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Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Papua dan Papua Barat

Andi Sayuri : Dulu Juru Parkir, Kini Barista
Cerita Hijau Papua

Andi Sayuri, pria berumur 32 tahun ini 
berasal dari Serui. Setiap harinya bekerja 
sebagai juru parkir di pusat Kota Jayapura. 
Kopi Papua asing baginya, ia tidak pernah 
meminum kopi Papua karena cenderung 
dijual di kafe mahal yang tidak terjangkau 
olehnya. 

Namun pada tanggal 1 hingga 3 Oktober 
kemarin, Andi mengikuti pelatihan barista 
yang di Highland Roastery Coffee Lab, 
sebuah pusat pelatihan barista yang 
diinisiasi dan didukung penuh oleh 
Ekonomi Hijau Papua untuk membantu 
sebanyak mungkin anak Papua seperti 
Andi untuk memperoleh kapasitas racik 
kopi yang baik. 

“Ternyata sa pu kopi buatan  
enak sekali,  

sa macam tra percaya,” 

-Andi Sayuri-

Dalam kesempatan ini, untuk pertama kali 
Andi mengenal kopi Papua, menggunakan 
bermacam-macam alat kopi dan meracik 
berbagai jenis kopi. 

Kini Andi setiap harinya berjualan kopi 
Papua di kios Qtong Pu Kopi di Pusat 
Kota Jayapura. Ia berencana kembali ke 
Serui nantinya untuk mengembangkan 
kopi asli daerahnya, Kopi Ambaidiru.



 

Kesepakatan Bisnis Antara Koperasi Theobroma Jaya 
dan Kelompok Petani Kakao Tunas Baru,  
Kampung Nawa Mulya  

Koperasi Theobroma Jaya adalah koperasi 
yang dibentuk oleh Dinas Perkebunan 
Kabupaten Jayapura. Koperasi yang 
dibuka  secara resmi dibuka oleh Bupati 
pada tanggal 14 Agustus 2020 ini 
juga  mengoperasikan Rumah Cokelat 
Khenambay Umbay.  

Guna mendapatkan lemak dan bubuk 
dengan kualitas rasa yang baik, pihak 
koperasi membutuhkan pasokan biji kakao 
fermentasi yang dapat dipasok secara 
terus-menerus. Melihat kesempatan baik 
ini, tim Ekonomi Hijau  Papua memfasilitasi 
kerjasama antara Kelompok Tani Tunas 
Baru dari Kampung Nawa Mulya, Distrik 
Yapsi dan Koperasi Theobroma Jaya untuk 
memasok biji kakao fermentasi.

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

Pada Agustus 2020, Koperasi telah 
melakukan pembelian awal biji kakao 
fermentasi kepada kelompok Tani Tunas 
Baru sebanyak 200 kg, seharga 
Rp.35.000/kg. Puas dengan kualitas biji 
kakao yang disediakan, pihak koperasi 
memutuskan untuk melanjutkan 
kerjasama ini. 

Kelompok Tani Tunas Baru sepakat untuk 
memasok 300 kg biji kakao/bulan selama 
tahun 2020 yang akan dibeli dengan 
harga tertinggi Rp.40.000/ kg. Kerjasama 
ini akan diperbaharui dengan melihat 
kebutuhan biji kakao koperasi pada tahun 
2021.



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

Melibatkan Perempuan dalam Menstimulasi Semangat 
Petani Rumput Laut Wondama

Pendampingan terhadap kelompok mama-mama di Kabupaten Wondama yang berasal dari 
Kampung Yende, Mena dan Niyap untuk mengolah rumput laut menjadi produk-produk 
turunan yang bernilai tambah terus dilakukan Ekonomi Hijau papua, guna menciptakan 
pasar bagi rumput laut kering produksi petani dan mendorong semangat petani untuk 
merawat dan memperluas kebun rumput laut mereka.  

Pelatihan pertama telah dilakukan bagi kelompok mama-mama di Manokwari pada 
pertengahan Oktober. Kelompok ini terdiri dari 4 orang mama yang  akan bertanggung 
jawab sebagai koordinator mama-mama di kampung, memastikan kualitas produk dan 
menyalurkan produk yang dibawa dari kampung ke pasar produk yang berada di 
Manokwari.  

Pada tanggal 27 Oktober lalu, Kelompok mama-mama yang berada di Manokwari 
melakukan Pameran produk olahan rumput laut pertamanya bersamaan dengan 
pengiriman perdana 20 ton rumput laut hasil petani orang asli Papua oleh Gubernur Papua 
Barat. Kelompok ini menjual 11 jenis produk yaitu stik , dodol dan kerupuk rumput laut 
masing-masing dengan 3 varian rasa, biskut rumput laut dan keripik pisang. Semua produk 
ini dibeli oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan dibagikan kepada para 
pengunjung pameran. Kegiatan ini mendatangkan keuntungan langsung sebesar  
Rp. 3,720,000 bagi kelompok Ibu-Ibu yang berada di Manokwari. 



