Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau
untuk Provinsi Papua-Papua Barat
Ditutup pada September 2021
Setelah tiga tahun suksesnya implementasi program yang didanai oleh pemerintah Inggris,
Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, yang secara lokal
dikenal dengan nama GEG atau Ekonomi Hijau Papua, akan menghentikan intervensi programnya
pada 10 September 2021. Keputusan ini diambil oleh kedutaan Inggris di Jakarta pada tanggal 20
Mei 2021, dengan berdasarkan pada tinjauan terhadap semua program yang didanai oleh bantuan
pembangunan Inggris di seluruh dunia yang perlu dilakukan karena dampak negatif dari pandemic
terhadap ekonomi Inggris dan mengakibatkan pengurangan anggaran UKAID.
Selama tiga tahun terakhir, Program Ekonomi Hiijau Papua telah bekerja dan berkolaborasi
secara dekat dengan pemerintah di tingkat nasional dan provinsi, yang telah melakukan pendanaan
bersama serta investor swasata yang memiliki kesadaran sosial dan investasi hijau. Tim Ekonomi
Hijau Papua yang berada di Jayapura saat ini sedang bekerja untuk mengkonsolidasikan semua
pencapaian dan manfaat yang diperoleh oleh penerima manfaat Program Ekonomi Hijau selama 3
bulan mendatang setelah penutupan program. Untuk melakukan ini, tim Program Ekonomi Hijau
Papua bekerja sama dengan mitra nasional dan provinsi di Papua dan Papua Barat, serta dengan
banyak penerima manfaat kami. Kedutaan Besar Inggris tetap mendukung tujuan Program Ekonomi
Hijau Papua dan sedang berdiskusi dengan Kementerian Desa untuk mengurangi dampak dari
penutupan program sebaik mungkin.
Singkatnya, ini berarti bahwa periode pelaksanaan program selama lima tahun dilakukan
lebih pendek dari yang direncanakan. Dalam tiga tahun, dengan dukungan mitra Pemerintah Pusat
dan Daerah, program ini telah memperkuat pengembangan komoditas hijau Kopi, Kakao, Produkproduk olahan dari Kelapa, Pala, Sagu dan Rumput Laut. Program telah melibatkan produsen dan
memungkinkan pengusaha Papua untuk muncul, belajar dan memberikan layanan dan produk di
seluruh rantai nilai hijau yang dipilih. Program Ekonomi Hijau Papua bangga atas kontribusinya
terhadap ekonomi lokal Papua, berdasarkan pengelolaan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan
nilai-nilai bisnis hijau. Banyak aktor utama dalam rantai nilai ini termasuk petani, pengusaha dan
penyedia layanan perantara (ISP) yang masih membutuhkan dukungan untuk memastikan
keberlanjutan jangka panjang dari intervensi sebelumnya dan tim program akan berusaha
mengidentifikasi peluang yang relevan dengan pihak lain, organisasi, mitra bisnis dan donor sejauh
mungkin dalam beberapa bulan mendatang.
Tim program Ekonomi Hijau Papua mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan semua mitra strategis Pemerintah Daerah di
Papua dan Papua Barat, para Petani Papua, pengusaha, dunia usaha dan organisasi yang telah
secara aktif mendukung pelaksanaan program sejak tahun 2017. Program ini telah menjangkau lebih
dari 47.000 penduduk lokal Papua dan petani kecil serta menciptakan landasan dan basis
pengetahuan untuk menumbuhkan ekonomi hijau di kedua provinsi Papua ke depannya. Sumber
daya yang dikembangkan oleh program akan tetap tersedia dan dapat diunduh di situs web program
hingga Maret 2022. www.ekonomihijaupapua.org
Edisi terakhir dari buletin ini akan didistribusikan pada akhir Juli 2021 dan merayakan
beberapa penerima manfaat dan mitra yang telah bekerja sama dengan program yang telah
berperan dalam membawa perubahan. Pada bulan Agustus, kami juga akan membuat ringkasan
pembelajaran program Ekonomi Hijau yang akan menyoroti beberapa pelajaran penting yang kami
peroleh selama penerapan program dan ini akan didistribusikan secara elektronik dan melalui
WhatsApp kepada Anda yang menerima buletin ini. Semua buletin dan materi pembelajaran kami
tersedia di situs web kami.
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Cerita Hijau Papua

