PROFIL PROGRAM
MEMPROMOSIKAN INISIATIF EKONOMI HIJAU BAGI PETANI PEREMPUAN DAN
PEMUDA PADA SEKTOR PERTANIAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

TUJUAN PROGRAM
Program ECHO Green dilaksanakan oleh

Mendukung

Pemerintah

Indonesia

dalam

pencapaian

program

Yayasan Penabulu sebagai Koordinator yang

pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas pertanian,

melakukan kegiatan lintas sektoral di tingkat

ketahanan pangan, kesempatan kerja yang layak dan pertumbuhan ekonomi

nasional, didukung oleh ICCO Cooperation

yang inklusif (SDGs 2, SDGs 5, dan SDGs 8). Tujuan tersebut akan dicapai

sebagai organisasi pendamping, serta dua

melalui upaya peningkatan kapasitas kelompok petani perempuan dan

organisasi pelaksana lainnya yaitu: Konsorsium

pemuda dalam mempromosikan inisiatif ekonomi hijau di sektor pertanian

Sistem Hutan Kemasyarakatan (KpSHK) dan
Konsil LSM Indonesia dengan dukungan
pendanaan dari Uni Eropa.

melalui upaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat
dan sektor swasta sehingga dapat efektif dalam meningkatkan praktek
pertanian berkelanjutan.

IMPLEMENTASI PROGRAM
OUTPUT

KEGIATAN

1. Memperkuat pelibatan secara efektif

a. Penyusunan pedoman perencanaan tata ruang dan tata guna lahan desa.

peran kelompok perempuan dan

b. Peningkatan kapasitas untuk masyarakat desa, pemerintah desa dan kecamatan, dan

pemuda dalam tatanan pembangunan

kelompok perempuan dan pemuda terkait perencanaan tata ruang dan tata guna lahan

desa yang baru

desa.
c. Workshop restorasi peran dan posisi perempuan dan pemuda di sektor pertanian
dalam tatanan pembangunan desa yang baru.
d. Penyusunan rencana tata ruang dan tata guna lahan desa.

2. Meningkatkan kapasitas kelompok
petani perempuan dan pemuda untuk
penerapan model pertanian
berkelanjutan

a. Kajian pengembangan model pertanian berkelanjutan:
 Identifikasi potensi inisiatif ekonomi hijau dan komoditas unggulan lokal untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif
 Pemetaan rantai pasok komoditas potensial
b. Peningkatan kapasitas untuk kelompok petani perempuan dan pemuda terkait:
 Aspek-aspek perencanaan pertanian, teknik budidaya, penanganan pasca panen,
pengemasan, pemasaran, kewirausahaan, penggunaan TIK dan literasi keuangan.
 Praktik pertanian ramah lingkungan dan inovatif.
c. Pengembangan demplot percontohan dan pusat pembelajaran pertanian lapangan
model pertanian ekonomi hijau.
d. Fasilitasi penguatan jaringan pasar dan bisnis inklusif di sektor pertanian.

OUTPUT

KEGIATAN

3. Mempromosikan praktik-praktik

a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang rencana tata ruang dan tata guna lahan

pertanian berkelanjutan perempuan

desa.

dan pemuda yang baik dan inovatif

b. Kampanye dan promosi inisiatif ekonomi hijau lokal kepada publik.

kepada masyarakat umum di tingkat

c. Studi banding dan replikasi pembelajaran program.

provinsi dan nasional

d. Dialog kebijakan.

LOKASI PROGRAM

PERIODE IMPLEMENTASI
1 JANUARI 2020 – 31 DESEMBER 2022
(3 TAHUN)

PEMANGKU KEPENTINGAN

Kelompok Masyarakat
Sipil

TENTANG YAYASAN PENABULU
Yayasan Penabulu merupakan organisasi yang
berkedudukan di Jakarta, memiliki visi memberdayakan
masyarakat sipil Indonesia yang diyakini akan terwujud
dengan memperkuat posisi dan keberlanjutan peran
organisasi masyarakat sipil di Indonesia melalui
peningkatan kapasitas dan kemampuan organisasi;
mobilisasi, manajemen dan distribusi sumber daya;
pengembangan kemitraan yang setara antara sektor
pembangunan lainnya; serta promosi partisipasi publik dan
keterlibatan masyarakat seluas mungkin.
KONTAK

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Dida Suwarida
National Program Manager
d.suwarida@penabulu.id
M. +62 812 8586 5746

Sektor Swasta

P. +6221 7884 8321
http://echogreen.id/
http://penabulufoundation.org/

