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Learning brief ini fokus pada tema spesifik untuk menyatukan bukti evaluatif 
seputar intervensi dan penentuan lokasi pengembangan komoditi pala dan 
kakao dari lokasi program PSP yaitu di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten 
Jayapura. Bertujuan untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran yang 

dialami PSP sehingga  dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas untuk 
program yang serupa dengan PSP. Learning brief ini merupakan hasil 

kolaborasi dengan program Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk provinsi 
Papua dan Papua Barat (Green Economic Growth, GEG)  

yang didanai oleh FCDO dan USAID Program.
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PSP diminta oleh Pemerintah Kabupaten 
Fakfak dan Kabupaten Jayapura untuk 
membantu melakukan analisis kesesuaian 
lahan sebagai dasar perencanaan 
pengembangan bisnis hijau di tingkat 
kabupaten untuk komoditi pala dan kakao. 
PSP  bekerja sama dengan program GEG  
untuk mengembangkan kerangka kerja, 
konsolidasikan data, dan melakukan analisis 
untuk membantu pemerintah kabupaten 
dalam memrioritaskan investasi rantai nilai 
komoditas tersebut  yang selaras dengan 
penguatan prinsip-prinsip bisnis hijau yang 
berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan 
termasuk pemetaan, analisis spasial, dan 
memberikan rekomendasi untuk 
mempertimbangkan praktek terbaik 
berdasarkan pengelolaan lahan berkelanjutan, 
termasuk mempertimbangkan konservasi 
kawasan hutan yang didasarkan pada data 
penggunaan lahan kabupaten terbaru. 
Langkah berikutnya adalah mensinergikan 

peluang pengembangan bisnis dengan analisis 
kesesuaian lahan sebagai dasar intervensi 
yang diperlukan oleh pemerintah dan investor.  

Perencanaan Tata Ruang  
dan Bisnis Hijau

Tujuan Bisnis Hijau antara lain untuk: 

1. Menjaga atau meningkatkan kualitas lingkungan termasuk melestarikan 
kawasan hutan yang ada, mengurangi emisi, dan limbah produksi. 

2. Maksimalkan manfaat bagi masyarakat setempat dengan memberikan upah 
dan tunjangan dengan kondisi kerja yang aman. 

3. Inklusif gender, ras, dan usia.

Proses ini sangat relevan dengan Pasal 9 
dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 
Tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang  Daerah, 
Rencana Penbangunan Jangka Menengah 
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah. 

“Perencanaan pembangunan Daerah yang 
berorientasi pada substansi, menggunakan 
pendekatan:  

1. holistik-tematik;  
2. integratif; dan  
3. spasial.”
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Menjelang berakhirnya program PSP dan 
GEG, kedua program ini mengembangkan 
kajian  bisnis hijau dengan menyelaraskan data 
spasial dan data bisnis,  kemudian 
mengidentifikasikan sinergi yang relevan untuk 
meningkatkan skala pengembangan rantai nilai 
hijau untuk komoditas pala dan kakao. 
Pengembangan kajian bisnis hijau ini 
merupakan sebuah proses pembelajaran.   

Sinergitas dari kedua program dibangun 
berdasarkan pengetahuan dan pelajaran yang 
diperoleh di kedua kabupaten tersebut. 
Laporan Kajian Bisnis Hijau yang dihasilkan 
didiskusikan secara internal di tingkat 
kabupaten dengan para pemangku 
kepentingan, termasuk untuk memvalidasi 
data spasial dan mendapatkan data bisnis 
tambahan jika diperlukan. 

Apa yang dipelajari dari  
proses ini?    
• Pemetaan tata guna lahan, analisis 

spasial berbasis GIS, dan pengecekan 
lapangan dapat menjadi panduan 
peralihan dari produksi komoditas “bisnis 
as usual” ke perencanaan dan produksi 
hijau yang lebih ramah lingkungan.  
Caranya dengan mengidentifikasi 
kesesuaian lahan dan menentukan area 
yang paling sesuai untuk komoditas pala 
dan kakao sehingga investasi dapat 
diarahkan ke lokasi yang tepat. Hasil 
pemetaan juga memungkinkan untuk 
menentukan prioritas area yang akurat 
untuk rehabilitasi lahan, penanaman 
kembali, dan penentuan skala usaha yang 
sesuai. Dengan demikian dapat dipastikan 
bahwa produksi komoditas pala atau 
kakao tidak menyebabkan deforestasi dan 
emisi  dari degradasi tutupan hutan dan 
erosi tanah pada lereng yang curam. 

