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Masa Depan Kopi Papua 
Domingus Wenda, anak dari 
seorang tokoh petani kopi 
andalan di Lanny Jaya, Alm. 
Bapa Otto Wenda, kini giat 
melakukan pembersihan dan 
perawatan kebun kopi warisan 
ayahnya yang sudah lama 
terlantar.  

Semangat Domingus Wenda 
untuk membersihkan dan 
merawat kebun ini muncul 
setelah dirinya menghadiri 
pertemuan petani kopi Kampung 
Yanekme, Distrik Makki, Lanny 
Jaya yang diinisiasi oleh 
Program Ekonomi Hijau Papua.  

Menanam dan merawat kebun 
kopi bukanlah hal mudah, 30 
hingga 40 tahun pengalaman 
orang tua dalam merawat 
kebun, perlu untuk ditularkan 
kepada generasi-generasi muda 
Papua seperti Domingus Wenda. 
Peluang generasi muda untuk 
terlibat dalam pengelolaan 
kebun, panen dan paska panen 
adalah penting untuk menjamin 
keberlangsungan masa depan 
kopi Papua.

Cerita Hijau Papua

“Sa pu Bapa su meninggal,  
sekarang saya mau teruskan usaha Bapa saya 
dengan aktif di kebun” 

Domingus Wenda



 
Papua Webinar:  
Kopi Racik, Herbal dan Daya Tahan Tubuh
“Sejumlah alasan menuntut kita terus 
berubah, sekalipun tidak semua bisa diajak 
melihat perubahan. Persoalan besar 
perubahan adalah mengajak orang-orang 
melihat apa yang dilihat dan 
mempercayainya adalah pelajaran mengelola 
bisnis menghadapi dan Adaptasi Kebiasaan 
Baru (AKB) di masa Pandemi Covid-19”. Itulah 
rangkuman diskusi kegiatan webinar 
bertajuk: Kopi Racik, Herbal dan Daya Tahan 
Tubuh, dari Program Ekonomi Hijau Papua, 
Jumat 19 Juni 2020. 

Keterbatasan jam operasional dari kegiatan 
bisnis selama pandemi di Jayapura, 
berdampak kepada omzet penjualan harian. 
Perubahan perilaku konsumen juga bergeser, 
berbagai inovasi produk dilakukan untuk 
memfasilitasi keinginan pelanggan. Hal sama 
terjadi juga di luar Papua, situasi penjualan 
kopi melalui kedai kopi di berbagai daerah 
mengalami perubahan signifikan. Pergeseran 
penjualan pun menggunakan sistem pesanan 
take-away atau online serta penerapan 
praktik pelayanan higienis, sesuai protokol

Memajukan Bisnis Kopi Orang Asli Papua  
dengan Teknologi

Peningkatan akses untuk kelompok produsen, UMKM dan Intermediary Service Providers 
untuk rantai pasok, pasar, layanan, dan teknologi tepat guna

kesehatan Covid-19. Pada sisi lain, potensi kopi racik plus herbal, kopi jahe dan Golden Milk 
Latte (campuran kunyit, santan serta rempah) menjadi peluang bisnis baru era pandemi. 
Papua memiliki kelimpahan potensi rempah, 15 ribu tanaman obat dari 24 ribu tersebar di 
Indonesia, sehingga peluang ini dapat dikembangkan di Papua. Kopi secara ilmiah 
kesehatan, dikonsumsi secara baik dan benar mampu meningkatkan daya tahan tubuh, 
dengan memperhatikan rekomendasi pola sehat terkait kandungan energi dan gula jenis 
racikan kopi. 

Acara webinar ini diikuti oleh 48 orang dari penggiat usaha kopi di Papua, Program 
Ekonomi Hijau Papua dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi.

Salah satu upaya untuk memperkuat mutu dan efektifitas jalannya sistim dan produksi 
pertanian produsen kopi di daerah intervensi Program Ekonomi Hijau Papua adalah dengan 
memperkenalkan dan melatih petani untuk memahami teknologi yang dapat menunjang 
kegiatan usaha tani serta bisnis yang dilakukannya.



  Pada Bulan Juni 2020, Program Ekonomi 
Hijau Papua melakukan uji coba mesin huller 
untuk pengupas kulit tanduk kopi dan mesin 
sortir kopi. Uji coba ini dilakukan untuk 
memastikan mesin-mesin ini berfungsi 
membantu petani menggantikan pengupasan 
biji kopi secara manual; memasukannya 
dalam noken dan digiling dengan tangan atau 
kaki agar kulit tanduk dapat terlepas. Proses 
manual tersebut memakan waktu berhari-
hari, sehingga panen kopi tidak tertangani 
dengan tuntas.  