“Masyarakat kita ini
berbeda dengan
masyarakat diluar,
mereka perlu melihat
bukti dan merasakan
manfaat dari rumput laut,
baru mereka akan
percaya dan mau
bergerak sehingga saya
ingin menjadi contoh
agar mereka juga tertarik
dan mau terlibat
budidayakan rumput
laut,”
Wellem Menarbu
Petani rumput laut, Desa Menarbu
Wondama

Bapak Wellem Menarbu :
Merawat Bibit Rumput Laut Demi
Kampung Menarbu
Wellem Menarbu adalah petani rumput laut berusia 56 tahun yang berasal dari
kampung Menarbu, Distrik Roon kabupaten Teluk Wondama. Sejak awal tahun
ini, ia telah aktif membudidayakan rumput laut di kampungnya. Melihat suburnya
rumput laut di kampung Aisandami, ia tergerak untuk mendekati perusahaan,
UD Nadifah, untuk mendapatkan bibit bagi kampungnya.
Bibit awal yang ia dapatkan dari kampung Aisandami pada awal tahun 2021
adalah sebanyak 24 kg yang kemudian berhasil ia kembangkan menjadi 120 kg
dalam waktu satu bulan. Ia kemudian mendapatkan tambahan bibit 279 kg dari
UD Nadifah yang kemudian dikembangkannya dan menghasilkan 1,3 ton
rumput laut.
Bibit ini kemudian dibeli oleh UD Nadifah seharga Rp.700/kg sehingga ia
mendapatkan penghasilan sebanyak Rp.1.000.000 untuk kerja kerasnya. Saat
ini ia sedang menanam dan mengembangkan 1,3 ton bibit ini untuk dibagikan
kepada masyarakat yang ada di kampungnya.
Meskipun telah memasuki bulan kelima budidaya rumput laut, ia masih berkutat
dengan budidaya demi keperluan penyediaan bibit bagi masyarakat di Menarbu.
Ia berharap pemerintah dapat mendukungnya dalam siklus penanaman
berikutnya untukmendapatkan bibit dalam jumlah besar supaya memenuhi
kebutuhan masyarakat dan juga menghasilkan rumput laut kering untuk
dijualnya sendiri.

Target Bapak Wellem setiap
kelompok keluarga yang ada di
kampungnya mendapatkan minimal
500 kg bibit yang kemudian bisa
berkembang menjadi 4 hingga 5 kali
lipat yaitu sebanyak 2-2,5 ton
rumput laut basah dalam sebulan.
Jika dikeringkan rumput laut
tersebut dapat menghasilkan sekitar
750 kg rumput laut kering. Dengan
harga rumput laut Rp.6000/kg,
mereka dapat menghasilkan
pendapatan minimal 4,500,000/
siklus panen selama 30-45 hari. Hal
Inilah yang ingin dicapai oleh Pak
Wellem dengan penyediaan bibit
dalam jumlah besar.
Saat ini Dinas Perikanan Kabupaten
Wondama sedang melakukan
pendekatan ke pemerintah dan
petani rumput laut di Kabupaten
Kaimana dan Sorong untuk
mendapatkan bibit rumput laut
tambahan. Hal ini dilakukan guna
merespon keinginan petani seperti
Pak Wellem yang penuh motivasi
untuk meningkatkan ekonomi warga
kampungnya lewat rumput laut.

Cerita Bulan Ini

Kelompok Pengepul Kakao Karya Tani Menerima
Sosialisasi Mengenai Kredit Usaha dari Bank BRI
Sebagai bagian dari dukungan
program bagi bisnis kelompok,
program Ekonomi Hijau Papua
memfasilitasi kunjungan dari Bank
BRI unit Lereh ke kampung Takwa
Bangun untuk bertemu dengan
kelompok tani Karya Tani. Ini adalah
salah satu kelompok tani yang
didukung oleh Ekonomi Hijau Papua
untuk menjadi pengepul Kakao –
jual beli Kakao secara lokal.
Kunjungan ini dilakukan setelah
pihak bank mendapatkan informasi
dari pihak Program Ekonomi Hijau
Papua mengenai bisnis jual beli
kakao yang dijalankan oleh lima
kelompok tani mitra Ekonomi Hijau
Papua yang berada di kampung

