
  www.ekonomihijaupapua.org

Ekonomi Hijau Papua

ekonomihijaupapuaMei 2021

Menurutnya kredit ini digunakannya 
untuk mendukung bisnis VCO dan 
memulai bisnis lain seperti berjualan 
es batu.  Saat ini ia telah mencicil 
utangnya selama setahun dimana 
tiap bulannya ia harus menyetorkan 
sebesar Rp.221.000 ke Bank. 

Usaha VCO Mama Theresia yang 
telah berhasil mendapatkan kredit 
dan dapat membayar cicilan 
dengan rutin ke pihak Bank menjadi 
contoh menarik bagi produsen VCO 
lain di pulau Numfor yang ingin 
mengembangkan usahanya  namun 
masih ragu dan tidak percaya diri 
dengan kemampuan membayar 
kredit kepada bank.   

Keberhasilan mama Theresia 
mendapatkan kepercayaan bank 
dan menjadi kreditur yang rutin 
membayar menunjukkan bahwa 
dengan model bisnis yang jelas dan 
penjualan yang konsisten cukup 
untuk membuka akses produsen 
VCO ke bantuan keuangan yang 
dibutuhkan. 

Mama Theresia Abidondifu adalah seorang ibu rumah tangga berusia 52 tahun 
dari kampung Kornasoren, Distrik Numfor Timur, Kabupaten Biak Numfor. Ia 
mulai mengenal proses produksi Virgin Coconut Oil (VCO), sejak mengikuti 
pelatihan yang difasilitasi oleh program Ekonomi Hijau Papua pada tahun 2019.  

Sejak saat itu ia telah secara rutin memproduksi VCO untuk penggunaan pribadi 
dan dijual di sekitar Numfor, Manokwari dan Jayapura dengan harga  Rp.50.000 
per 100 ml.  

Suaminya, Bapak F. Mandowen, sangat mendukung bisnisnya. Ia membantu 
mama Theresia mempromosikan dan mengembangkan usahanya dengan 
mendesain dan mencetak banner promosi VCO di depan rumahnya, membuat 
kemasan dan stiker VCO yang menarik juga brosur yang berisi manfaat VCO 
untuk dibagikan ke pembeli produknya.  

Pada tahun 2020 lalu, Bank Papua di Numfor menawarkan kredit usaha kepada 
mama Theresia untuk mendukung bisnisnya. Meskipun ragu pada awalnya, 
Mama Theresia akhirnya memberanikan diri untuk mengambil kredit pertamanya 
sebesar Rp.5.000.000 dengan lama cicilan selama dua tahun.

Mama Theresia Abidondifu :  
Kredit Usaha Pertama Didorong oleh 
Produksi VCO

Cerita Hijau Papua

“Kredit ini ternyata tidak 
menjadi beban seperti 
yang mama pikir dulu, 

karena mama bisa dapat 
sedikitnya  600.000 rupiah 

dari jualan VCO saja.”  

Mama Theresia 
Produsen VCO dari Numfor
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Pada bulan Mei ini, kelompok 
mama-mama di Kampung Kansai, 
Koryakam dan Syoribo Pulau 
Numfor berlatih produk turunan 
kelapa yang berbeda dari 
sebelumnya Virgin Coconut Oil 
(VCO) dan sudah mampu 
berproduksi dengan rutin. 

Pelatihan ini diikuti oleh 21 
kelompok produsen VCO dari 9 
desa yang tersebar di 4 kecamatan 
di Pulau Numfor, Kabupaten Biak 
Numfor, yaitu Kecamatan Numfor 
Barat, Kecamatan Numfor 
Timur,Kecamatan Orkeri dan 
Kecamatan Poiru distrik.

Pelatihan Produk Turunan Kelapa di Pulau Numfor, 
Kabupaten Biak Numfor

Cerita Bulan Ini

Pelatihan ini dilaksanakan selama 
dua hari. Pada hari pertama peserta 
pelatihan diajak menganalisa 
peluang, tantangan, kekuatan serta 
tantangan yang mereka miliki dalam 
menjalankan usaha serta membuat 
pencatatan keuangan sederhana.  

