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Linus Remba : Petani Pala Visioner dari Kampung
Kramongmongga, Fakfak-Papua Barat
Linus Remba adalah petani pala
yang berasal dari kampung
Kramongmongga, Distrik
Kramongmongga, Kabupaten
Fakfak, Papua Barat. Pria berumur
45 tahun ini memiliki kebun pala
warisan orangtuanya seluas 3 hektar
yang ia kelola bersama keluarganya.
Selain mendapatkan penghasilan
dari pala, ia dan isterinya juga
berjualan hasil kebun lainnya untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sebagai petani pala, ia memiliki
kerinduan untuk dapat menghasilkan
biji pala yang berkualitas tinggi.
Menurutnya praktek jual beli pala
yang saat ini di Fakfak sangat
menurunkan kualitas pala Fakfak.
Disebabkan oleh pala tua dan muda
dibeli dengan harga yang sama oleh

pengepul sehingga tidak ada proses
sortasi yang terjadi pada tingkat
petani dan penadah.
Hal ini sangat berbeda dengan
praktek yang ia temui ketika bekerja
sama dengan Pak Hans dan Ibu
Sofia dari Papua Global Spice (PGS).
Menurutnya perusahaan ini
membantunya memahami
pentingnya menjual pala yang telah
tua guna menjaga kualitas biji pala
Fakfak.
Pak Linus Remba telah terlibat
membantu PGS dalam proses
pembelian pala mentah yang
berkualitas dari kampung
Kramongmongga dan sekitarnya
untuk mencapai target pengiriman
perdana PGS ke perusahaan

TrueSpice dan NedSpice. Bahkan
menurut Pak Hans dari PGS, pala
yang dibeli dari kampung ini
berkontribusi menyumbang hampir
50% dari total pala yang diekspor ke
Vietnam pada Januari lalu.
Pada musim panen kedua atau
lebih dikenal dengan istilah panen
barat di bulan Oktober, PGS akan
kembali melakukan pembelian besar
dari kampung ini dengan harga lebih
baik sehingga Pak Linus dan petani
lainnya tidak perlu menjual pala ke
kolektor pala dengan harga yang
rendah. Pak Linus sangat
bersemangat dan berkomitmen
untuk membantu PGS untuk
menyebarkan informasi ini kepada
keluarga dan sesama petani pala di
kampungnya.
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Kunjungan Direktur Pembangunan Kedutaan Inggris
Jakarta ke Kampung Banyup di Kabupaten Jayapura
Kabupaten Jayapura dan Provinsi
Papua untuk menyampaikan
harapan dan aspirasi mereka.
Para petani menegaskan bahwa
kakao adalah bagian dari kehidupan
mereka sejak dulu namun bibit yang
didistribusikan oleh Program
Ekonomi Hijau Papua adalah bibit
klonal pertama yang pernah mereka
terima. Sehingga mereka berharap
pemerintah dapat mendukung
mereka dalam bentuk pelatihan dan
pendampingan yang
berkesinambungan selama 18 bulan
terkait cara menanam, merawat,
memupuk dan memangkas yang
benar hingga waktu panen tiba.

Kampung Banyup di Distrik
Namblong, Kabupaten Jayapura
adalah salah satu dari 19 kampung
yang menerima bantuan bibit kakao
dari Program Ekonomi Hijau Papua
pada tahun 2022. Kampung Banyup
pada bulan Maret lalu telah
menerima 5400 bibit kakao klonal
yang telah dibagikan kepada
anggota Kelompok Tani Banyup.
Pada tanggal 10 Maret 2022,
kampung ini menyambut baik
kunjungan dari Direktur
Pembangunan Kedutaan Inggris,

Amanda McLoughlin, didampingi
oleh Nicholas Faulkner, sekretaris
kedua bidang politik, Ria Mariamah
senior program manager Unit
Perubahan Iklim dan juga manajer
Program Ekonomi Hijau Papua di
kedutaan serta Avicah Nababan,
asisten staf bidang politik.
Kunjungan ini untuk mendengar
masukan dari para petani. Anggota
kelompok tani mengambil manfaat
momentum yang dihadiri oleh
perwakilan dari Kedutaan Besar
Inggris. Dinas Perkebunan

