
 
www.ekonomihijaupapua.org

Ekonomi Hijau Papua

ekonomihijaupapua

Kabar Ekonomomi Hijau Papua

Kaipa Jigibalom (43) adalah ketua 
Kelompok Tani Libuga dari 
Kampung Libuga, Distrik Nogi, 
Lanny Jaya. Ia telah terlibat dalam 
mengurus kebun kopi sejak lulus 
SMA.  Saat ini anggota 
kelompoknya terdiri dari 15 orang, 
mengelola dan merawat kebun kopi 
seluas 21 HA dari 31 HA yang 
dimiliki oleh kelompok. 

Awal mula kopi di Libuga dimulai 
sekitar tahun 1998-1999, bibit kopi 
didapatkan dari dari Piramid, 
Kimbim distrik Asologaima. 
Didapatkan dengan cara berjalan 
kaki karena belum adanya jalan raya 
yang menghubungkan kedua distrik 
ini. Kopi Libuga ditanam dengan 
tanpa pupuk kimia, ditanam di 
ketinggian di atas 2000 mdpl.  

“Dulu hasil kopi di sini dipasarkan 
menyebar karena tidak ada 
pasaran, pernah mereka pernah jual 
hanya 3000 per kilo, kemudian 
berkembang ke harga 15.000 per 
kilo,  lalu meningkat ke harga 
Rp.20.000 per kilo yang dijual ke 
pedagang  pemilik kios yang ada di 
kabupaten Lanny Jaya.” Ujar Pak 
Kaipa.

Kaipa Jigibalom : 
Menjaga 
Kepercayaan 
Petani Kopi dan 
Rantai Nilai Kopi 
Libuga

Cerita Perubahan

Program Ekonomi Hijau dengan 
pelatihan petani untuk mengelola 
kebun dan paska panen yang baik 
telah berhasil pula meningkatkan 
harga kopi petani  Rp.60.000 per kilo 
untuk kopi gabah  dan 80.000 per 
kilo untuk green bean, ini merupakan 
insentif bagi petani kopi untuk  
semangat dan mulai merwat kebun 
sehingga  hasilnya menjadi lebih baik. 

Kelompok Tani Libuga kini menjual 
kopi yang dihasilkannya ke Pak 
Maksimus Lanny salah satu mitra 
Program Ekonomi Hijau di Kampung 
Jagara, Wamena.  Pak Kaipa 
bertanggung jawab mengumpulkan 

kopi dan menimbang hasil kopi 
masing-masing anggotanya 
kemudian menyewa mobil dan 
mengantarkannya kepada Pak 
Maksimus, dengan biaya 
transportasi yang digantikan oleh 
pak Maksimus. Cara ini dilakukan 
Pak Kaipa agar kepercayaan dari 
petani di kampungnya dapat terus 
berlanjut, Pak Kaipa belum berani 
meminta petani untuk menyisihkan 
sebagian hasil penjualan untuk 
biaya transportasi karena jika ia 
mengambil sedikit dari hasil 
penjualan untuk tujuan ini, 
masyarakat akan curiga dan tidak 
akan percaya lagi ke depannya.
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Balsam Pala Fakfak, satu lagi produk 
turunan pala yang dapat memberi 
tambahan pendapatan memadai, 
sekaligus kebanggaan bagi petani pala 
fakfak. Obat tradisional ini terbuat dari 
lemak pala dan rempah-rempah yang 
dihasilkan oleh petani setempat.  

Pendampingan yang dilakukan oleh 
Program Ekonomi Hijau Papua berhasil 
menghubungkan BUMKAM 
Tenggekahwang – Kampung 
Brongkendik, Fakfak Tengah dengan 
PT. Kembang Christapharma (PT KCP) 
yang akan menjadi pembeli produk 
balsam pala fakfak  dengan target 
10.000 pot balsam pe bulan untuk 
diedaran di toko-toko dan apotik-apotik 
di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Ijin 
edar Badan POM tentu saja merupakan 
syarat mutlak untuk masuk ke jalur 
pemasaran formal ini.

