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Keluarga Ayamseba- Mempertahankan Kebun Rumput 
Laut Selama Pandemik

Cerita Hijau Papua

Mama Tereda Wonemseba dan 
suaminya, Yustus Ayemseba, adalah 
salah satu petani rumput laut dari  
kampung Mena, distrik Roon, Kabupaten 
Teluk Wondama yang menerima 
sebanyak 20 kg bibit dari Ekonomi Hijau 
Papua. Saat ini, mereka adalah salah satu 
dari sedikit petani rumput laut yang aktif 
di kampung Mena yang tetap menjaga 
dan memperluas kebun rumput laut 
mereka. Biasanya mereka mengecek 
kebun rumput laut mereka setiap 2 
hingga tiga hari sekali untuk memastikan 
rumput laut mereka bebas dari 
gangguan apapun. 

Rumput laut bukanlah komoditas baru 
bagi mereka. Di awal tahun 2000 ketika 
Kabupaten Teluk Wondama baru berdiri, 
pemerintah telah mendorong dan 
mendukung mereka dengan bibit rumput 
laut guna membangun kebun rumput 
laut. Namun, karena tidak adanya pasar, 
mereka kehilangan semangat untuk 
mempertahankan rumput laut.  

Meskipun belum ada kepastian 
mengenai pasar bagi rumput laut 
mereka selama pandemik, mereka tetap 
mengeringkan dan menyimpan rumput 
laut kering sambil menjual bibit rumput 
laut untuk warga di sekitar. Selama



 

 
 

 

 Pasar Baru untuk Biji Kakao Fermentasi Kelompok 
Karya Tani, Kampung Takwa Bangun

Masons Chocolate adalah perusahaan 
pengolahan, pengembang dan pemasar 
produk cokelat crafted yang berlokasi di 
Tegallalang, Gianyar-Bali. Pada Oktober lalu, 
Kelompok Karya Tani dari distrik Yapsi, 
Kabupaten Jayapura menandatangani 
perjanjian kerjasama dengan pihak Masons 
Chocolate Factory untuk menyediakan biji 
kakao fermentasi.  

Kerjasama ini dapat terlaksana setelah 
kelompok karya tani mengirimkan beberapa 
sampel biji kakao fermentasi ke perusahaan 
ini. Setelah mengirim sampel yang kelima, 
pihak Masons Chocolate Factory puas 
dengan kualitas rasa yang diberikan 
sehingga memutuskan untuk menjalin 
kerjasama.

Peningkatan akses untuk kelompok produsen, UMKM dan intermediate service providers  
untuk rantai pasok, pasar layanan dan teknologi tepat guna 

Kerjasama ini dilaksanakan dengan sistem 
pemesanan terlebih dahulu dan bukan 
menyediakan biji secara rutin. Untuk 
sekali pemesanan, Masons Chocolate 
Factory akan membutuhkan biji kakao 
fermentasi dengan kualitas rasa yang 
konsisten sebanyak 600 kg. Biji kakao 
fermentasi ini akan dibeli dengan harga 
Rp. 55.000/kg. Harga ini termasuk biaya 
pengiriman biji dari Jayapura ke Bali.  

Masons Chocolate berkomitmen untuk 
mengembangkan  potensi biji kakao di 
Papua dengan memberikan masukkan 
saran dan perbaikan tentang kualitas biji 
kakao di Papua, serta membantu dalam 
hal mempromosikan biji cokelat dari 
Papua dengan cara meluncurkan produk 
“Single Origin Papua” 

pandemic mereka telah mengeringkan 
hingga 60 kg rumput laut dan menjual bibit 
rumput laut dengan harga Rp.10.000/ kg ke 
petani lain. 

Setelah mendengar Program Ekonomi Hijau 
Papua akan memberikan pelatihan kepada 
12 kelompok perempuan di tiga kampung 
termasuk kampung mereka, tentang cara 

mengolah rumput laut kering menjadi 
berbagai produk turunannya, Mama Tereda 
langsung berpesan kepada suaminya untuk 
lebih semangat merawat tanaman rumput 
lautnya. Dia bersemangat karena ini adalah 
jawaban yang dia tunggu-tunggu. Sekarang 
dia bisa belajar bagaimana mengubah 
rumput laut kering menjadi produk yang 
enak dan menjualnya.