Para petani juga menyampaikan
kebutuhan akan lebih banyak bibit
kakao untuk ditanam di tanah seluas
40 hektar yang dulunya adalah
kebun kakao milik orangtua mereka.
Saat ini area ini dipenuhi pohon
kakao yang tidak lagi produktif
paska serangan hama pada awal
tahun 2000-an, dan sekarang siap
ditanami dengan bibit kakao yang
baru.
Pertemuan diakhiri dengan
penanaman bibit-bibit pohon kakao
klonal di kebun masyarakat yang
dilakukan oleh Direktur
Pembangunan Kedutaan Inggris,
Program Ekonomi Hijau, pemerintah
dan juga petani.
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Mempromosikan Sagu Sebagai Upaya Memperkuat
Ketahanan Pangan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua

Pada tanggal 16-19 Maret 2022,
Direktorat Penyerasian Pembangunan
Daerah Khusus Kementerian Desa
melaksanakan kegiatan lokakarya
Peningkatan Kapasitas Masyarakat di
Bidang Pertanian, Kelautan dan
Perikanan di Nabire dengan berfokus
pada komoditas sagu., Kegiatan ini
merupakan tindak lanjut dari webinar
gastronomi pengembangan sagu
untuk ketahanan pangan Indonesia.
Sagu memiliki produktivitas alam
yang tinggi di Nabire. Oleh karena itu,
sagu dipandang sebagai salah satu
sumber karbohidrat alternatif bagi
masyarakat yang sebagian besar
mengandalkan beras untuk
ketahanan pangan mereka.
Mempromosikan makanan pokok
lokal seperti sagu dan menunjukkan
kepada masyarakat pilihan bahan
pangan yang dapat dihasilkan dari
Sagu diharapkan dapat memperkuat
ketahanan pangan kabupaten ini.

Dalam lokakarya tersebut,
Kementerian Desa berbagi potensi
dan manfaat sagu bagi kesehatan.
Mereka juga memperkenalkan chef
yang mendemonstrasikan pilihan
makanan yang berasal dari Sagu.
Program Ekonomi Hijau Papua
mendukung inisiatif Kementerian
Desa dengan memberikan

gambaran singkat tentang program
pengembangan komoditas sagu
yang dilakukan oleh program di
provinsi Papua. Presentasi berfokus
pada dukungan program untuk Putri
Numbay dalam mengembangkan
mie sagu sebagai salah satu produk
turunan sagu di Jayapura.
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Komitmen Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Bupati Keerom dalam Membangun Kakao
Sebagai Komoditas Unggulan Kabupaten Keerom
Pada tanggal 20 Maret 2022,
Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal yang dalam hal ini
diwakili oleh direktur penyerasian
pembangunan daerah khusus, Rudi
Hartoyo bersama dengan bupati
Keerom, Pieter Gusbager melakukan
penanaman perdana bibit kakao di
Kampung Skanto, Distrik Skanto,
Kabupaten Keerom.
Bibit kakao yang ditanam merupakan
bagian dari program distribusi bibit
kakao klonal Program Ekonomi Hijau
Papua pada tahun 2022. Kabupaten
Keerom menerima sebanyak 86.170
bibit dari total 150,900 bibit kakao
klonal yang didistribusikan. Bibit klonal
tersebut disalurkan ke empat
kampung di distrik Skanto di
kabupaten Keerom. Keempat
kampung penerima bibit ini adalah
kampung Jaifuri, kampung Naramben,
Kampung Wiantre and Kampung
Skanto.
Dalam kesempatan ini,Rudi Hartoyo
berharap bahwa kakao dapat menjadi
salah satu komoditas unggulan yang
dapat menggerakkan dan memajukan

ekonomi masyarakat di Keerom.
Begitu pula, Pieter Gusbager, Bupati
Keerom menyambut baik dukungan
Kemendesa dan program Ekonomi
Hijau. Ia menyatakan bahwa ia akan
mendukung dengan mengeluarkan
SK Bupati untuk menempatkan
penyuluh terbaik di kampung-

kampung ini. Dengan dukungan dari
dinas terkait, pelatihan akan
dilakukan, begitu juga dengan
pendampingan serta pendistribusian
mesin-mesin yang dapat membantu
proses paska panen bagi petani
kakao di wilayahnya.

