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Rabu, 28 April 2021
14.00 - 16.00 WIB

TERM OF REFERENCE

Dengan dukungan UKCCU, CIFOR bersama 
mitranya melalui program “Mekanisme 
Dukungan Advokasi Ilmiah untuk Pembangunan 
Berkelanjutan di Papua dan Papua Barat” telah 
menyelengarakan beberapa kegiatan yang 
bertujuan untuk mendukung Pemerintah Provinsi 
Papua dan Papua Barat dalam mewujudkan 
komitmennya sebagai tertuang dalam Deklarasi 
Manokwari 2018, khususnya terkait topik 
ketahanan pangan dan perencanaan tata 
guna lahan.

Merespon kebutuhan Pemerintah Papua Barat 
untuk menilai dampak pandemi Covid-19 terhadap 
ketahanan pangan di Papua Barat, CIFOR bekerja 
sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan 
Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat melakukan 
tiga survei tentang sistem pangan dan gangguan 
yang terjadi. Survei pertama menilai dampak umum 
pada rantai nilai pangan, survei kedua menilai 
dampak terhadap produsen pangan yang tinggal di 
kawasan hutan, dan survei ketiga menilai dampak 
terhadap konsumen pangan di Papua Barat.

Ketahanan Pangan dan  
Perencanaan Tata Ruang  
Papua dan Papua Barat



CIFOR bekerja sama dengan Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua 
telah menyusun dokumen Rencana Tata Ruang 
Kawasan Strategi Provinsi (RTR KSP) untuk Merauke 
dan Sekitarnya. Dokumen tersebut menjabarkan 
struktur dan pola ruang yang dapat menjadi 
pedoman rinci untuk alokasi dan pemanfaatan lahan 
bagi investasi dan pembangunan ekonomi, termasuk 
sarana dan prasarana. Di dalamnya ada arahan 
wilayah-wilayah mana yang dapat dikembangkan 
untuk pertanian, pemukiman atau food estate – 
sebuah program yang saat ini sedang dipromosikan 
oleh pemerintah pusat - dan wilayah-wilayah mana 
yang perlu dilindungi atau dikonservasi. Prinsip-
prinsip keberlanjutan dan lingkungan hidup seperti 
tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS) juga sudah diintegrasikan ke dalam dokumen 
RTR KSP.

Saat ini, CIFOR juga membantu Papua Desk 
(Bappenas) dalam menjalankan misi seperti tertuang di 
dalam Instruksi Presiden No. 9/2020 untuk percepatan 
pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan 
Papua Barat dengan strategi dan kerangka baru: 
sumberdaya manusia unggulan, transformasi ekonomi, 
infrastruktur, pelestarian lingkungan dan ketahanan 
bencana serta tata kelola dan reformasi birokrasi. 
Secara khusus, CIFOR membantu meningkatkan 
kapasitas Papua Desk di dalam mengumpulkan, 
menganalisis dan menyajikan informasi yang 
eksplisit secara spasial mengenai berbagai sektor 
pembangunan di kedua provinsi. Ini memungkinkan 
Papua Desk untuk mendasarkan keputusan-keputusan 
pembangunan lintas sektor dengan pendekatan 
tematik, holistik, terintegrasi dan spasial.

Tujuan
Tujuan webinar ini adalah untuk: 
(a) mendiseminasikan dan mendiskusikan  

temuan-temuan utama dan opsi-opsi yang 
direkomendasikan untuk menangani masalah-
masalah ketahanan pangan dan tata ruang dan

(b) untuk mendapatkan masukan tentang agenda 
penelitian prioritas.

Jadwal acara
Tanggal : Rabu, 28 April 2021
Waktu : 14.00 - 16.00 WIB

Program

Sambutan 
Dan Jones, Team Leader, Sustainable Landscapes, UK 
Climate Change Unit British Embassy, Jakarta

Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si., Ketua
Balitbangda, Papua Barat

Panelis:

Aruminingsih, M.Sc., Koordinator Desk Papua

Perencanaan tata ruang dan pengembangan strategi 
ketahanan pangan yang inklusif dalam mempercepat 
pembangunan dan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat 

Ferry Hurulean, SP, Balitbangda Papua Barat

Dampak COVID-19 pada pasokan pangan di Papua Barat

Yustina Lina Dina Wambrauw, SP, MGFAgribuss, 
Fakultas Pertanian, Universitas Papua

Peran perempuan Papua di kawasan konservasi dalam 
produksi dan peredaran sayur mayur di Provinsi Papua 
Barat

Utami, Konsultan Perencanaan Tata Guna Lahan, CIFOR

Rencana Tata Ruang Kawasan Kawasan Strategis Provinsi 
Papua (RTR KSP) untuk Merauke dan sekitarnya: Arahan 
penting pengembangan ekonomi dan lingkungan dan 
rekomendasi pembangunan berkelanjutan
.

Moderator

Mulia Nurhasan, Peneliti, CIFOR

INFORMASI LEBIH LANJUT ▶ www.cifor.org/event/food-security-and-land-use-planning-in-papua-and-west-papua/
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