• Melakukan penilaian kesesuaian lahan 
komoditas tertentu di tingkat kabupaten 
dapat membantu memprediksi pasokan 
komoditas potensial dalam kaitannya 
dengan kebutuhan pasar sambil 
memastikan bahwa kabupaten tersebut 
mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan 
lahan berkelanjutan melalui proses 
perencanaan tata ruang yang baik. Hal ini 
dapat memastikan bahwa asumsi tidak 
dibuat mengarah pada dampak negatif 
dan dapat memprioritaskan fokus pada 
rehabilitasi di area yang paling sesuai 
dalam kaitannya dengan dampak sosial 
dan menghasilkan tingkat volume produksi 
yang konsisten bagi pembeli. 

• Peluang untuk pengembangan bisnis 
hijau harus terjadi di seluruh rantai nilai 
komoditas. Hal ini mencakup peningkatan 
produktivitas, pasca panen, pengumpulan, 
pemrosesan, dan pemasaran yang selaras 
dengan peluang hijau untuk meningkatkan 
tutupan lahan, mengurangi emisi, dan 
menghasilkan nilai tambah dan lapangan 
kerja bagi masyarakat setempat. Sebagai 
contoh, beralih dari monokultur kakao ke 
membangun model agroforestri regeneratif 
dapat meningkatkan keteduhan dan 
meningkatkan potensi penyerapan karbon. 
Penggunaan alat pengering cold solar 
dryer dalam pengolahan pala dapat 
mengurangi emisi karbon dari proses 
pengasapan kayu dalam proses Business 
as Usual (BAU). 

• Penguatan organisasi masyarakat lokal 
untuk membangun dan berinvestasi di 
kedua komoditas ini dapat dipandu melalui 
penggunaan data dan analisis spasial yang 
relevan. Salah satu tujuan utama 
pengembangan bisnis hijau adalah untuk 
menciptakan pendapatan dan kesempatan 
kerja bagi petani dan masyarakat setempat.
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Penghalang utama pengembangan 
komoditas pala dan kakao di Fakfak dan 
Jayapura adalah kualitas produksinya yang 
rendah dan konsistensi jumlah produksi 
yang dapat dipenuhi bagi pembeli yang 
berminat. Selain itu, diperlukan 
transportasi yang efektif dan efisien untuk 
komoditas yang dipanen serta pusat 
pengolahannya oleh kelompok tani atau 
kelompok usaha desa. Misalnya, dalam 
kasus Fakfak, pembeli membutuhkan 
volume minimum untuk dibawa ke lokasi 
cold solar dryer untuk menghasilkan pala 
bebas aflatoksin (racun pada pala), untuk 
itu lokasi pasar  pala perlu dekat dengan 
area produksi pala, namun juga perlu 
memperhitungkan kapasitas kelembagaan 
yang ada untuk mengatur dan mengelola 
pengeringan tersebut. Dengan 
menyelaraskan data spasial pada lokasi 
lembaga perhutanan sosial dan lokasi 
BUMKAM di Fakfak, rekomendasi titik 
pengumpulan dan pengering dapat 
ditentukan dengan tepat. 

• Menghubungkan pemegang izin 
perhutanan sosial yang ada dengan 

peluang investasi untuk pengembangan 
rantai nilai hijau. Hasil overlay peta lokasi 
kawasan untuk perhutanan sosial (hutan 
desa, hutan adat, dll) dengan peta lokasi 
kesesuaian lahan untuk pengembangan 
komoditas hijau akan menjadi target 
prioritas  kawasan untuk investasi yang 
sesuai dengan rantai nilai. Membawa nilai 
dan manfaat ke area ini sangat penting 
agar tujuan perhutanan sosial berhasil.   
Hal ini akan memungkinkan manfaat 
ekonomi mengalir ke masyarakat yang 
terlibat dalam program perhutanan sosial 
dan memastikan kawasan hutan di bawah 
perlindungan mereka dilestarikan dan 
dipertahankan. Kerjasama dengan 
lembaga lokal yang ada atau dengan 
mereka yang diberi mandat oleh 
pemerintah untuk menerima dana 
pemerintah daerah juga dapat membuka 
peluang bagi petani untuk memiliki akses 
ke sumber alternatif pinjaman berbunga 
rendah yang memberi insentif kepada 
mereka untuk menghasilkan pala matang 
dengan kualitas lebih tinggi. 