Kami semua sudah siap. 
Kami tinggal tunggu ijin Badan POM

Cerita Bulan Ini

Persiapan secara intensif sejak 
bulan Februari 2021, BUMKAM 
Brongkendik meningkatkan kondisi 
prasarana produksinya dan 
kemampuan personalianya; 
Membangun rumah produksi yang 
digunakan khusus untuk membuat 
obat tradisional berstandar hygiene, 
Resep produk dan tata cara kerja 
didokumentasikan sesuai aturan, 
dan Legalitas usaha untuk 
memenuhi persyaratan.  

Oleh karena berat dan mahalnya 
syarat yang harus dipenuhi, baru 
BUMKAM Brongkendik yang dapat 
mengurus ijin Badan POM. 
Beberapa belas produsen individual 
belum bisa mencapai skala usaha 
yang memadai agar layak 
berinvestasi pada prasarana yang 
diperlukan untuk memperolah ijin ini.

Mereka masih bertahan dengan 
penjualan untuk lingkungan sendiri. 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Fakfak yang sejak awal telah 
mendukung pengembangan produk 
dan produksi turunan lemak pala, 
saat ini masih mencari cara agar 
produsen-produsen kecil individual 
dapat pula memasarkan produknya 
secara resmi dengan memperoleh 
ijin edar yang diwajibkan peraturan 
Badan POM. 

Di Kampung Brongkendik - Fakfak, 
semua sudah siap. Kami tinggal 
menunggu ijin Badan POM.



 

Kakao Ransiki mempunyai reputasi 
yang baik dari sisi kualitas dan rasa di 
kalangan pelaku usaha kakao, baik di 
Indonesia maupun di negara lain. 
Sehingga dari sisi pasar tidak ada 
persoalan untuk dapat menjual hasil 
panen kakao yang ada. Banyak 
permintaan pasar sampai sekarang 
belum dapat dipenuhi karena 
terbatasnya volume produksi. 

Sampai saat ini Koperasi Ebier Suth 
baru dapat mengelola 140 ha tanaman 
kakao dari potensi tanaman seluas 
1.200 ha dengan hasil dalam satu 
tahun 30 – 40 ton biji kakao kering dan 
fermentasi. Hasil ini jauh dari 
produktivitas normal yang seharusnya 
bisa mencapai lebih dari 100 ton. Hal 
ini selain karena usia tanaman yang 
sudah tua (lebih dari 30 tahun) juga 
dikarenakan terbatasnya tenaga kerja 
yang melakukan perawatan tanaman.

Cerita Bulan Ini

Beberapa hal inilah yang melandasi 
kegiatan Lokakarya Perencanaan 
Usaha untuk Koperasi Eiber Suth di 
Ransiki Manokwari Selatan yang 
dibuka oleh Asisten Bidang 
Ekonomi sebagai perwakilan 
Gubernur Propinsi Papua Barat dan 
di hadiri pula oleh DR. sutanto 
Abdullah, tenaga ahli dari Pusat 
Penelitian Kopi dan Kakao (ICRRI). 
  
Lokakarya ini merupakan awal dari 
rangkaian workshop internal 
Koperasi dengan target tersusunnya 
rencana usaha Koperasi untuk 
jangka 5 tahun ke depan. Pada 
workshop ini dibahas arah peta 
jalan pengembangan Koperasi Ebier 
Suth yang akan dijabarkan pada 
workshop berikutnya menjadi 
sebuah rencana usaha. Dari 
Lokakarya ini menghasilkan 
beberapa langkah prioritas, yakni :

• Mempercepat terbitnya hak 
pemanfaatan lahan untuk jangka 
waktu minimal 25 tahun dari 
Pemerintah Daerah Manokwari 
Selatan. 