 Penerapan rencana bisnis oleh petani dan produsen utama 
serta peningkatan manajemen keuangan rumah tangga/ kelompok 

Proses Penelitian & Pengembangan Potensi Bunga Pala 
oleh Pemuda Kampung Brongkendik

BUMKAM Tenggekahwang di Kampung 
Brongkendik, Fakfak memiliki tim kecil 
penelitian dan pengembangan teknologi 
sederhana. Mereka, dengan bantuan tim 
Ekonomi Hijau, menggunakan bahan-bahan 
yang berada di sekitar mereka untuk 
menciptakan solusi bagi masalah yang 
mereka miliki. Tim ini terdiri dari dua orang 
yaituTheodorus Gewab yang biasa 
dipanggil Yoris, dan Amandus Woy.  

Saat ini,  kedua anggota tim sedang 
mencoba mengembangkan alat 
penyulingan sederhana dengan 
menggunakan kaleng bekas, ember dan 
selang kecil. Alat sederhana ini akan 
digunakan untuk melakukan penyulingan 
bunga pala. 

Bunga pala yang digunakan adalah yang 
telah mekar dan berguguran karena bunga 
pala yang masih kuncup belum memiliki 
aroma dan belum layak untuk disuling. 

Target tim ini adalah mendapatkan hasil 
sulingan bunga pala dalam bentuk minyak 
esensial yang dapat digunakan sebagai bibit 
minyak wangi.  

Bagi kedua pemuda ini, belajar dan terus 
berinovasi adalah cara mereka untuk 
menemukan manfaat dan potensi ekonomi 
dari hasil bumi yang selama ini mereka jual 
sebagai bahan mentah juga menemukan 
dan menciptakan nilai tambah dari produk-
produk yang selama ini sudah mereka kenal. 

Theodorus yang mengepalai tim ini adalah 
seorang mahasiswa agro industri di sebuah 
kampus swasta di Fakfak. Sambil membuat 
alat penyulingan, bapak tiga anak ini 
berangan-angan bahwa dengan 
pengembangan produk-produk berbasis 
pala, dia dapat menyekolahkan anaknya ke 
jenjang yang lebih tinggi dari dirinya di 
kemudian hari.



 
 

Pengembangan Rencana intervensi agribisnis  
dan dilaksanakan di lokasi percontohan

Mendukung Kelompok Produsen VCO di Numfor 
Dengan Ijin Produk Rumah Tangga yang Baru

Sejak tahun 2018 Program Ekonomi Hijau 
Papua telah menyedikan pelatihan, 
peralatan dasar dan pendampingan bisnis 
bagi tiga kelompok produsen VCO besar di 
pulau Numfor. Ketiga kelompok ini telah 
berkembang dengan memiliki 110 anggota 
yang menjual VCO melalui jaringan lokal 
yang mereka bangun di Biak dan 
Manokwari.  

Semua kelompok ini bergantung pada Izin 
Produk Rumah Tangga (PIRT) sebagai 
dasar hukum yang mengijinkan mereka 
untuk menjual VCO mereka di pasar 
bebas. Sayangya, ijin ini berakhir masa 
berlakunya pada bulan Agustus 2020 dan 
kelompok produsen ini tidak dapat 
memproses perpanjangan ijin karena 
prosedur yang kompleks dan mahal, serta 
keharusan untuk menghabiskan beberapa 
minggu di Biak selama proses 
berlangsung.  Selain itu saat inipun ada 
syarat baru yang mengharuskan masing-
masing kelompok untuk menghadiri

pelatihan wajib yang dilaksanakan 
bersama oleh Dinas Kesehatan  dan Dinas 
Perdagangan, Industri dan Koperasi Biak. 
Setelah mengikuti pelatihan ini, masing-
masing peserta akan menerima sertifikat 
kompetensi yang akan digunakan sebagai 
dasar untuk kelompoknya mendapatkan 
Izin Produk Rumah Tangga yang baru. 

