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Sejak itu, Agnes berani memulai
produksi es kopinya sendiri pada
November 2020. Untuk
memproduksi es kopi miliknya, ia
membeli kopi espresso dari
Highland Roastery dengan harga
Rp 50.000 / liter lalu meraciknya
menjadi 2 rasa es kopi yakni
tiramisu dan original.
Pelanggan es kopi miliknya saat ini
telah berkembang menjadi
pelanggan dari kantor-kantor
pemerintah dan juga pelanggan dari
kota-kota lain di Papua. Pada
Februari lalu, Agnes mengirimkan
20 botol kopi ke pelanggannya di
Merauke.

Agnes Filusia May:
Berangkat dari nol menjadi ratusan
botol kopi
Agnes Filusia May adalah ibu dari dua orang putri, berusia 6 dan 7 tahun. Dia
berpengalaman menjual makanan secara online sejak 2016. Saat mendengar
tentang pelatihan barista yang diprakarsai Ekonomi Hijau Papua di Highland
Roastery Jayapura pada Oktober 2020 silam, ia langsung menghubungi tim
Ekonomi Hijau Papua untuk dapat berpartisipasi.
Ini adalah pertama kalinya dia berkenalan dengan kopi Papua dan sangat
bersyukur karena keterampilan dan pengetahuan yang didapat dari pelatihan ini
mudah diterapkan dalam menciptakan produk yang menguntungkan.

Hingga saat ini Agnes telah mampu
memproduksi hingga 200 botol es
kopi setiap minggunya yang terdiri
dari 5 varian rasa yaitu original,
tiramisu, vanilla, gula aren dan
kelapa. Es kopi racikannya
seharganya Rp. 25.000 / botol dan
selalu habis terjual. “Saya
berencana membeli mesin espresso
saya sendiri untuk menekan biaya
produksi,” ujarnya dengan antusias.
Kisah Agnes memberi sorotan atas
strategi Program Pertumbuhan
Ekonomi Hijau Papua dan Papua
Barat untuk bekerja dengan
wirausaha muda dalam
mengembangkan bisnis kecil yang
tertanam dalam rantai nilai
komoditas hijau seperti kopi.
Pengusaha yang mampu untuk
mendorong permintaan akan Kopi
Papua berkualitas baik dan
beriringan dengan berkembangnya
usaha mereka menciptakan peluang
kerja di dalam rangkaian rantai nilai
Kopi Papua.
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Kunjungan Kementerian Desa
ke Kabupaten Sorong dan Fakfak

untuk mendukung Kelompok
rumput laut Pak Sahaka. Program
Ekonomi Hijau Papua juga
berencana mendukung logistik dan
pembangunan rumah pengeringan
tenaga surya untuk kelompok ini.
Di Fakfak, rombongan Kementerian
Desa berbagi informasi tentang
Peraturan Daerah Bupati terkini
terkait juknis pembentukan Badan
Usaha Milik Desa (Bumkam).
Panduan teknis ini ditulis oleh tim
Eknomi hijau Papua atas
permintaan Pemerintah Fakfak dan
rencananya akan dibagikan ke
lokasi lain oleh Kementerian Desa.
Dalam acara ini Bapak Dwi Rudi
Hartoyo juga memberikan informasi
atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2021 tentang Bumdes /
Bumkam yang disahkan pada
tanggal 2 Februari 2021 lalu.

Februari ini, Ir. Eko Sri Haryanto,
MM, Dirjen Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Dwi Rudi Hartoyo,
Direktur Harmonisasi Pembangunan
Daerah Khusus Kementerian Desa,
mengunjungi 2 lokasi intervensi
Ekonomi Hijau Papua di Kabupaten
Sorong dan Fakfak. Ini adalah
kunjungan pertama Ir. Eko Sri
Haryanto MM sebagai Dirjen baru
Direktorat Jenderal Pembangunan
Daerah Tertinggal ke Papua Barat,
sejak dilantik pada tahun 2021.

Dirjen dan rombongan mengunjungi
areal budidaya rumput laut di Pulau
Arar dan berdiskusi dengan Pak
Sahaka, ketua kelompok tani
rumput laut di Arar, membahas
tentang rencana Pak Sahaka untuk
menanam kembali rumput laut di
Pulau Arar.
Mendukung gagasan itu, Dirjen
menunjuk staf P3MD (Program
Pengembangan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa) di Arar, Ibu Fina,

Di Fakfak, Dirjen beserta
rombongan turut menyaksikan
penandatanganan MoU antara
Bumkam (Badan Usaha Milik
Kampung) di Brongkendik dengan
perusahaan PT Kembang
Christapharma yang akan membeli
pala balsam warga sekitar. Beliau
juga menyaksikan demo produksi
balsem pala oleh kelompok
perempuan Kelomang yang
merupakan kelompok dampingan
Program Ekonomi Hijau Papua di
Kampung Brongkendik.
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Strategi UD
Nadifah Dalam
Memperluas
Wilayah
Budidaya
Rumput Laut di
Kabupaten
Teluk Wondama
Kehadiran usaha kecil UD Nadifah
sebagai pengumpul lokal rumput
laut kering untuk petani di
Kabupaten Teluk Wondama sangat
membantu mengubah dinamika
rantai nilai komoditas ini. Meskipun
posisi utamanya sebagai pembeli,
UD Nadifah memiliki dampak yang
lebih luas dalam menstabilkan rantai
pasokan. Strategi utama yang
dilakukannya diuraikan di bawah ini.
UD Nadifah memfasilitasi transisi
masyarakat menjadi petani rumput
laut dengan cara mendapatkan
kepercayaan masyarakat.
Mendorong dan mengubah
kebiasaan masyarakat yang
umumnya nelayan untuk
membudidayakan rumput laut
merupakan proses yang
menantang. Dalam waktu dua tahun
sejak Desember 2015 hingga 2017
mendekati untuk mendapatkan
kepercayaan. Pak Banshir dan
timnya mengikuti semua kegiatan
masyarakat, seperti memancing,
mencari teripang dan membeli hasil
tangkapan masyarakat dari laut
sambil memberikan harapan akan
potensi rumput laut. Mereka
akhirnya mendapat respon yang
baik dari tiga desa pertama yang
membudidayakan rumput laut,