• Melakukan pendataan lahan 
secara lebih rinci; blok mana saja 
yang kondisinya masih cukup 
baik, blok mana yang harus 
dilakukan penananam ulang. 

• Membuat perencanaan usaha 
untuk masing-masing divisi, yaitu 
divisi kebun, divisi pengolahan 
coklat dan divisi perdagangan. 

• Melakukan analisis kebutuhan 
modal usaha secara lengkap dan 
menjajaki akses pada lembaga 
keuangan khususnya melalui 
skema Kredit Usaha Rakyat 
(KUR). 

Lokakarya Perencanaan Usaha  
Koperasi Ebier Suth Cokran Ransiki Manokwari



 

Revitalisasi Pasar Mama Mama Papua Jayapura 

Pasar Mama Mama Papua sudah 
menjadi ikon bagi Kota Jayapura 
sejak diresmikan pada tahun 2018 
lalu. Kurang lengkap jika tamu dari 
luar kota Jayapura belum 
berkunjung ke Pasar Mama Mama 
terlebih jika ingin mencari oleh-oleh 
ikan asar. 

Bagi penduduk Jayapura sendiri 
Pasar Mama Mama merupakan 
tempat yang strategis dan nyaman 
untuk mencari sayur dan buah-
buahan segar dengan kualitas yang 
bagus. Kondisi yang relatif bersih 
membuat banyak pelanggan Pasar 
Mama Mama berasal dari segmen 
menengah atas. 

Walaupun demikian kondisi Pasar 
Mama Mama masih jauh di bawah 
potensi yang bisa dikembangkan. 
Dari 4 lantai yang tersedia praktis 
baru lantai 1 saja yang 
dimanfaatkan. Penataannya pun 
terkesan seadanya dan tidak sesuai 
dengan kemegahan infrastruktur 
bangunan yang ada.

Program Ekonomi Hijau Papua 
bersama salah satu mitra nya yaitu 
Manibobi mencoba menggagas 
revitalisasi Pasar Mama Mama. 
Menata dan memperbaiki tata kelola 
Pasar Mama Mama agar lebih 
bersinar dan  bukan saja menjadi 
magnet bagi Mama Mama yang 
berjualan sayur, buah dan ikan 
tetapi juga memberi manfaat bagi 
banyak UMKM di Papua. 
Revitalisasi akan menjadikan Pasar 
Mama-mama sebagai rujukan untuk 
mencari produk-produk original 
Papua. 

Gagasan Program Ekonomi Hijau 
Papua dan Manibobi mendapat 
respon positif dari Disperindagkop 
Propinsi Papua dan Bank Indonesia 
dengan menyiapkan anggaran ad-
hoc untuk penataan lantai 1 dan 
lantai 2. Demikian juga Bank Mandiri 
siap mendukung renovasi lantai 3 
menjadi tempat berkumpul berbagai 
komunitas kreatif di Kota Jayapura. 

Dengan revitalisasi ini maka wajah 
baru Pasar Mama Mama akan lebih 

berwarna dan menarik bagi tamu 
dari luar Papua untuk berjunjung 
disamping juga menjadi pusat 
kreativitas generasi mudah 
Jayapura.  

Lapak sayur, buah dan ikan asar 
Mama Mama akan lebih rapi dan 
bersih, kantin – kantin Mama Mama 
akan berwajah layaknya sebuah 
food court, tersedia Kios Oleh-oleh 
dengan produk original lengkap 
dengan jasa packing dan 
pengiriman serta adanya wadah 
komunitas kreatif Jayapura. 

Disamping pembenahan secara 
fisik, pembenahan kelompok Mama 
Mama juga dilakukan dengan 
penguatan Koperasi Mama Mama 
Pedagang Asli Papua (KOMMPAP) 
yang akan memegang peran 
sebagai pengelola pasar.   

Penguatan Koperasi Mama Mama 
ini juga didukung oleh Kementerian 
Koperasi dan UMKM dari Deputy 
Perkoperasian.

Keberlanjutan
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