
 
www.ekonomihijaupapua.org

Ekonomi Hijau Papua

ekonomihijaupapua

Kabar Ekonomomi Hijau Papua dan Papua Barat

Newsletter ini menandai awal tahun 
baru dan fase baru Program 
Ekonomi Hijau Papua dan Papua 
Barat. Kemitraan baru antara FCDO 
Inggris, USAID, dan Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi telah 
disepakati untuk melanjutkan 
Program Pertumbuhan Ekonomi 
Hijau Papua dan Papua Barat (GEG) 
hingga September 2022. Berita 
menarik ini memungkinkan Program 
Ekonomi Hijau untuk dapat 
menjamin dan meningkatkan 
program percontohan komoditas 
yang sukses, menciptakan lapangan 
kerja, mendukung mata pencaharian 
dan menghindari deforestasi - di 
bawah visi bersama tentang

Selamat Tahun Baru dari Ekonomi Hijau

Januari 2022

peningkatan kesejahteraan dan 
pembangunan rendah karbon untuk 
Provinsi Papua dan Papua Barat.  

Dalam fase program ini, tim GEG 
ingin mengkonsolidasikan dan 
membagikan pelajaran kami seluas 
mungkin. Dukung kami dengan 
membagikan buletin ini kepada 
rekan-rekan Anda yang tertarik untuk 
mendukung pertumbuhan ekonomi 
hijau yang berkelanjutan di Papua 
dan meminta mereka untuk 
berlangganan dengan mengklik 
tombol berlangganan atau pada 
kode QR di akhir buletin ini. Kami 
juga akan secara teratur 
memperbarui situs web dan feed 
Instagram kami.

Kunjungi website kami

www.ekonomihĳaupapua.org

Ikuti instagram kami

IG : ekonomihĳaupapua

http://www.ekonomihijaupapua.org
https://www.youtube.com/channel/UCo61pwpCNlxhcIzKRGX9-OQ
https://www.instagram.com/ekonomihijaupapua/
http://www.ekonomihijaupapua.org
https://www.instagram.com/ekonomihijaupapua/


 

Simon Field dan Yakob Panus Jingga telah bergabung dengan tim Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Papua dan 
Papua Barat, masing-masing sebagai ketua tim dan wakil sejak awal tahun baru.

Perkenalkan Pemimpin Tim Kami yang Baru dan Wakilnya

Kabar dari tim kami

Simon memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun 
dalam mengelola program pembangunan 
internasional yang kompleks, di seluruh kawasan 
Asia Pasifik. Dia telah menyumbangkan banyak 
waktu untuk mengelola proyek-proyek di Indonesia, 
dari Aceh hingga Papua, dalam sejumlah konteks 
dan sektor. Simon telah mengembangkan agribisnis 
yang sukses di Indonesia, dari kopi Gayo di dataran 
tinggi Aceh, minyak kelapa murni di pulau Simeulue 
dan vanili di Indonesia timur.

Yb. Panus Jingga lahir di Kabupaten Wurineri-
Wamena, Papua. Sebelumnya menjabat sebagai 
Kepala Badan Pengendalian BAPPEDA Kabupaten 
Tolikara dan Asisten Staf Khusus Presiden Republik 
Indonesia. Dia sekarang bergabung dengan tim 
Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Papua dan 
Papua Barat sebagai Wakil Ketua Tim dan bersama 
Simon akan berusaha untuk bertemu dengan 
sebagian besar pemangku kepentingan ekonomi 
hijau di Papua dan Papua Barat bulan depan.



 

Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
memimpin rapat Komite Pengarah 
Tahunan ke-6 di Jakarta pada 
tanggal 25 Januari 2022. Turut hadir 
Kepala Dinas Kemendesa PDT dan 
Transimgrasi, perwakilan dari GEG/
LTSI (Program Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau untuk Papua/Papua

dari USAID dan dampak program 
Ekonomi Hijau Papua hingga saat 
ini, serta menunjukkan bahwa fokus 
program sekarang harus mengarah 
pada keberlanjutan. Hal ini 
disepakati oleh semua pihak dan 
akan dikembangkan dengan 
dukungan dari TEKAD (Transformasi 
Ekonomi Kampung Terpadu).

Pertemuan Steering Committee 

Kabar dari tim kami

Barat – Land Timber System Intl), 
USAID (US Agency for International 
Development), LCDG (Low Carbon 
Development Group, sebelumnya 
UKCCU atau UK Climate Change 
Unit), SEKDA untuk Papua dan 
Papua Barat dan instansi terkait 
lainnya. Kemeterian Desa PDT dan 
Transmigrasi mengakui dukungan

Pada tanggal 30 Januari, Retno Dwi 
Jayanti dari Rabobank, bersama 
perwakilan Kementerian Desa PRT 
dan transmigrasi, UK-LCDG serta 
USAID tiba di Fakfak dengan 
maksud untuk menjajaki 
peningkatan dukungan dan 

keberlanjutan seputar intervensi 
pala oleh Program Ekonomi Hijau. 
Rabobank adalah perusahaan 
perbankan dan jasa keuangan 
multinasional Belanda yang 
berkantor pusat di Utrecht, Belanda. 
Perjalanan akan diperpanjang

Rabobank Menjajaki Papua Barat
hingga Februari karena Rabobank 
akan menjajaki model pendukung 
serupa dengan Koperasi Cokelat 
Eiber Suth di Ransiki, Manokwari 
Selatan dan pengembangan rumput 
laut di Wondama, Papua Barat. 