 
 

Pengembangan Rencana intervensi agribisnis  
dan dilaksanakan di lokasi percontohan

Mengubah Beban Sosial Menjadi Modal Masa Depan 
Lewat Qtong Pu Kopi 

Salah satu isu sosial yang mendesak untuk 
diselesaikan di pusat kota Jayapura adalah 
semakin meningkatnya jumlah anak 
jalanan; umumnya adalah remaja dan 
pemuda-pemudi yang bertahan hidup 
dengan bekerja dan tinggal di jalan.  

Melihat fenomena ini selama 15 tahun 
terakhir, Pendeta Naomi Selan, aktivis 
yang membangun rumah singgah, rumah 
belajar dan dapur umum bagi anak-anak 
ini, dan menginisiasi terbentuknya Qtong 
Pu Kopi untuk mengajarkan 
kewirausahaan kepada para anak jalanan. 
Naomi ingin menunjukkan kepada mereka 
bahwa ada cara lain untuk hidup dan 
bahwa mereka dapat melakukan sesuatu 
yang berguna dengan hidup mereka.  

Ekonomi Hijau Papua mendukung inisiatif 
baik ini dengan menyediakan pelatihan 

bagi  anak-anak jalanan yang untuk 
pertama kali menggunakan alat-alat kopi 
dan membuat kopi mereka sendiri di 
Highland Roastery Coffee Lab. Pelatihan 
ini dilakukan dalam 2 gelombang untuk 
masing-masing 6 orang selama 3 hari.   

Salah satu peserta pelatihan, Billy Kapisa, 
merasa ini adalah kesempatan baginya 
untuk memperbaiki hidup menjadi lebih 
baik untuk masa depan. Dodo Worumi, 
remaja yang kini duduk di kelas 1 SMA, 
juga berencana untuk menggunakan 
keahlian dan pengetahuan meracik dan 
menjual kopi untuk mengumpulkan uang 
untuk berkuliah nantinya. 
Selanjutnya Ekonomi Hijau Papua akan 
menyediakan 3 stan kopi tambahan 
beserta alat-alat kopi yang dibutuhkan 
oleh Qtong Pu Kopi Papua agar dapat 
menyerap anak-anak yang telah terlatih.



 

 

Menciptakan Pasar Bagi Lemak Pala Lewat Balsem Pala 

Pada tanggal 6 Oktober 2020, Program 
Ekonomi hijau Papua melakukan ToT 
pelatihan balsam pala dan VCO herbal 
untuk calon pelatih yang berasal dari 
Dinas Perkebunan dan Dinas Kesehatan 
Fakfak. Pelatihan ini kemudian dilanjutkan 
dengan pelatihan bagi masyarakat umum 
pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2020. 
Pelatihan ini diikuti secara antusias oleh 
100 orang peserta masing-masing 46 dan 
54 orang di kedua sesi tersebut. 

Pelatihan Balsem Pala merupakan upaya 
Program Ekonomi Hijau Papua untuk 
secara konsisten melakukan Inovasi 
produk turunan dari pala. Balsem pala 
dipilih sebagai produk yang menarik untuk 
dikembangkan di Fakfak karena beberapa 
alasan utama. 

Pertama, produk balsam pala ini sangat mudah dibuat. Kedua, margin produk ini cukup 
lebar sehingga dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Ketiga, produk 
ini sangat kecil dan ringan sehingga sangat mudah dibawa. Dalam jangka panjang, produk 
ini memiliki potensi menjadi oleh-oleh khas Fakfak yang unik. 

Selain ketiga alasan diatas, balsam pala juga adalah upaya yang dilakukan agar menyerap 
produk lemak pala Fakfak. Saat ini mesin yang diberikan oleh Ekonomi Hijau Papua telah 
digunakan oleh Dinas Perkebunan dan masyarakat di Kampung Brongkendik untuk 
memproduksi lemak pala dalam skala kecil. Namun dengan semakin meningkatnya 
permintaan akan lemak pala untuk pembuatan balsam pala ditargetkan akan mendorong 
produksi lemak pala dengan skala yang lebih besar. 



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

Memperkuat  Pengusaha Muda Papua 
dengan Business Model Canvas

Melihat semakin meningkatnya minat 
anak muda Papua dalam membuka dan 
menjalankan usahanya, Gabungan 
Wirausaha Muda Papua (GARAP) yang 
merupakan mitra Ekonomi Hijau Papua 
melaksanakan pelatihan Business Model 
Canvas (BMC) bagi pemuda-
pemudi Papua pada 16 Oktober 2020. 

BMC adalah salah satu alat dalam 
strategi manajemen untuk 
menerjemahkan konsep konsumen, 
infrastruktur maupun keuangan usaha 
dalam bentuk elemen-elemen visual 
sehingga setiap orang dapat memiliki 
pemahaman yang jelas mengenai bisnis 
mereka. Bahkan beberapa masalah yang 
ditemui oleh UMKM dalam mengatur 
keuangan, menentukan strategi 
pemasaran, menentukan target pasar 
juga menjaga hubungan dengan 
pelanggan.