Analisis Bisnis Pala Hijau Fakfak 

Salah satu kendala utama pembeli pala kualitas premium di Fakfak adalah pasokan. 
Hal ini karena pala biasanya dipanen sebelum waktunya oleh petani untuk melunasi 
pinjaman yang diambil sepanjang tahun dari pengumpul utama.  Pala ini dijual ke 
pasar yang  hanya membutuhkan kualitas yang lebih rendah seperti China dan India. 
Bagaimana lembaga lokal seperti koperasi atau lembaga perhutanan sosial dapat 
mengelola dana pinjaman kepada petani dengan tingkat bunga yang lebih rendah 
dan terkait dengan pasokan pala berkualitas? Hal ini membutuhkan sinergi antara 
aliran dana ke tingkat lokal, kapasitas kelembagaan lokal yang kuat untuk 
pengelolaan dana, dan hubungan dengan anggota petani penghasil pala. Opsi yang 
memungkinkan adalah fokus pada area di mana perhutanan sosial telah ditetapkan di 
tingkap lanskap penghasil pala.
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• Akurasi dan penyelarasan data di tingkat 
kabupaten sangat penting untuk 
perencanaan bisnis hijau. Meskipun 
manfaat penggunaan data spasial dan 
perencanaan untuk memprioritaskan 
investasi dalam rantai nilai komoditas hijau 
sudah jelas, namun masih perlu waktu 
untuk mengisi kesenjangan data dan 
penyelarasan di tingkat kabupaten. Agar 
perencanaan bisnis hijau berbasis spasial 
berhasil, tidak hanya diperlukan data 
penggunaan lahan saat ini. Data tentang 
desa, populasi, izin perhutanan sosial, 
BUMKAM yang terdaftar dan fungsinya 
masing-masing, ketersediaan jalan juga 
sangat penting. Jika data ini tidak 
diselaraskan dan diperbarui secara akurat, 
analisis spasial tidak dapat membantu atau 
bermanfaat bagi pemerintah daerah atau 
investor. 

Apa yang penting untuk 
diintegrasikan antara 
perencanaan spasial dan rencana 
bisnis hĳau di tingkat kabupaten?  

Di tingkat kabupaten, panduan 
pengembangan rantai nilai hijau komoditas 
prioritas berfungsi sebagai kerangka kerja 
untuk memrioritaskan dan mendukung produk 
dan layanan terkait tanpa mengorbankan nilai 
lingkungan dan memastikan dampak sosial 

yang maksimal bagi masyarakat setempat. 
Rencana bisnis hijau juga dapat membantu 
menjadi panduan pengaturan investor di 
sektor atau komoditas prioritas. 

Setiap rencana bisnis hijau yang terkait 
dengan pengembangan komoditas seperti 
pala atau kakao perlu mempertimbangkan 
sumber daya yang tersedia dan potensi 
perluasannya tanpa berkontribusi pada 
deforestasi lebih lanjut atau emisi berbasis 
lahan dan proses produksi. Hal ini hanya dapat 
dilakukan dengan melakukan analisis tutupan 
lahan dan menyelaraskannya dengan rencana 
tata ruang terbaru. 

Identifikasi strategi inovatif yang 
memaksimalkan dampak sosial, lingkungan, 
dan ekonomi pada skala kabupaten perlu 
diartikulasikan dengan jelas. Analisis spasial 
dapat menghasilkan beberapa hasil yang 
mendalam jika digunakan kriteria dan lapisan 
data yang tepat. Hal ini memerlukan 
pemahaman yang jelas tentang hambatan 
untuk pengembangan dan serta penentuan 
skala rantai nilai komoditas secara 
keseluruhan.   Sektor swasta perlu terlibat 
dalam rantai tersebut. Rencana pembangunan 
hijau yang terintegrasi dengan analisis spasial 
dapat membantu kabupaten menentukan titik 
awal untuk menghilangkan hambatan tersebut 
dan siapa saja yang perlu dilibatkan.
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Apa Rekomendasi ke depan?    
1. Menggunakan  analisis spasial dan rencana tata guna lahan kabupaten sebagai landasan 

untuk mengembangkan rencana pengembangan bisnis hijau berbasis komoditas di tingkat 
kabupaten. Perencanaan tingkat kabupaten sangat penting untuk memaksimalkan peluang 
pengembangan bisnis hijau pada skala yang sering dibutuhkan untuk menarik pembeli dan 
mengembangkan infrastruktur berkelanjutan untuk pemrosesan dan transportasi. Tidak cukup 
hanya mempertimbangkannya di satu atau dua desa melainkan juga di lokasi dengan sebaran 
geografis yang luas. Perlu dibangun kriteria kesesuaian lahan dan kriteria kesiapan sosial 
berdasarkan analisis yang jelas tentang apa yang dibutuhkan secara sosial di seluruh rantai 
nilai. 