Setelah mendengar situasi ini dari tim 
Ekonomi Hijau Papua, Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Kampung di 
tingkat provinsi menawarkan bantuan 
untuk memproses ijin baru dengan 
memfasilitasi tim gabungan kedua dinas di 
tingkat kabupaten untuk ke Numfor dan 
melaksanakan pelatihan wajib bagi 110 
perempuan selama seminggu.  

Sertifikat kompetensi dan juga Izin Produk 
Rumah Tangga baru bagi ketiga kelompok 
produsen VCO akhirnya telah didapatkan 
kelompok pada tanggal 27 dan 28 
November 2020.



 
Peningkatan keahlian manajemen bisnis UMKM, ISP, BUMKAM di perkotaan dan pinggiran 

Menciptakan Pengepul Biji Kakao Lokal  
Untuk Menyebarkan Harapan Baru Kepada Petani

Dalam rangka mendorong dan 
mempersiapkan kelompok tani sebagai 
pengepul biji kakao bagi kampung 
sekitarnya, Ekonomi Hijau Papua 
melaksanakan pelatihan bisnis (good 
business practice) bagi 5 kelompok di 
kabupaten Jayapura sejak Agustus hingga 
Oktober lalu.  

Kelima kelompok ini adalah kelompok 
Tani Tunas Baru di Kampung Nawa Mulya, 
Kelompok Tani Karya Tani di Kampung 
Takwa Bangun, Kelompok Tani Hamay di 
Kampung Sarmai Bawah, Kelompok Tani 
Nayuda di Kampung Bring dan Kelompok 
Tani Katema di Kampung Sebum.  

Kelompok-kelompok ini dipilih karena 
berlokasi di tengah kampung-kampung 
produksi kakao sehingga diharapkan 
mereka dapat membeli dan menyerap biji 
kakao kering yang dihasilkan dan semakin 
mendorong semangat petani kakao di 
kampung sekitarnya untuk menanam dan 
merawat kebun mereka. Saat ini terdapat  
tiga kelompok tani yang telah memulai 

bisnis mereka yaitu kelompok Karya Tani, 
Tunas Baru, Hamay. 

Upaya menciptakan pengepul kakao lokal 
untuk mendorong semangat petani 
terbukti cukup berhasil. Di kampung 
Nawa Mulya, sebagai contoh, aktivitas 
jual beli biji kakao kering kelompok tani 
Tunas Baru telah mendorong kelompok 
tani Beadani yang berada di kampung 
yang sama dan beranggotakan orang Asli 
Papua dari pegunungan untuk kembali 
membersihkan dan melakukan panen 
rutin pohon kakao lama mereka.  

Upaya menciptakan pengepul kakao lokal 
untuk mendorong semangat petani 
terbukti cukup berhasil. Di kampung 
Nawa Mulya, sebagai contoh, aktivitas 
jual beli biji kakao kering kelompok tani 
Tunas Baru telah mendorong kelompok 
tani Beadani yang berada di kampung 
yang sama dan beranggotakan orang Asli 
Papua dari pegunungan untuk kembali 
membersihkan dan melakukan panen 
rutin pohon kakao lama mereka.



 

Kunjungan Kementerian Desa ke Lokasi Baru Intervensi 
Ekonomi Hijau Papua di Papua Barat 

Pada awal November, Dwi Rudi Hartoyo,  
Pengembangan Sumber Daya & 
Lingkungan Hidup Ditjen PDT yang 
mewakili Kemendesa, mengunjungi 2 
lokasi intervensi Ekonomi Hijau yang baru 
yaitu Kebun Kakao di Ransiki, Manokwari 
Selatan dan lokasi budidaya rumput laut 
di Kampung YariYari, Kabupaten 
Wondama. 

Dalam kunjungan ini, pemerintah provinsi 
menekankan komitmen mereka untuk 
mempromosikan kakao sebagai salah satu 
komoditas utama di Papua Barat. 
Mengingat, sejarah panjang kakao di 
Ransiki dan banyaknya orang, saat ini 136 
orang Papua, yang menggantungkan 
dirinya pada perkebunan ini. 