Pelatihan ini diikuti oleh lima belas 
peserta yang sangat antusias dengan 
pelatihan ini. Target panitia dan fasilitator 
pada awalnya hanya ingin 
memperkenalkan model BMC namun 
peserta telah melewati ekspektasi 
mereka dengan melengkapi semua bagian 
BMC. 

Patricia Mokay, salah satu peserta 
pelatihan, mengatakan bahwa pelatihan 
ini sangat bermanfaat dan berhasil 
mengubah pola pikirnya tentang bisnis 
dan berjualan. “Sebelumnya saya menjual 
produk saya kepada semua orang yang 
tertarik untuk membeli namun lewat 
pelatihan ini saya belajar pentingnya 
menentukan target pasar dan untuk siapa 
secara spesifik produk saya dijual 
sehingga strategi promosi dan 
pemasarannya dapat disesuaikan.”  



 

Dukungan Pihak Swasta dan Pemerintah Provinsi  
di Papua Barat Untuk Promosi dan Pemasaran  
Produk Turunan

Upaya untuk memperluas pasar bagi 
produk-produk berasal dari UMKM serta 
kelompok produsen yang dibina Ekonomi 
Hijau terus dilakukan. Dalam bulan 
September hingga Oktober ini, Ekonomi 
Hijau Papua terus melakukan beberapa 
pertemuan strategis dengan pihak swasta 
seperti Swiss-BelHotel Manokwari dan 
Pemerintah Provinsi Papua guna 
mengeksplorasi potensi kolaborasi dalam 
hal ini. 

Pertemuan-pertemuan ini menghasilkan 
dua hal penting. Pertama, Swiss-BelHotel 
Manokwari sepakat untuk menampung 
produk-produk dari UMKM dan kelompok 
binaan Ekonomi Hijau di hotelnya dengan 
hanya mengambil margin keuntungan 
sebesar 2% dari harga jual produk.

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

Untuk tujuan ini, Ekonomi Hijau akan 
mendukung dengan menyediakan etalase 
yang dibutuhkan bagi display produk ini. 
Kedua, Pemerintah Provinsi Papua Barat 
juga akan menyediakan etalase untuk 
memamerkan dan menjual produk-produk 
unggulan Papua Barat termasuk produk 
dari kelompok Binaan GEG di kantor 
Gubernur Provinsi Papua Barat. 

Kolaborasi seperti sangat berarti dalam 
melebarkan jaringan pemasaran dan 
promosi produk-produk binaan Ekonomi 
Hijau yang akan menggairahkan 
semangat para pelaku UMKM, mendorong 
inovasi yang pada akhirnya akan 
berdampak pada semakin meningkatnya 
jumlah komoditas yang dapat dibeli dari 
petani.



 

 
Kolaborasi Ekonomi Hijau Papua, UD Nadifah dan 
Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 
Petani Rumput Laut di Kabupaten Wondama 

Kerjasama Baru

Meningkatkan kesejahteraan petani rumput laut di Kabupaten Wondama adalah 
pekerjaan bersama semua pihak baik pemerintah, pengusaha maupun mitra 
pembangunan. Salah satu cara mencapai hal ini adalah dengan meningkatkan 
produktivitas dan produksi rumput laut, meningkatkan harga rumput laut di tingkat petani 
dan menyediakan pasar yang stabil bagi rumput laut kering. 

UD Nadifah menyediakan pasar bagi petani rumput laut, memberikan bibit gratis dan 
pendampingan bagi petani Orang Asli Papua. Untuk mendukung upaya ini, Program 
Ekonomi Hijau Papua menyediakan sebuah perahu bermotor bagi UD Nadifah untuk 
transportasi antar pulau dalam  melakukan pendampingan dan distribusi bibit, 
serta rumah penjemuran untuk proses paska panen. 

Program Ekonomi Hijau Papua melakukan diskusi intensif dengan Pemerintah 
Provinsi untuk dukungan kebijakkan yang dapat membantu rantai pemasaran rumput laut 
dengan kebijakan biaya pengiriman rumput laut kering. Pada tanggal 27 
Oktober 2020 kemarin, sebagai bentuk nyata komitmen Pemerintah, Gubernur Papua 
Barat melakukan pengapalan perdana 20 ton rumput laut hasil petani Orang Asli Papua 
Di Kabupaten Wondama ke Surabaya.   

Menurut Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, Provinsi Papua Barat 
berkomitmen menjadi provinsi konservasi yang bijaksana dalam pengelolaan sumber daya 
alam dengan bertumpu pada komoditas unggulan. Menurutnya Pengiriman 20 ton rumput 
laut ini adalah bukti adanya Kolaborasi apik pihak pemerintah, sector swasta, masyarakat 
dan mitra pembangunan. 
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