Sedangkan di hari kedua peserta 
belajar membuat tiga produk 
turunan kelapa yang baru yaitu 
serundeng, selai kelapa dan keripik 
kelapa. Pada hari kedua ini juga, 
setelah praktek membuat produk 
turunan kemudian dilanjutkan 
dengan praktek menghitung biaya 

investasi dan biaya produksi dari 
ketiga produk yang dibuat.  

Melalui pelatihan ini, peserta diajak 
untuk tidak hanya mengetahui 
potensi olahan kelapa lain selain 
VCO dan minyak kelapa namun 
juga mengetahui cara mengelola 
keuangan usaha mereka dengan 
baik sehingga biaya produksi dan 
biaya investasi usaha dapat 
disisihkan secara konsisten untuk 
menjamin keberlanjutan usaha. 



 

Pada tanggal 27 Mei lalu diselenggarakan pelatihan pembuatan 
Sabun Pala yang didukung oleh Program Ekonomi Hijau Papua,  
Pelatihan yang diikuti oleh 105 perempuan dari 18 desa dan 6 
kelompok masyarakat ini dibuka oleh oleh Bupati Fakfak. 

Mereka belajar membuat Sabun Pala dengan komposisi lemak 
pala 10% yang diproduksi secara lokal, dan bahan lainnya 
termasuk minyak kelapa, minyak sawit dan natrium hidroksida 
yang tersedia secara lokal melalui koperasi setempat 

Kelompok tersebut juga belajar bagaimana mengemas sabun 
dengan menggunakan bahan-bahan alami dan yang tersedia 
secara lokal. 

Pelatihan ini bekerja sama dengan Moii Papua, sebuah 
perusahaan lokal yang memasarkan produk-produk buatan 
tangan dari Papua yang bersumber dari perempuan lokal.
( https://www.instagram.com/mooipapua/?hl=en ). 
Staf pemerintah daerah juga dilatih membuat sabun beberapa 
minggu sebelumnya dalam pelatihan terpisah.

Cerita Bulan Ini

Sabun Pala,  
Satu Lagi Produk  
Turunan Baru dari Fakfak

Daun Pandoki, potensi 
alternatif pembungkus 
bahan alami Sabun Pala 
Fakfak

https://www.instagram.com/mooipapua/?hl=en


 

pengepul lokal sedang berupaya 
agar petani kakao meningkatkan 
kualitas biji kakao yang mereka jual; 
pengepul besar ini datang 
menawarkan harga yang tinggi 
tanpa memperhatikan kualitas biji 
kakao. Jika pengepul lokal dapat 
membeli dengan harga Rp.18.000/
kg untuk kakao yang telah kering, 
pengepul besar dapat menawarkan 
harga hingga Rp.23.000/kg 
meskipun kakao belum kering 
dengan baik.  

Ketiga, turunnya produksi kakao di 
Kabupaten Jayapura. Turunnya 
produksi kakao ini disebabkan oleh 
dua hal utama yaitu. Pertama  
karena program peremajaan dan 
penanaman ulang kebun kakao di 
kabupaten Jayapura. Kedua karena 
perubahan musim. Bulan April 
biasanya merupakan masa panen 
raya kakao. Namun karena musim 
hujan yang panjang, kakao lokal 
gagal menghasilkan buah 
sedangkan pohon kakao klonal 
menghasilkan buah namun tidak 
banyak.  

Kelompok Nawa Mulya dari Distrik 
Yapsi misalnya hanya dapat 
mengumpulkan 1,2 ton kakao jauh 
dari target Januari-April mereka 
yaitu sebanyak 2,5 ton. Hal yang 
sama juga dialami oleh kelompok 
Katema dari kampung Sebum, 
Distrik Kaureh yang memiliki target 
awal tahun mengumpulkan 500 kg 
kakao kering namun hanya berhasil 
mengumpulkan  180 kg kakao 
kering untuk dijual ke UD Ujung 
Timur.

