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Cerita Perubahan

Yakob Sorbu :
Ratusan Botol VCO
Demi Biaya
Pendidikan dan
Laptop Anak
Yakob Sorbu pria berumur 45 tahun
yang berasal dari kampung Kansai,
Numfor dan saat ini merupakan
sekretaris kelompok produsen VCO
di Kampung Kansai, anggota
Kelompok Sampari dan merupakan
salah satu dari sedikit produsen
VCO pria yang ada di kampung ini.
Sehari-hari ia dan isterinya berjualan
hasil kebun, ketimun, pokem/
sorgum, kacang panjang, tomat
dan cabai di depan rumahnya.
Pak Yakob pertama kali belajar
memproduksi VCO dari pelatihan
yang diberikan oleh IDEP program
Protarih pada tahun 2015. Setelah
mengikuti pelatihan itu, ia telah
sempat beberapa kali berusaha
memproduksi VCO namun
mengalami kegagalan. “Saya
pertama kali coba buat VCO pakai
50 buah kelapa tapi cuma berhasil
hasilkan 4 botol VCO. Tra
menyerah, sa coba bikin lagi
dengan pake 30 buah kelapa dan
berhasil dapat 12 botol. Sa pu
kesalahan waktu itu, sa pake air
panas mendidih untuk dapatkan
santan karena salah paham dengan
cara pembuatan yang
diinformasikan.”
“Tahun 2019 lalu saya terlibat lagi
dalam pelatihan pembuatan VCO
yang diinisiasi program Ekonomi
Hijau Papua. Metode yang
diperkenalkan jauh lebih sederhana
dan lebih mudah untuk saya ikuti.

Sejak saat itu saya rutin memproduksi
VCO untuk dijual di depan rumah
dalam jumlah kecil”, katanya dengan
tersenyum.
Awal Februari lalu, untuk pertama
kalinya Pak Yakob membuat VCO
dalam jumlah besar karena
membutuhkan uang untuk membayar
biaya pendidikan anaknya. Ia dan
isterinya menggunakan 150 buah
kelapa yang mereka beli dari
kampung Kameri dengan harga
Rp.1000/buah dan berhasil
menghasilkan 111 botol VCO ukuran
100 ml untuk dijual ke Manokwari, di
antaranya ada juga yang dibeli oleh
dibeli oleh warga sekitar di
kampungnya.
Ratusan botol VCO ini habis terjual
dan telah digunakan oleh anaknya
yang berkuliah di jurusan Pertanian di
Universitas Papua, Manokwari untuk
membeli laptop bekas dan membayar
uang semesternya.

“Selama ini VCO sangat bermanfaat
karena telah sangat membantu saya
mendapatkan uang dalam jumlah
besar dalam waktu singkat,”
katanya dengan penuh syukur. Ke
depan, ia akan terus memproduksi
VCO dalam jumlah besar dan
berencana membangun ruang
produksi khusus di rumahnya untuk
memastikan kualitas VCO yang
diproduksinya.

Cerita Bulan Ini

Kerjasama Container Coffee dan
Swiss-belhotel Jayapura untuk Serap Kopi Papua
Mitra Program Ekonomi Hijau
Papua; Container Coffee Papua
yang berdiri sejak tahun 2019.
Bisnis usaha milik Aloysius Jufuay,
pemuda Papua yang berada di kota
Jayapura ini, menjual biji kopi
mentah juga kopi kemasan dalam
bentuk biji dan bubuk.
Pada awal Agustus lalu Container
Coffee menandatangani kontrak
kerjasama dengan Swiss-Belhotel
untuk memasok kopi selama 5
tahun ke hotel ini dengan estimasi
volume 4-5 ton per tahun.

Kerjasama dengan Swiss-Belhotel
Jayapura, ini sangat signifikan
dalam menyerap hasil panen kopi
para petani dan pada saat yang
sama bermanfaat untuk semakin
memperkenalkan Kopi Papua ke
jaringan tamu hotel yang
merupakan salah satu hotel besar di
Jayapura.
Kerjasama ini akan membawa
pengaruh di hulu kepada para
petani untuk meningkatkan
semangat merawat kebun serta dan
teliti menjaga kualitas biji kopi yang

dihasilkan, Sehingga dapat terus
berkembang dengan volume yang
lebih besar dan dengan jumlah
usaha yang lebih banyak dan
menyerap hasil panen kopi petani.
Program Ekonomi Hijau Papua
berkomitmen untuk memastikan
bahwa petani kopi Papua dapat
terhubung pada pasar yang tepat
guna menjamin keberlangsungan
dari usaha hijau mereka.

Keberlanjutan

Dinas Perkebunan Kabupaten Dogiyai Targetkan Kuantitas,
Kualitas dan Kontinuitas Kopi di Dogiyai

Kabupaten Dogiyai di Provinsi
Papua memiliki potensi kopi yang
besar. Kabupaten ini terdiri dari 10
distrik dan 79 kampung, 76
diantaranya memiliki potensi
pengembangan kopi. Oleh sebab
itu, Dinas Perkebunan Kabupaten
Dogiyai berkomitmen di tahun 2021
ini untuk meningkatkan jumlah
produksi kopi dengan membuka
kebun baru.
Tahun ini target Dinas Perkebunan
Dogiyai adalah memperluas areal
penanaman kebun kopi seluas
minimal 100 HA. Dinas Perkebunan
Dogiyai sedang bekerjasama
dengan petani kopi di kampung
Kigamani, Distrik Degeigimi untuk
menyiapkan 105,000 bibit kopi
untuk ditanam di lahan baru
tersebut. Per April lalu mereka telah
berhasil menyiapkan 40,000 bibit
kopi baru
Kebun kopi di distrik Degeimi
dikembangkan oleh Dinas
Perkebunan Dogiyai untuk menjadi
kebun kopi induk yang diharapkan
dapat menyediakan benih unggul
kopi Arabika bagi kabupaten ini dan

Provinsi Papua secara luas.
Sehingga diharapkan dalam
beberapa tahun mendatang, kebun
ini dapat menjadi salah satu sumber
pendapatan asli daerah kabupaten
Dogiyai.
Menurut Meky Dimi, Kepala Bidang
Perkebunan Dinas Perkebunan
Kabupaten Dogiyai, kehadiran
program Ekonomi Hijau Papua
sangat membantu kerja
pemerintah., dalam rehabilitasi
kebun-kebun yang sudah ada.
Sehingga dua tahun terakhir ini,
pemerintah dapat mengambil fokus
lain untuk perluasan kebun kopi,
karena melihat harga kopi yang
telah meningkat baik.
“Kami yakin bahwa harga kopi yang
baik akan mampu mendorong
masyarakat untuk merehabilitasi
kebunnya secara mandiri. Sehingga
kini kami di Dinas Perkebunan
dapat mengalihkan fokus intervensi
pada perluasan areal penanaman
kopi untuk target peningkatan
produksi kopi,” tegas Meky Dimi
kepada tim Ekonomi Hijau.

Melihat keseriusan Dinas
Perkebunan Dogiyai dalam
mengambil langkah-langkah aktif
utuk mengembangkan kopi di
kabupaten ini, memberikan harapan
akan adanya masa depan bagi kopi
Papua dan petani kopi Dogiyai
secara khusus.
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