Takwa Bangun, Nawa Mulya, Bring,
Sarmai Bawah dan Sebum. Setelah
kunjungan pertama yang dilakukan
ke kelompok tani Karya Tani di
Takwa Bangun, pihak Bank BRI
akan menjadwalkan sosialisasi bagi
empat kelompok lainnya dalam
tahun ini.
Tujuan dari kunjungan ini
memberikan informasi mengenai
syarat pengambilan kredit usaha
bagi kelompok tani pengepul kakao
mitra Ekonomi Hijau Papua untuk
mengantisipasi tingginya kebutuhan
modal yang dibutuhkan oleh
kelompok tani pada tahun 2022,
paska mulai berproduksinya pohon
kakao klonal.

Saat ini kelompok tani telah
menerima permintaan biji kakao
yang cukup tinggi dari perusahaan
di luar Papua. Salah satu
permintaan datang dari PT
Agroforestry Indonesia yang
berharap dapat mendapatkan
minimal 3 ton biji kakao fermentasi /
bulan.
Untuk memenuhi permintaan ini,
kelima kelompok tani akan
membutuhkan tambahan modal
sedikitnya Rp.150.000.000 di tahun
2022 nanti sehingga mereka dapat
membeli dan menjual kakao yang
akan dipanen dari pohon klon yang
ditanam tahun ini.

Rantai Nilai Ekonomi Hijau Papua

Model Usaha VCO Numfor
Rata-rata produsen VCO yang
berada di Pulau ini tidak memiliki
jadwal rutin untuk memproduksi
VCO. Sepanjang tahun ada tiga
waktu utama dimana mereka
memproduksi VCO dalam jumlah
besar yaitu pada musim
pembayaran uang sekolah anak
pada awal dan pertengahan tahun
serta pada waktu mendekati hari
raya Natal. Umumnya, VCO masih
diperlakukan sebagai produk
bernilai tinggi yang dapat
menghasilkan uang cepat ketika
dibutuhkan.

Untuk memastikan pengembangan
lebih lanjut bisnis VCO di daerah ini,
ada beberapa aspek yang perlu
diperhatikan oleh produsen VCO,
pengusaha dan pemerintah daerah.

yang diharapkan dapat melanjutkan
penjualan botol-botol tersebut untuk
memudahkan akses produsen VCO
untuk kemasan yang mereka
butuhkan.

Memonitor kualitas produk. VCO
telah diproduksi secara rutin oleh 21
kelompok produsen di Pulau
Numfor. 21 kelompok ini telah
mendapatkan izin produksi sejak
November 2020. Namun, kualitas
produk belum konsisten di
beberapa desa di Numfor sehingga
perlu dipantau secara berkala.

Penguatan kelompok produsen
VCO. Produsen belum memiliki
akses ke pasar ritel tetapi mereka
telah menyatakan minatnya. Namun
untuk mencapai hal tersebut
penguatan kelompok produsen
VCO perlu dilakukan dengan serius
agar dapat bersinergi dalam
memenuhi permintaan produk VCO
dari pasar retail.

Paula Mambobo, produsen VCO
asal kampung Koryakam misalnya
mengatakan bahwa “ dengan VCO
kami dapat mendapatkan uang
sebanyak Rp.5.000.000-6.000.000
dengan mudah.” Hal yang sama
juga dikatakan oleh mama Lebrina
Yeninar dari kampung Syoribo yang
menghasilkan Rp.6.000.000 dari
berjualan VCO di bulan Desember
lalu untuk membeli keperluan hari
raya Natal.

Diharapkan pemerintah daerah
dapat terus memantau 21
kelompok ini, memeriksa tanggal
kadaluwarsa izin mereka dan merilis
izin baru untuk kelompok produsen
baru di pulau itu.

Pola produksi yang belum teratur,
menjadi tantangan untuk
menghubungkan produsenprodusen ini dengan pasar eceran
yang membutuhkan volume VCO
yang tinggi dan konsisten. Saat ini
produsen Numfor sebagian besar
menjual ke jaringan keluarga dan
pasar umum lokal.