Di YariYari, Bapak Hartoyo menekankan 
pentingnya meningkatkan nilai tambah 
dari komoditas dengan menciptakan 
produk turunan dengan terus menjaga 
ekosistem yang ada. Menurutnya perlu 
adanya peningkatan produksi sehingga 

Mobilisasi dukungan sektor publik dan swasta dalam rantai pasok yang ditargetkan 
melalui proses berbagi pengetahuan serta menunjukan keberhasilan Program Ekonomi Hijau Papua

dapat memenuhi kebutuhan pasar secara 
periodic. Hal lainnya adalah kebutuhan 
untuk memperkuat BUMKAM agar dapat 
berperan untuk menjaga stabilitas harga.  

Pengapalan 20 ton rumput laut dari 
Kabupaten Teluk Wondama ke Surabaya 
pada Oktober 2020 lalu menunjukkan 
tingkat komitmen Pemprov terhadap 
proyek tersebut. Kedepannya, model 
kerjasama pemerintah dan mitra 
pembangunan dalam mendukung rumput 
laut ini akan dimanfaatkan untuk 
komoditas lain seperti pala di Fakfak dan 
kakao di Kabupaten Manokwari Selatan 

Sumberdaya manusia orang asli Papua 
selaku pelaku usaha dalam program ini 
menjadi perhatian serius Kementerian 
Desa dan Program Pertumbuhan Ekonomi 
Hijau. Oleh karena itu, pendampingan 
untuk keterampilan dan pendidikan bisnis 
pun didorong dan dijalankan secara  
beriringan. Menurutnya “Orang Asli Papua 
memiliki kemampuan yang luar biasa jika 
diberi pendampingan yang nyata dengan 
pendekatan yang ramah dan tulus.” 



 

 
Kerjasama Ekonomi Hijau dan Koperasi Eiber Suth 
di Ransiki, Manokwari Selatan : Sebuah Upaya 
Bersama Guna Konservasi 12 Klon Kakao Lokal

Kerjasama Baru

Koperasi Eiber Suth dibuka oleh pemerintah daerah Manokwari Selatan pada 16 
November 2017 untuk membangkitkan kembali kejayaan cokelat ransiki yang sempat 
meredup akibat bangkrutnya PT Cokran pada tahun 2006.  

Salah satu tujuan dari koperasi ini adalah mempertahankan, melindungi dan melestarikan 
12 klon kakao lokal yang ada serta melakukan rehabilitasi tanaman kakao tua yang telah 
ditanam sejak tahun 1980an. Koperasi tidak mau menanam klon baru karena klon kakao 
ini memiliki cita rasa yang kini diterima secara luas oleh pembeli. Mereka menyatakan 
kebutuhan dalam meningkatkan produktivitas karena saat ini produksi mereka tidak 
dapat memenuhi kebutuhan finansial untuk membayar mereka yang bekerja. 

Ekonomi Hijau Papua berkomitmen untuk menyediakan bantuan teknis bagi koperasi 
Eiber Suth dengan melakukan penguatan kelembagaan, pembangunan dan 
pengembangan konservasi 12 klon yang ada, dan juga melakukan rehabilitasi pohon kakao 
dengan melakukan pemangkasan berat, bentuk dan produksi serta penanaman kembali 
bibit sambung pucuk untuk 12 klon yang ada. 

Komitmen Program Ekonomi Hijau Papua untuk mendorong produktivitas dan produksi 
kakao di Ransiki disambut baik oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan. 
Menurut Gubernur, dengan pengapalan 12 ton kakao kering pada November ini, sepanjang 
tahun 2020, Papua Barat telah mengirimkan sekitar 90 ton kakao kering dari Ransiki. 
“Saya berharap tahun depan, 2021 dan tahun-tahun yang akan datang jumlahnya akan 
semakin bertambah lagi, untuk menggapai dan mengulang kejayaan PT Cokran yang dulu 
menghasilkan 1000 ton biji kakao kering per bulan.”



from the British people

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