yakni Yembe Kiri, Yariari dan
Yomber pada 2018. Tahun ini
mereka akan melakukan ekspansi
ke 9 desa lainnya di Teluk
Wondama.
UD Nadifah mendukung masyarakat
dengan perbanyakan bibit,
sebelumnya bibit rumput laut harus
didatangkan dari luar Papua seperti
dari Jawa atau Sulawesi dengan
resiko bibit stres tinggi dan mati
dalam perjalanan. Namun dengan
hadirnya UD Nadifah, bibit tersebut
menyebar mudah dari satu desa ke
desa lainnya. Di setiap areal baru
budidaya rumput laut, UD Nadifah
menyediakan bibit minimal 500 kg.
Bibit awal yang didistribusikan akan
ditanam untuk menghasilkan lebih
banyak bibit dan kemudian dipanen
untuk didistribusikan kepada
anggota kelompok rumput laut di
kebun produksi sehingga skala
panennya lebih besar.
UD Nadifah menempatkan
pendamping lokal untuk membantu
petani secara langsung. Saat ini UD
Nadifah memiliki 8 pendamping di
desa Yariari, Yomber, Aisandami,
Yembe Kiri dan Pak Banshir yang
terus berkeliling dari satu lokasi ke
lokasi lainnya

Tugas mereka adalah membimbing
petani tentang cara budidaya,
mengeringkan, dan menyimpan
rumput laut.
Untuk tujuan keberlanjutan,
Sejauh ini UD Nadifah telah bekerja
sama dengan baik dengan tiga
warga lokal yaitu Philipus Kayukutui
dari Yembe Kiri dan Gustaf Werbete
serta Levinus Wandau dari Desa
Yariari, peran mereka adalah
membantu anggota masyarakat
lainnya dalam membudidayakan
rumput laut.
Strategi UD Nadifah di Kabupaten
Teluk Wondama ini merupakan
upaya menciptakan rantai pasok
yang stabil. Rantai pasok yang
stabil akan membantu memitigasi
risiko tidak tersedianya rumput laut
kering dan meningkatkan produksi
yang tentunya berdampak pada
peningkatan pendapatan petani
rumput laut. “Target saya, seluruh
wilayah pesisir Wondama bisa
ditumbuhi rumput laut dan di setiap
lokasi budidaya bisa menghasilkan
minimal 20 ton per panen sehingga
kami bisa mengirimkan minimal 40
ton rumput laut per bulan,” kata Pak
Banshir.

Kolaborasi Papua

Kolaborasi Membangun
Manokwari Selatan Sebagai
Sentra Produksi Kakao Premium
di Indonesia Timur
Intervensi Program Ekonomi Hijau
Papua di Ransiki, Manokwari
Selatan dimulai sejak tahun 2020
dan bertujuan untuk melestarikan
12 klon kakao yang memiliki rasa
unik dan diminati pembeli dalam
dan luar negeri. Upaya ini sejalan
dengan konsep pengembangan
Papua Barat sebagai provinsi
konservasi dimana Ransiki,
Kabupaten Manokwari Selatan
merupakan zona penyangga flora
dan fauna di Papua Barat.
Sebagai bentuk komitmen
Pemerintah Provinsi Papua Barat
melalui Badan Litbang telah
mendukung upaya tersebut dengan
mengalokasikan dana otsus
sebesar 7 miliar rupiah yang akan
digunakan untuk pembangunan
pabrik kakao dan gedung inovasi di
Ransiki.
Pada 19 Februari, Gubernur Papua
Barat Dominggus Mandacan
melakukan peletakan batu pertama
pembangunan gedung inovasi
kakao di Ransiki. Gedung ini
merupakan pertanda kerjasama
yang baik antara Pemerintah
Provinsi Papua Barat, Pemerintah
Kabupaten, Koperasi Eiber Suth
dan program Ekonomi Hijau Papua.
Selain dana yang dikucurkan oleh

Pemprov Papua Barat, Pemkab
Manokwari Selatan terlibat dengan
penyediaan tanah dan bangunan
beberapa fasilitas pelengkap, dan
Program Pertumbuhan Ekonomi
Hijau Papua dan Papua Barat
terlibat dalam proses perencanaan
desain gedung, perencanaan tata
letak pabrik serta pengadaan
peralatan pengolahan kakao yang
dibutuhkan.
Dalam sambutannya Gubernur
Papua Barat menyampaikan bahwa
pengembangan Kakao Ransiki
sebagai produk primer non
deforestasi merupakan salah satu
prioritas Pemerintah Provinsi Papua
Barat dalam mengembangkan
ekonomi hijau serta upaya Pemprov
untuk memajukan Manokwari
Selatan sebagai sentra produk
Kakao Papua Barat. Ia berharap
dengan terbangunnya gedung
inovasi ini dapat memacu dan
mendorong peningkatan kualitas
dan kuantitas produksi kakao serta
pengembangan produk yang
menggunakan biji kakao yang
berasal dari Ransiki. Menurut
Gubernur “Pembangunan pendirian
ini merupakan upaya bersama
untuk membangun Manokwari
Selatan sebagai sentra produksi
kakao premium di Indonesia Timur.”
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