Tahun 2020 lalu, program Ekonomi 
Hijau Papua membentuk lima 
kelompok tani sebagai pengepul 
lokal di kabupaten Jayapura demi 
mendorong semangat petani di 
sekitar mereka untuk kembali 
merawat, meremajakan bahkan 
memperluas kebun kakao mereka.  

Sejak Agustus 2020 lalu, kelompok-
kelompok ini telah mulai aktif 
membeli kakao kering dari petani 
kakao yang ada di sekitar wilayah 
mereka.  Namun memasuki tahun 
2021, para pengepul ini 
mendapatkan tantangan dalam hal 
pengumpulan kakao kering dari 
kampung sekitar. Kondisi ini 
disebabkan oleh tiga hal utama 
berikut ini. 

Pertama, hubungan personal antara 
petani kakao lokal dengan pengepul 
lama. Rata-rata petani kakao telah

Tantangan Bagi 
Pengepul Kakao 
Lokal Mitra 
Ekonomi Hijau 
Papua  
di Kabupaten 
Jayapura

Rantai Nilai Ekonomi Hijau Papua

memiliki hubungan ketergantungan 
dengan pengepul yang lama.  

Pengepul kecil yang ada di 
kampung umumnya adalah pemilik 
kios sehingga masyarakat biasanya 
mengambil barang kebutuhan 
sehari-hari dengan jaminan biji 
kakao. Hal ini mengakibatkan 
mereka tidak bisa menjual secara 
penuh hanya ke pengepul lokal baru 
yang dibentuk oleh program. Biji 
kakao mereka biasanya akan dibagi 
dua hingga tiga akan dibagi kepada 
pengepul lokal mitra program, 
pengepul langganan mereka dan 
pengepul besar dari luar yang 
biasanya membeli dengan harga 
tinggi.   

Kedua, terbatasnya modal pengepul 
lokal untuk bersaing dengan 
pengepul lama yang kuat secara 
modal. Ketika kelompok petani dan



Kerjasama Kelompok Produsen Produk Rumput 
Laut ‘Aitumieri’ dan Anggi Mart, Manokwari
Anggi Mart Manokwari adalah 
sebuah toko yang diinisiasi oleh 
Simon Tabuni, Koordinator Papua 
Muda Inspiratif. Toko ini mulai 
dibuka pada tahun 2020 dan 
bertujuan untuk menjadi wadah 
dalam mempromosikan dan menjual 
produk dari petani dan produsen 
Orang Asli Papua. 

Pada bulan April lalu, kelompok 
mama-mama Aitumieri yang baru 
saja memperoleh ijin produk  
rumah tangga mereka dari Balai 
Pengawasan Obat dan Makanan 
Manokwari mulai memasok produk 
mereka ke Anggi Mart, Manokwari.  
Pada kerjasama awal ini, kelompok 
Aitumieri memasok sebanyak 20 
produk yang terdiri dari 10 keripik 
pisang dan 10 stik rumput laut 
dengan harga masing-masing 
produk adalah Rp. 15.000 yang 
kemudian dijual oleh Anggi Mart 
dengan harga Rp. 18.000 per 
produk.

Saat ini kelompok Aitumieri sedang 
mempersiapkan pesanan kedua 
dari Anggi Mart karena 20 produk 
awal telah terjual habis. Selain Anggi 
Mart, produk dari kelompok 
Aitumieri juga dipasarkan di 6 toko 
dan café lain di Manokwari dimana 
di tahapan awal dan promosi ini, 
masing-masing lokasi menerima 
masing-masing 20 produk yang 
terdiri dari stik rumput laut dan 
keripik pisang.  

Emmy Sawaki salah satu anggota 
kelompok mengatakan bahwa 
paska perijinan kemarin, mereka 
dengan mudah menemukan pasar 
baru untuk produk mereka. Namun 
pada tahap awal ini semua tempat 
yang menerima produk mereka 
adalah pasar singgah, dia berharap 
bahwa ke depannya mereka bisa 
mendapatkan lebih banyak pesanan 
dari pembeli dan distributor lepas 
yang bersedia membayar lunas 
produk mereka di awal.

Kolaborasi Papua
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