Memastikan ketersediaan
kemasan. Karena Pulau Numfor
terisolasi dari daratan utama,
mereka memiliki akses terbatas ke
botol berkualitas baik bagi kemasan
VCO mereka. Untuk membeli botol,
mereka harus pergi ke Manokwari
dengan pesawat atau kapal laut.
Mereka membutuhkan waktu 30
menit untuk sampai ke Manokwari
dengan pesawat atau 6 jam dengan
kapal dari Numfor. Pada Mei 202,
program Ekonomi Hijau Papua
mendistribusikan 10.000 botol ke
salah satu pengusaha di Numfor

Penguatan pengelolaan
keuangan individu produsen dan
kelompok produsen. Meskipun
produsen Numfor belum
memproduksi VCO secara teratur,
ada manfaat jelas bagi ekonomi
rumah tangga. Diharapkan dengan
pengelolaan keuangan yang baik,
mereka secara bertahap dapat
merencanakan produksi VCO
mereka dan menyisihkan uang
mereka secara teratur untuk
kebutuhan rumah tangga mereka
seperti membayar biaya sekolah
anak-anak mereka dan persiapan
menjelang Natal.

Kolaborasi Papua

Kolaborasi Program Ekonomi Hijau Papua dengan
Kamar Dagang dan Industri Kota Jayapura Untuk
Mendukung Q'Tong Pu Kopi
Program Ekonomi Hijau Papua
bekerja sama secara dekat dengan
Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Kota Jayapura untuk mendukung
Q'Tong Pu Kopi. Q'Tong Pu Kopi
adalah inisiatif kopi jalanan yang
digerakkan oleh pendeta Naomi.
Sejak tahun 2020, Program
Ekonomi Hijau telah mendukung
Q'Tong Pu Kopi lewat beberapa
cara.
Bantuan awal yang diberikan oleh
program dalam bentuk pelatihan
kemampuan racik kopi bagi 12 anak
jalanan anggota komunitas yang
kemudian diikuti dengan pemberian
bantuan 2 kontainer box dan 1
gerobak kopi beserta peralatan kopi
yang telah dimanfaatkan oleh anakanak muda ini untuk berjualan kopi.
Juni ini program kembali
mendukung Q'Tong Pu Kopi
dengan lima gerobak kopi yang
diharapkan dapat semakin
memperkuat bisnis Q'Tong pu Kopi
di tahun 2021 dan menyerap
semakin banyak anak-anak yang
hidup di jalanan ke usaha ini agar
dapat memberikan alternatif
pekerjaan yang dapat membawa
perubahan pola pikir, mental dan
masa depan mereka.

Kadin sebagai Lembaga yang
berfungsi untuk menggerakkan
ekonomi di kota Jayapura
berkomitmen untuk terus menjalin
hubungan dan diskusi dengan
Q'Tong Pu Kopi dan memastikan
bahwa pemerintah kota sadar akan
adanya usaha sosial ini.
Kadin Kota Jayapura telah
memfasilitasi kunjungan Bapak
Meki Nawipa, Bupati Paniai ke
lokasi berjualan Q'Tong Pu Kopi.
Setelah mengunjungi dan melihat
bantuan yang diberikan oleh
program Ekonomi Hijau Papua, Ia
secara pribadi mendukung Q'Tong
Pu Kopi dengan 5 gerobak dan
peralatan kopi senilai
Rp.100.000.000.
Ke depannya, Kadin akan
mengkoordinir peluncuran gerobak
kopi Q'Tong pu Kopi. Kegiatan ini
akan dilakukan dengan melibatkan
Pemerintah Kota Jayapura dan
akan dilaksanakan pada tanggal 7
Juli 2021 mendatang. Diharapkan
dengan adanya keterlibatan Kadin
dan Pemerintah Kota Jayapura
dapat memastikan adanya
pendampingan yang konsisten bagi
Q'Tong Pu Kopi.

Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau
Provinsi Papua dan Papua Barat
Jalan Ruko Pasifik Permai Dok II No G5 Jayapura, Papua
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from the British people

