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Mengapa ada kolaborasi ini?
Konservasi 12 klon di Ransiki ini sejalan dengan konsep
pengembangan Papua Barat sebagai provinsi konservasi.
Ransiki adalah bagian dari Kabupaten Manokwari Selatan,
berfungsi sebagai kabupaten penyangga dari kehidupan
flora dan fauna di Papua Barat.

from the British people

Mendukung implementasi Deklarasi Manokwari tentang
Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Wilayah Adat di
Tanah Papua antara Pemerintah Provinsi Papua dan Papua
Barat Oktober 2018 lalu di Manokwari. Deklarasi ini
mengarusutamakan minimal 70% luas daratan sebagai
kawasan lindung dan mendukung serta memfasilitasi
masyarakat adat untuk menemukan pilihan produk-produk
bernilai ekonomis tinggi untuk dikelola oleh masyarakat
adat dengan dukungan akses pasar dan pendanaan atau
pembiayaan yang sesuai agar tercipta visi Tanah Papua
Damai, Berkelanjutan, Lestari dan Bermartabat.
Program Ekonomi Hijau Papua mengambil bagian dalam
rencana besar Pemerintah Provinsi Papua Barat dan
Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dengan
menjalin kerjasama untuk konservasi 12 klon khas ini,
bekerja dengan petani Orang Asli Papua untuk
meningkatkan kesejahteraannya, dan berkontribusi dalam
membangun industri serta pusat wisata cokelat di Ransiki,
Manokwari Selatan.
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www.ekonomihijaupapua.org
Komplek Ruko Pasifik Permai, Blok G5 Dok 2,
Jayapura Papua-Indonesia
0811 482 673 7890
info@ekon-hijau-papua.org
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Apa intervensi
Ekonomi Hijau Papua
di Ransiki?
RehabilitasI fasilitas penunjang produksi.
Bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kopi dan
Kakao Indonesia (ICCRI) di Jember untuk sertifikasi
dan legalisasi klon kakao.
Membangun 20 kebun pembibitan untuk menjamin
ketersediaan bibit kakao.
Penanaman kembali 12 klon kakao dengan sistem
polarisasi.
Peremajaan pohon kakao yang ada dengan sambung
pucuk dan sambung samping.
Melibatkan petani milenial dalam budidaya dan
konservasi kakao dengan menyediakan pelatihan
praktek pertanian yang baik, pelatihan sambung
pucuk serta sambung samping.
Membantu memperbaiki manajemen keuangan
koperasi Eiber Suth Cokran agar dapat mandiri dan
kuat.
Melibatkan kebun-kebun di 13 kampung sekitar
kebun koperasi guna mengungkit daya produksi
kakao koperasi.

Apa yang menarik dari
Kakao Ransiki sehingga
perlu dikonservasi?
Keduabelas klon kakao di Ransiki perlu di pertahankan
karena beberapa alasan utama, yaitu :
Memiliki ciri dan cita rasa khusus; yang telah dikenal
dan diminati oleh pasar cokelat premium di Inggris
dan Perancis.
Varietas kakao yang ada adalah varietas langka, akan
punah jika tidak dikonservasi.
Umur produktivitasnya panjang.

Koperasi Eiber Suth Cokran

Koperasi Eiber Suth Cokran dirintis Pemerintah
Daerah Manokwari Selatan pada 16 September
2017. Keterlibatan Ekonomi Hijau Papua di
Ransiki guna membantu mewujudkan kaeinginan
Koperasi Eiber Suth Cokran, Pemerintah Daerah
Manokwari Selatan dan Pemerintah Provinsi
Papua Barat, membangun kembali kejayaan
Kakao Ransiki paska bangkrutnya PT. Cokran
yang menjadi tempat bergantung hidup bagi
warga sekitar dengan mempertahankan
12 klon lokal yang ada.