2. Kembangkan visi yang jelas dan kasus bisnis yang jelas untuk rantai nilai komoditas hijau 
sebagai lawan dari BAU. Tetapkan kasus bisnis untuk BAU dan bandingkan dengan kasus 
bisnis hijau yang ramah lingkungan dalam rantai nilai komoditas tersebut. Pertimbangkan 
semua peluang untuk meningkatkan dampak sosial, melestarikan keanekaragaman hayati dan 
hutan, serta mengurangi emisi atau menyerap karbon. Penetapan ini harus mencakup 
penilaian biaya, manfaat, dan pasar untuk produk, layanan, dan manfaat tambahan yang 
dihasilkan dengan cara yang lebih hijau. 

3. Gunakan infrastruktur sosial dari program dan pembiayaan yang ada untuk memastikan bahwa 
rantai nilai dapat memaksimalkan dampak sosial dan akses dana di tingkat lokal untuk 
meningkatkan peluang akses pasar. Misalnya, perhutanan sosial dan infrastruktur BUMKAM 
tepat sebagai titik awal dalam kasus pengembangan komoditas hijau di Papua dan Papua 
Barat.
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4. Libatkan berbagai pelaku, terutama sektor swasta  dalam melakukan analisis rantai nilai 
komoditas hijau untuk mengidentifikasi solusi inovatif guna menghilangkan hambatan dan 
meningkatkan nilai hijau dan akses pasar. Pengalaman mereka bekerja di lapangan untuk 
mendapatkan volume komoditas berkualitas dari petani lokal sangat membantu untuk 
mengidentifikasi solusi untuk produksi, pemrosesan, dan kesiapan sosial. Setelah hambatan 
diprioritaskan dan solusi diidentifikasi maka perencanaan tata ruang dapat digunakan untuk 
memprioritaskan pengujian dan pengembangan di area tertentu sambil mempertimbangkan 
kesesuian lahan, kesiapan infrastruktur, dan kelembagaan termasuk akses ke pembiayaan. 

5. Gunakan rencana tata ruang dan panduan bisnis hijau sebagai panduan pemberian izin dan 
investasi komoditas hijau. Mendorong investor dan pemain sektor swasta untuk memasuki 
rantai nilai menggunakan prinsip-prinsip praktik terbaik (best practices) bisnis hijau yang 
memastikan harga yang lebih adil, akses pasar yang berkelanjutan, dan melestarikan lanskap 
dan nilai keanekaragaman hayati. 

6. Kembangkan visi yang jelas dan kasus bisnis yang jelas untuk rantai nilai komoditas hijau 
sebagai lawan dari BAU. Tetapkan kasus bisnis untuk BAU dan bandingkan dengan kasus 
bisnis hijau yang ramah lingkungan dalam rantai nilai komoditas tersebut. Pertimbangkan 
semua peluang untuk meningkatkan dampak sosial, melestarikan keanekaragaman hayati dan 
hutan, serta mengurangi emisi atau menyerap karbon. Penetapan ini harus mencakup 
penilaian biaya, manfaat, dan pasar untuk produk, layanan, dan manfaat tambahan yang 
dihasilkan dengan cara yang lebih hijau. 

7. Gunakan infrastruktur sosial dari program dan pembiayaan yang ada untuk memastikan bahwa 
rantai nilai dapat memaksimalkan dampak sosial dan akses dana di tingkat lokal untuk 
meningkatkan peluang akses pasar. Misalnya, perhutanan sosial dan infrastruktur BUMKAM 
tepat sebagai titik awal dalam kasus pengembangan komoditas hijau di Papua dan Papua 
Barat. 

8. Libatkan berbagai pelaku, terutama sektor swasta  dalam melakukan analisis rantai nilai 
komoditas hijau untuk mengidentifikasi solusi inovatif guna menghilangkan hambatan dan 
meningkatkan nilai hijau dan akses pasar. Pengalaman mereka bekerja di lapangan untuk 
mendapatkan volume komoditas berkualitas dari petani lokal sangat membantu untuk 
mengidentifikasi solusi untuk produksi, pemrosesan, dan kesiapan sosial. Setelah hambatan 
diprioritaskan dan solusi diidentifikasi maka perencanaan tata ruang dapat digunakan untuk 
memprioritaskan pengujian dan pengembangan di area tertentu sambil mempertimbangkan 
kesesuian lahan, kesiapan infrastruktur, dan kelembagaan termasuk akses ke pembiayaan. 

9. Gunakan rencana tata ruang dan panduan bisnis hijau sebagai panduan pemberian izin dan 
investasi komoditas hijau. Mendorong investor dan pemain sektor swasta untuk memasuki 
rantai nilai menggunakan prinsip-prinsip praktik terbaik (best practices) bisnis hijau yang 
memastikan harga yang lebih adil, akses pasar yang berkelanjutan, dan melestarikan lanskap 
dan nilai keanekaragaman hayati.
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