 

Inisiatif Ekspor Pala Fakfak  
oleh Ekonomi Hijau

Membangun Rantai Nilai Berkelanjutan

Pada Januari 2022, Program 
Pertumbuhan Ekonomi Hijau Papua 
dan Papua Barat  mendukung 
ekspor perdana varietas pala khas 
Papua (Myristica argentea) dari 
daerah produksi utamanya yang 
sudah ada selama lebih dari 35 
tahun di Kabupaten Fak Fak. 
Program Ekonomi Hijau 
mengidentifikasi dan memfasilitasi 
prakarsa kolaboratif yang 
melibatkan dua perusahaan 
rempah-rempah besar Belanda 
(Verstegen BV dan Nedspice BV), 
eksportir rempah-rempah Indonesia 
(True Spice Indonesia), dan 
pengepul dan pedagang lokal yang 
berbasis di Fak Fak, UD. Sofia. 
Kontrak dibuat oleh fasilitas 
penggilingan rempah-rempah 
internasional Nedspice yang 
berlokasi di Vietnam pada 
November 2021 untuk pengiriman 
dua kontainer percobaan pala yang 
dikupas dan fuli yang sesuai dengan 
spesifikasi ketat Uni Eropa untuk 
dua kontaminan fitosanitasi utama, 
aflatoksin dan okratoksin. 

Jika inisiatif perdagangan 
percontohan ini dianggap berhasil 
oleh pembeli, hal itu dapat 
mengarah pada pembelian tahunan 
tahunan lebih lanjut sebesar 
100-200 metrik ton pala dan fuli 
Papua kualitas tinggi di tahun-tahun 
mendatang. Perkiraan nilai 

• Pembelian langsung pala dan fuli 
yang dipanen dengan harga yang 
jauh lebih tinggi dari pengepul dan 
petani setempat, 

• Pemantauan terus menerus atas 
kadar air, aflatoksin dan 
kemungkinan tumbuh jamur, serta 

• Pengemasan, penyimpanan, dan 
pengiriman yang tepat waktu dan 
efisien. 

Untuk menjaga rantai pasokan, 
produk dikirim dari Fak Fak ke True 
Spice Indonesia di Surabaya untuk 
memberikan pengujian dan jaminan 
kualitas sebelum pengiriman 
selanjutnya ke Nedspice di Vietnam. 

Inisiatif percontohan ini telah 
menarik minat calon penyandang 
dana internasional dan Indonesia, 
termasuk Rabobank Foundation 
dan pemerintah Papua Barat. Dari 
30-31 Januari 2022, serangkaian 
pertemuan virtual dan aktual 
diadakan di Fak Fak mengenai 
inisiatif ini, yang melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan utama lokal 
dan eksternal, termasuk kepala 
Dinas Perkebunan Fak Fak, 
pemerintah Papua Barat, 
Kementerian Desa PDT dan 
Transmigrasi, Rabobank 
Foundation, Program Ekonomi Hijau 
Papua dan Papua Barat, LCDG 
(UK), USAID, serta petani lokal, 
perusahaan masyarakat (Bumkam), 
dan juga UD. Sofia.

berdasarkan harga pasar saat ini 
adalah antara Rp 13,2-26,4 miliar 
(US$ 930.000- 1.860.000). 

Selama tiga dekade terakhir, 
ketidakmampuan untuk mencapai 
standar kualitas tinggi ini telah 
menyebabkan penurunan tajam 
dalam reputasi dan permintaan pala 
Papua di pasar historisnya di 
Belanda. Hal ini juga menyebabkan 
pergeseran signifikan ke pasar 
domestik dan Cina dengan harga 
yang jauh lebih rendah 
dibandingkan dengan pala Banda 
varietas dominan dari Maluku dan 
Sulawesi. Untuk mengatasi situasi 
ini, Program Ekonomi Hijau 
mengerahkan pakar pala Indonesia, 
Dr. Mustafril, untuk membantu 
pedagang, pengepul, dan petani 
setempat untuk bekerja sama 
dalam meningkatkan praktik 
pembelian dan pemrosesan 
pascapanen. Program Ekonomi 
Hijau telah terlibat dalam : 

• Mendukung desain dan konstruksi 
fasilitas pengeringan yang dapat 
mengurangi kelembaban dengan 
cepat, mencegah jamur dan 
kontaminasi bahan lainnya, dan 
menghilangkan penggunaan 
pengeringan asap berbasis kayu 
bakar.
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