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Kabar Ekonomomi Hijau Papua dan Papua Barat

Dalam kunjungan baru-baru ini ke 
Numfor bersama Rikolto, tim Ekonomi 
Hijau Papua mengetahui kabar duka 
bahwa salah satu mitra yang aktif, 
Paula Manbobo meninggal dunia pada 
akhir tahun 2021. Paula sangat aktif 
sebagai bagian dari implementasi 
program Ekonomi Hijau Papua di desa 
Koryakam, Numfor. 

Paula adalah seorang wanita pekerja 
keras yang bersemangat dari desa 
Koryakam, Kecamatan Poiru. Pada 
tahun 2021, dia dengan bersemangat 
berbagi dengan anggota tim Ekonomi 
Hijau Papua bahwa bisnis VCO-nya 
sangat membantu untuk membayar 
biaya sekolah anak-anaknya, terutama 
setelah kepergian suaminya. 

Paula Manbobo : Semangat dan Jejak yang ditinggalkan 
bagi produsen VCO di Numfor

September 2022

Paula sangat antusias memproduksi 
VCO dan menjual produknya ke 
Manokwari dan juga berkomitmen 
untuk berbagi ilmunya dengan 
perempuan lain di desa-desa 
sekitarnya; Salah satunya adalah Ibu 
Lebrina Yeninar dari desa Syoribo. 
Paula mengajarinya teknik 
memproduksi VCO hingga kini ia 
juga memproduksi dan menjual 
secara mandiri.  

Paula juga mengajak Bu Lenny 
Wambrauw dari desa Inaibo untuk 
mengajaknya mengikuti berbagai 
kegiatan produksi VCO di Koryakam 
dan hingga kini ia masih berjualan 
VCO di depan rumahnya.

Cerita lapangan

Lebrina dan Yeninar hanyalah dua 
contoh bagaimana Paula secara aktif 
membagikan pengetahuannya 
tentang produksi VCO dan 
menciptakan manfaat bagi orang lain, 
bukan hanya dirinya sendiri yang 
membangun kasus bagi pengusaha 
VCO di Numfor.

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


  Cerita bulan ini

Proses sertifikasi organik dipastikan 
akan mengangkat profil pala dari 
Fakfak secara internasional. Hal ini 
dikombinasikan dengan peningkatan 
kualitas dapat menciptakan nilai 
tambah bagi petani dan pengusaha 
pala Fakfak. Sertifikasi organik 
merupakan elemen penting dari 
kasus bisnis hijau pala di Fakfak. 

Sertifikat organik sangat penting 
untuk memberikan jaminan kualitas 
bagi pembeli asing, terutama 
pembeli terbesar di Eropa,

Persiapan Pra Sertifikasi Organik Komoditi Pala  
di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat

sertifikat yang menyatakan bahwa 
pala Fakfak benar-benar organik 
tanpa kontaminasi bahan kimia baik 
dari kebun perkebunan maupun 
penanganan pasca panen. 

Untuk menuju kesana, program 
Ekonomi Hijau Papua bekerja 
bersama STC sejak Juli hingga 
September lalu telah melakukan 
penilaian sertifikasi organik untuk 
kebun pala Fakfak di Desa 
Kramomongga, Desa Mamur dan 
Desa Wargep di Kecamatan 
Kramomongga.

Kegiatan ini meliputi pemeriksaan 
kebun dan pendataan yang meliputi 
identifikasi petani, pemeriksaan 
potensi cemaran kimia yang 
disengaja maupun tidak disengaja di 
kebun petani.  

Selain itu juga mengumpulkan SOP, 
pemetaan, data kepemilikan dan 
pengelolaan perkebunan. Ada juga 
sosialisasi formal dan informal 
tentang proses sertifikasi dan 
dokumen yang diperlukan untuk 
inspeksi organik oleh lembaga 
sertifikasi internasional.



 
Sustainability

Dukungan Bibit dari Dinas Perikanan Provinsi Papua Barat 
untuk Rumput Laut Wondama 
Kabar baik datang dari Kabupaten 
Teluk Wondama bulan ini. Setelah 
menunggu cukup lama, para petani 
rumput laut di desa Yomber akhirnya 
mendapatkan 2,5 ton bibit tahan 
cuaca yang mereka tunggu-tunggu. 

Bibitnya adalah rumput laut coklat 
yang disebut Eucheuma Spinosum. 
Bibit ini dibeli dari kelompok tani 
rumput laut di Serui dengan harga 
Rp. 5000/kg. Spinosum terbukti 
tahan terhadap perubahan cuaca 
seperti yang terlihat di kebun rumput 
laut milik Yustus Ayamseba di 
Kampung Mena, Kecamatan Roon 

Bibit ini diharapkan dapat digunakan 
untuk menghasilkan bibit dalam 
jumlah lebih banyak untuk 
penyebaran yang lebih luas terutama 
untuk desa-desa lain di Kabupaten 
Teluk Wondama yang kondisi 
perairannya memiliki risiko yang lebih 
tinggi dari segi cuaca dan tingkat 
salinitas.

Acara Mendatang Pembelajaran dan Keberlanjutan  
Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Papua dan Papua Barat 

Forum – Business Matching November 2022
Saat Program Ekonomi Hijau Papua memasuki dua bulan terakhir 
implementasinya, anggota tim Ekonomi Hijau Papua yang tersisa bersiap 
untuk menjadi tuan rumah bersama acara pembelajaran interaktif dengan 
Kemendesa PDTT di Bali dari tanggal 8-10 November 2022. Acara ini 
berupaya untuk berbagi pelajaran penting dari pelaksanaan program dan 
mengundang pejabat kabupaten dari Papua dan Papua Barat untuk bertemu 
dengan berbagai pemain dan pakar sektor swasta yang beroperasi dalam 
rantai nilai komoditas yang berbeda. 

Acara ini juga mengundang mitra Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) 
untuk berbagi pengalaman mereka dalam mempersiapkan proposal investasi 
kabupaten sehingga akan ada peluang untuk berbagi ide tentang produk dan 
rantai nilai secara langsung antara pejabat kabupaten dan bisnis terkait dari 
rantai nilai komoditas yang berbeda. Buletin bulanan GEG berikutnya dan 
terakhir akan membagikan beberapa hasil dan ide dari acara ini.
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