
 

Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Papua dan Papua 
Barat (Green Economic Growth Programme for Papua and West 
Papua Provinces/GEG) didanai oleh Unit Perubahan Iklim 
Pemerintah Inggris (UKCCU). Program kerjasama antara 
Pemerintah Inggris dan Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan 
proporsi bisnis berkelanjutan, rendah karbon dan berkontribusi 
pada ekonomi lokal Papua melalui peningkatan jumlah usaha dan 
wirausaha hijau yang layak dan memperkuat rantai nilai yang 
membuat bisnis mereka mandiri dan berkelanjutan.

Petani kecil  dan produsen 
lokal sebagai penggerak 
utama

Mengembangkan bisnis 
lokal Papua dan penyedia 
layanan yang terintegrasi ke 
dalam rantai nilai

Menciptakan lapangan kerja 
dan peluang baru bagi kaum 
muda

Memberi dukungan dan 
kesempatan kepada 
perempuan

Menarik investasi sektor 
swasta dan publik yang 
berkelanjutan

Menjaga hutan Papua yang 
bernilai konservasi tinggi 
serta keanekaragaman 
hayati

Mempromosikan 
praktik pertanian cerdas 
iklim

Menggunakan teknologi 
tepat guna yang efektif 
berdasarkan 
energi terbarukan

PRINSIP EKONOMI HIJAU

LOKASI PILOT DAN RANTAI NILAI

PROVINSI PAPUA BARAT 
• Kab. Fakfak (Pala)

• Kab. Sorong (Rumput Laut)

• Kab. Wondama (Rumput Laut, Lobster)

• Kab. Manokwari (Komunitas Kopi)

PROVINSI PAPUA 
• Kab. Biak-Numfor (VCO, Kelapa, Rumput Laut)

• Kab. Jayapura (Kakao, Sago, Komunitas Kopi, 

Komunitas Pengusaha Muda Papua/GARAP)

• Kab. Dogiyai (Kopi)

• Kab. Jayawijaya (Kopi)

• Kab. Lanny Jaya (Kopi)

• Kab. Nabire (Sago)

• Kab. Pegunungan Bintang (Kopi)

• Kab. Sarmi (Kelapa)

Rumput laut kering

ke Surabaya

80 ton



Setelah mendapat pelatihan dan pembibitan rumput laut 
pada tahun 2018 dari Program Ekonomi Hijau Papua 
bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Wondama; 
Warga Kampung Yende, Mena dan Niyap di Pulau Roon 
Wondama, mencoba membudidayakan rumput laut. Mereka 
belajar melalui praktik langsung menanam spesies rumput 
laut yang lebih tahan dan sesuai untuk kondisi di Wondama. 

Penduduk kampung kini telah mampu mengembangkan bibit 
dan menjualnya ke kampung lain sehingga memberikan 
mereka sumber pendapatan baru. 


Keberhasilan ini menarik minat pengusaha lokal dengan 
pengalaman sebelumnya dalam budidaya rumput laut. 

Mereka berinvestasi dalam bisnis rumput laut berbasis 
masyarakat dengan menawarkan bibit dan pelatihan gratis 
kepada penduduk kampung, serta berkomitmen untuk 
membeli rumput laut yang dipanen dengan harga Rp 6000/kg 
kering. Pak Bansir dengan perusahaannya UD. Nadipa kini 
telah mengapalkan 80 ton rumput laut kering ke Surabaya 
dan masih memiliki tambahan 15 ton lagi di gudang miliknya.


Pada pertengahan Oktober ini, akan memiliki cukup rumput 
laut kering untuk satu kontainer (20 ton). Pak Bansir dengan 
perusahaannya UD. Nadipa, saat ini adalah mitra Ekonomi 
Hijau Papua untuk tujuan meningkatkan harga yang 
dibayarkan kepada petani rumput laut. 

UD Nadipa akan terus mendukung replikasi dan peningkatan 
rantai nilai rumput laut di Teluk Wondama.

Rumput Laut Wondama

Pala Fakfak
Program Ekonomi Hijau Papua berkerjasama dengan Dinas 
Perkebunan Kabupaten Fakfak berupaya untuk menjawab 
permasalahan ketimpangan jumlah pohon pala jantan dan 
betina di hutan-hutan pala Fakfak melalui teknik grafting 
(sambung pucuk). Teknik ini memungkinkan petani untuk 
memilih bibit yang memiliki sifat baik seperti tahan serangan 
hama, memiliki produktivitas tinggi dan cepat menghasilkan 
buah dalam masa 2-3 tahun setelah tanam.


Inovasi pada komoditas pala tidak berhenti sampai di situ, 
dilanjutkan dengan pengembangan produk turunan dari Pala. 
Pala Fakfak yang memiliki kadar lemak yang tinggi ini telah 
dilakukan uji coba melalui mesin press lemak pala dan 
menghasilkan beberapa sampel lemak pala yang sudah 
dikirim ke laboratorium di Bogor untuk analisis kimia serta 
dikirimkan ke calon pembeli potensial. Mesin press ini akan 
dikirimkan ke Fakfak bersama dengan beberapa teknisi untuk 
tujuan instalasi dan melatih cara penggunaan mesin.

Lemak pala ini menjadi bahan dasar yang siap diolah oleh kelompok masyarakat di Fakfak untuk berbagai macam produk 
turunan. Pelatihan ToT telah dilakukan bagi para pelatih dan selanjutnya mereka melatih masyarakat untuk membuat balsam 
pala.  Pelatihan pembuatan balsam pala diikuti dengan antusias oleh 100 orang peserta. Upaya ini bermaksud untuk mendorong 
produksi di tingkat lokal, agar nilai tambah dari pala dapat dinikmati lebih banyak masyarakat di hilir.

Komunitas Kopi Manokwari

from the British people
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Mengembangkan rantai nilai Kopi Papua merupakan salah 
satu upaya yang terus dilakukan oleh Program Ekonomi Hijau 
Papua. Kesepakatan kerja bersama dengan Komunitas Kopi 
Manokwari Papua Barat baru-baru ini telah ditandatangai 
dalam rangkaian kegiatan Pelatihan Pengembangan 
Kapasitas Barista dan Roastery di Manokwari Oktober 2020, 
diikuti oleh 33 peserta anak muda Papua, 13% perempuan, 
latar belakang pekerja hingga pemilik kedai kopi. Melalui 
kerjasama ini semakin menguatkan rantai nilai Kopi Papua.
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https://www.instagram.com/ekonomihijaupapua/
https://www.youtube.com/channel/UCo61pwpCNlxhcIzKRGX9-OQ/featured
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