Mesin-mesin ini akan didistribusikan kepada 
beberapa petani tangguh terpilih dan 
berprestasi di Kampung Modio, Upibega, 
Tiom, Piramid, Walakma, Tangma, Kiwirok, 
Makki dan Pirime. 

Peningkatan pengetahuan pertanian serta 
pengenalan dan pelatihan pemanfaatan 
teknologi yang memudahkan petani, adalah 
investasi berharga bagi Orang Asli Papua.

Peluang Diversifikasi Produk Kelapa

Penerapan rencana bisnis oleh petani dan produsen utama serta peningkatan 
manajemen keuangan rumah tangga/kelompok

Kelapa adalah komoditas penting di Tanah 
Papua, namun saat ini didominasi oleh 
penjualan kelapa muda ke pusat-pusat kota 
sehingga hanya mempengaruhi ekonomi 
sejumlah kecil pelaku. Peluang meningkatkan 
nilai dari pengolahan produk turunan kelapa 
sudah dilakukan oleh Program Ekonomi Hijau 
Papua di Pulau Numfor, Biak, Papua Barat 
dalam pembuatan minyak Virgin Coconut Oil 
(VCO). 

Program Ekonomi Hijau Papua melihat 
peluang lain dari komoditas kelapa bagi 
masyarakat Papua untuk meningkatkan nilai 
tambah dari kelapa. Pertemuan dengan Ibu 
Roslitha Lainde, pengusaha kelapa dari Palu, 
Sulawesi Tengah yang sedang membantu 
kegiatan pengolahan produk kelapa bagi 
masyarakat di Kampung Takar, Kabupaten 
Sarmi bulan Juni lalu, menjadikan angin 
segar bagi peluang pengolahan komoditas 
kelapa ini.



 

Lokasi baru, budidaya rumput laut di Misol Selatan, 
Kabupaten Raja Ampat

Pengembangan Rencana intervensi agribisnis  
dan dilaksanakan di lokasi percontohan

Kelapa untuk dapat diolah menjadi kopra putih, serat sabut kelapa untuk coco fiber dan 
coco peat, tempurung kelapa untuk briket arang aktif, daging kelapa untuk minyak goreng 
dan VCO, ampas kelapa untuk tepung, serta air kelapa untuk nata de coco. Kegiatan ini 
nantinya akan didukung oleh CSR Bank Papua untuk pengolahan produk turunan kelapa 
yang selama ini terbuang dan tidak dimanfaatkan.  Kelapa memang banyak manfaatnya, 
semoga bermanfaat pula bagi pengembangan ekonomi Orang Asli Papua.

Sahaka, kordinator rumput laut Arar Kabupaten Sorong 
mengambil keputusan untuk melakukan budidaya rumput 
laut di Misol Selatan, Kabupaten Raja Ampat, hingga saat 
ini sudah ada dua kelompok dengan jumlah anggota 
sebanyak 20 orang. 

Inisiatif yang dilakukan oleh Sahaka ini, karena hampir  
sebagian besar petani rumput laut di Arar kurang fokus 
dengan budidaya rumput laut, lebih tertarik dengan 
bekerja di beberapa perusahaan sekitar Arar. Kualitas air 
laut di Misol lebih baik, jernih dan bersih sehingga 
produksi rumput laut dapat meningkat hingga 30 persen. 

Misol Selatan terletak di Kabupaten Raja Ampat dipilih 
sebagai lokasi budidaya rumput laut baru, areal luas untuk 
penanaman bibit rumput laut yang dilakukan oleh-ibu-ibu 
setempat masih memiliki air laut yang baik dan jernih. 
Program Ekonomi Hijau Papua mendukung inisiatif ini 
dengan pembiayaan pembuatan perahu bermesin untuk 
keperluan pemeliharaan dan pembuatan rumah 
penjemuran khusus rumput laut, hasil kerjasama dengan 
lembaga Kopernik.

“ Rumput laut di 
kampung Arar tidak 
bisa berkembang, 
sedangkan di Misol 
rumput laut  
bagus terus  
tidak kenal musim. 
Misol siap menjadi 
gudang bibit 
rumput laut  
bagi Papua dan 
Papua Barat” 

Sahaka



 
 Bagi-bagi Petani Kakao

GARAP New Normal

Peningkatan keahlian manajemen bisnis 
UMKM, ISP, BUMKAM di perkotaan, dan pinggiran

Gabungan Wirausaha Muda Papua (GARAP) 
pada tanggal 22 & 23 Juni 2020 
melaksanakan kegiatan Pembahasan dan 
Perencanaan Program Kerja Organisasi 
tahun 2020-2021. Sebanyak 18 anggota 
organisasi dan 4 fasilitator hadir pada 
kegiatan yang dilangsungkan di Hotel 
Frontone, Kota Jayapura. Kegiatan ini 
membahas unsur-unsur antisipasi bagi 
pelaksanaan kegiatan organisasi dalam 
menjunjung penerapan kebijakan new 
normal.  

