kelompok mereka dan 
kelompok independen lainnya sedang 
menunggu rumah produksi bersama 
Dinas Perkebunan untuk mulai 
beroperasi. Bagi Yanthi, rumah 
produksi bersama ini sangat 
bermanfaat karena mengakomodasi 
kebutuhan mereka akan ijin BPOM 
yang dapat membuat mereka mampu 
menjangkau pasar yang lebih luas. 

https://www.youtube.com/channel/UCo61pwpCNlxhcIzKRGX9-OQ
http://www.ekonomihijaupapua.org
https://www.instagram.com/ekonomihijaupapua/


 

Kunjungan Eksportir Kopi ke Kabupaten Jayawijaya 
dan Lanny Jaya

Pada tanggal 23-25 Mei 2022 ini, 
eksportir kopi,  Detlef Piatscheck, 
yang berbasis di Medan, Sumatera 
Utara melakukan kunjungan ke 
Kabupaten Jayawijaya untuk melihat 
secara langsung potensi kopi dari 
kabupaten ini. Ia merupakan 
eksportir kopi yang sejak lama telah 
melakukan bisnis ekspor kopi Gayo 
dari Aceh dan saat ini  melihat 
peluang besar untuk juga 
memperkenalkan kopi Papua ke 
Amerika. 
  
Dalam kunjungannya, Detlef 
mengunjungi beberapa lokasi kebun 
kopi yang berada di kabupaten 
Jayawijaya dan Lanny Jaya. Dalam 
kunjungannya ia bertemu dengan 
petani kopi dari Kampung Walakma 
dan Pyramid di Jayawijaya dan 
kampung Libuga di Lanny Jaya. 

Di setiap lokasi Detlef berdiskusi 
dengan petani untuk memahami 

potensi dan tantangan kopi di 
wilayah ini. Menurutnya kebun kopi 
di wilayah ini memiliki potensi yang 
sangat besar apalagi melihat  
ketinggian tempat tumbuh kopi ini 
yang jauh lebih tinggi dibandingkan 
kebun kopi yang berada di Aceh. 
Kebun kopi di kampung Walakma, 
Distrik Bpiri, Kabupaten Jayawijaya 
sebagai contoh berada di 
ketinggian 2000 meter di atas 
permukaan laut.  

Detlef membawa pulang sampel 
biji kopi dari setiap lokasi kebun 
yang dikunjunginya untuk 
dikirimkan ke Amerika. “Saat ini 
saya membutuhkan sebanyak 
19-20 ton biji kopi per bulan 
sehingga jika sampel kopi yang 
saya bawa dari Jayawijaya dan 
Lanny Jaya disukai oleh partner 
saya di Amerika maka saya akan 
membutuhkan kopi dalam jumlah 
yang besar ke depannya.” 

Cerita bulan ini



  Cerita bulan ini

Kabupaten Jayawijaya di Provinsi 
Papua menyimpan potensi kopi 
yang luar biasa. Saat ini, total luas 
areal budidaya kopi di kabupaten ini 
adalah 1.830 hektar yang tersebar 
di 23 kecamatan dan 108 desa. 
Kopi di wilayah ini ditanam pada 
ketinggian 1600-2100 meter di atas 
permukaan laut. Saat ini terdapat 
1.121 petani kopi aktif di wilayah 
tersebut dan mereka berhasil 
memproduksi total 160,3 ton kopi 
pada tahun 2021. Saat ini, rata-rata 
petani menghasilkan 363 kg kopi/
ha/tahun. Jauh di bawah standar 
ideal panen/hektar kopi yang 
seharusnya berkisar antara 700 kg 
hingga 1 ton/kopi/hektar/tahun. 

Berbagai persoalan muncul sebagai 
tantangan yang menghambat para 
petani kopi di Jayawijaya untuk 
mencapai potensi maksimalnya. 
Sebagian besar daerah penanaman 
kopi di Kabupaten Jayawijaya tidak 
terawat dengan baik dan tidak 
produktif. Saat ini, dari total 1.830

Potensi dan Tantangan Pengembangan Kopi 
di Kabupaten Jayawijaya

hektar areal penanaman kopi di 
kabupaten ini, baru 440 hektare 
kebun kopi yang produktif. Oleh 
karena itu prioritas Dinas Pertanian 
dan Perkebunan Kabupaten 
Jayawijaya saat ini adalah 
mempertahankan perkebunan yang 
ada daripada memperluas 
perkebunan kopi. 

Tenaga kerja di desa terbatas, baik 
untuk mengelola kebun kopi 
maupun panen. Menurut Yesaya 
Heselo, Kepala Bidang 
Pemberdayaan Dinas 
Pemberdayaan Desa Jayawijaya, 
sebagian besar pekerja yang 
bertanggung jawab menanam dan 
memelihara kebun kopi adalah 
perempuan, sedangkan laki-laki 
hanya terlibat aktif saat pembukaan 
lahan. 

Pandemi covid dalam dua tahun 
terakhir telah menghambat tradisi 
masyarakat dalam memanen kopi. 
Umumnya petani kopi di daerah ini

Analisis Rantai Nilai

menggunakan tradisi yang biasa 
disebut undang, yaitu pemilik kebun 
kopi mengundang jemaat gereja 
untuk datang membantu proses 
pemanenan kopi di kebun mereka. 
Namun karena adanya pembatasan 
sosial untuk mencegah penyebaran 
pandemi COVID-19 dalam dua tahun 
terakhir, tradisi itu pun ditunda. 

Serangan hama juga menjadi 
masalah. Beberapa tanaman kopi 
terserang hama. Namun karena 
petani di Kabupaten Jayawijaya tidak 
diperbolehkan menggunakan 
pestisida kimia dan tidak terbiasa 
dengan produksi pestisida nabati, 
mereka belum mampu menjawab 
tantangan ini. 

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya 
berharap lebih banyak mitra 
pembangunan yang dapat 
mendukung kerja mereka di hulu 
sehingga permasalahan yang 
mempengaruhi tanaman kopi di 
daerah ini dapat ditanggapi dan 
diselesaikan bersama.



 

Mengintegrasikan Aktivitas Program Ekonomi Hijau  
ke dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023

Keberlanjutan

Saat ini, program GEG sedang 
dalam proses untuk berkoordinasi 
dengan instansi pemerintah terkait 
untuk memastikan program GEG 
terintegrasi ke dalam rencana kerja 
pemerintah provinsi dan kabupaten 
untuk tahun 2023. Kementerian 
Desa berharap agar GEG dapat 
menggunakan dana yang tersisa 
untuk mencapai hal ini dengan 
membantu pemerintah daerah 
dalam merumuskan rencana 
pembangunan, mengintegrasikan 
program GEG ke dalamnya dan 
memastikan semuanya didanai oleh 
anggaran pemerintah provinsi dan 
kabupaten pada tahun 2023. Hal ini 
dibahas di Komite Pengarah 
Manajemen GEG baru-baru ini pada 
bulan Mei di Manokwari.
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