Kegiatan selama dua hari ini menghasilkan 
logframe yang disepakati bersama untuk 
menjadi tolak-ukur target kegiatan-kegiatan 
organisasi yang sudah direncanakan, yakni 
mengenai percepatan kesiapan organisasi 
menyambut momentum bangkitnya 
semangat wirausaha di kota Jayapura. 

Pertengahan Juni lalu, Program Ekonomi Hijau 
Papua bersama dengan Dinas Pertanian Provinsi 
Papua, Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura dan 
perusahaan mitra kerja kakao, mengunjungi 
kampung Taja dan Lereh di Kabupaten Jayapura 
untuk mendistribusikan bibit kakao dan alat-alat 
perkebunan bagi petani kakao.  

Kunjungan ini untuk memastikan metode 
sambung pucuk dan sambung samping (klonal) 
yang dikembangkan Program Ekonomi Hijau 
Papua bersama petani kakao Papua 
mendapatkan sertifikasi dari pemerintah daerah, 
sehingga pembelian bibit kakao klonal nantinya, 
hanya dari petani setempat. Bibit kakao klonal 
yang dapat menghasilkan buah berkualitas dalam 
jangka waktu 2 - 3 tahun. Kejadian menarik 
dalam kunjungan kali ini, inisiatif salah satu 
petani kakao, Efendi membagikan ilmunya dalam 
meracik pupuk organik untuk tanaman kakao dari 
bahan-bahan alami di sekitar kampung kepada 
petani-petani di Kampung Taja dan Lereh.



 

Terus Bekerja Bersama Komoditas Hijau Papua

Mobilisasi dukungan sektor publik dan swasta dalam rantai pasok yang ditargetkan melalui  
proses berbagi pengetahuan serta menunjukan keberhasilan Program Ekonomi Hijau Papua

30 Juni lalu Program Ekonomi Hijau Papua 
kembali melakukan koordinasi dengan pihak 
CSR Bank Papua untuk serangkaian 
kerjasama baru meningkatkan 
perekonomian Orang Asli Papua. 

Koordinasi mengenai kegiatan peningkatan 
produksi kopi, budidaya rumput laut dan 
produk turunannya, budidaya rumput laut 
pada lokasi baru, produk minyak pala, dan 
terbaru diversifikasi produk turunan 
komoditas kelapa yang nantinya akan 
diterapkan di Numfor,  

Pada koordinasi kali ini juga dibahas 
mengenai bagaimana menciptakan peluang 
pasar yang menjanjikan untuk 
menghubungkan rantai nilai hulu-hilir 
komoditas hijau papua.

Kolaborasi Program Ekonomi Hijau dan TEKAD 
(Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu)

Kerjasama Baru

Program Transformasi Ekonomi Kampung 
Terpadu (TEKAD) adalah program 
kerjasama antara Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan 
International Fund for Agriculture 
Development (IFAD). Program ini menyasar 
desa-desa di 5 provinsi di Indonesia, yakni 
Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, 
dan Nusa Tenggara Timur. 

Program Ekonomi Hijau Papua dan TEKAD 

sedang membahas kolaborasi yang dapat 
dilakukan di kampung-kampung Papua dan 
Papua Barat, pendampingan intensif 
masyarakat petani kopi dalam memenuhi 
permintaan pasar lokal hingga di kota-kota 
pesisir Papua, peningkatan kemampuan 
produsen melalui rantai nilai yang solid, 
pelatihan peralatan pendukung produksi 
dan membahas kurikulum modul pelatihan 
bersama untuk pembangunan ekonomi 
masyarakat Papua.

Kegiatan webinar akan dilakukan sebagai program kerja jangka-waktu dekat serta bantuan 
proses pendirian badan hukum beserta surat-suratnya bagi beberapa usaha yang dianggap 
unggul dalam keanggotaan organisasi tetapi belum memiliki status legal bagi usahanya. Hal 
ini merupakan arah kebijakan GARAP yang baru. GARAP merangkul beberapa gerakan 
pemuda seperti Papuanpreneurs dan Kawan Roastery untuk bersama-sama memajukan 
organisasi GARAP yang dapat menaungi kegiatan dari tiap-tiap organisasi.



from the British people
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