Analisis Rantai Nilai

Strategi Berbeda Papua Global Spice dalam Peningkatan
Kualitas Pala Fakfak untuk Pasar Premium

Papua Global Spice (PGS) adalah
perusahaan yang bergerak dalam
bisnis jual beli pala Fakfak.
Sebelumnya perusahaan ini dikenal
dengan nama UD Sofia namun baru
saja secara resmi berganti nama
menjadi Papua Global Spice pada
bulan Februari 2022. Perusahaan ini
mulai berdiri pada tahun 2018.
Sebagai pemain baru dalam bisnis
ini, PGS berusaha untuk
menciptakan kelebihan kompetitif
dengan hanya membeli, memproses
dan menjual pala dengan kualitas
terbaik untuk menyasar pasar
premium pala. Untuk mencapai
tujuan tersebut, ada beberapa
langkah aktif dan strategi yang
dilakukan PGS.
Pertama, melakukan pembaruan
sistem pembelian buah pala segar
guna mendapatkan bahan baku

yang berkualitas. Selama ini proses
pembelian buah pala mentah dari
masyarakat oleh pengepul local
dilakukan dengan perhitungan
satuan dimana harga per 1000 buah
pala mentah adalah Rp.500.000.
Harga ini ditentukan oleh pengepul
lokal baik pala muda maupun tua
dengan harga yang sama.
Praktek ini tidak bisa dilakukan oleh
Papua Global Spice karena ini akan
secara langsung mempengaruhi
kualitas produk mereka. Oleh sebab
itu mereka mengembangkan system
pembelian baru dimana mereka
menggunakan berat pala untuk
menentukan tingkat kematangan
pala, cara ini untuk memperkirakan
total buah pala yang dibawa oleh
petani tanpa harus mengecek dan
menghitung satu per satu dan juga
untuk menentukan harga bagi pala

tersebut. Hal ini dapat dilakukan
karena buah pala yang tua selalu
lebih berat dibanding pala muda.
Selain itu, berat dari pala Fakfak juga
bergantung pada lokasi tumbuh
dimana pala gunung jauh lebih besar
dan berat sedangkan pala pantai
lebih kecil dan ringan.
Kedua, PGS memberikan insentif
bagi petani guna mendorong praktek
panen pala yang lebih baik.
Ketiadaan standar kualitas dari
pengepul pala lokal yang diikuti oleh
kebutuhan ekonomi petani kadang
membuat petani pala harus
memanen pala mereka sebelum tua.
Sehingga untuk mencegah hal
tersebut, PGS memberikan insentif
harga hingga 80% lebih tinggi dari
harga pasar untuk pala yang telah
tua.

Sistim dengan insentif ini, petani dapat memperoleh harga yang lebih baik untuk pala mereka seperti yang dapat dilihat
di table di bawah ini :
No

Jumlah

Kondisi

Berat

Harga

1

1000 pala gunung

Tua/matang pohon

20 - 25 kg

Rp. 900.000

2

1000 pala pantai

Tua/ matang pohon

17 - 20 kg

Rp. 750.000 - 800.000

3

1000

Setengah tua/ matang

14- 16 kg

Rp. 700.000

4

1000

Mentah

11- 13 kg

Rp. 550.000 - 600.000

Harga yang lebih baik ini diharapkan
dapat memotivasi petani untuk mau
menunggu buah pala matang
sebelum dipanen dan dijual.
Ketiga, proses pengeringan biji pala
dengan metode hybrid untuk
mendapatkan produk yang lebih
bersih dan bebas aroma asap serta
kontaminasi Aflatoxin-okratoksin.
Saat ini system pengeringan biji pala
dengan metode hybrid, cold dryer
dan solar dryer, milik Papua Global
Spice adalah satu-satunya instalasi
pengeringan biji pala jenis ini di
Fakfak bahkan yang pertama di
Indonesia. Metode ini telah terbukti
berhasil menghasilkan biji pala yang
memenuhi standar keamanan
pangan Eropa.
Sofia, pemilik dari PGS
menyatakan,“diferensiasi bisnis
sangat krusial bagi sebuah
perusahaan untuk bertahan dan
berkembang. Dan bagi saya, produk
yang berkualitas, selalu ada
pasarnya. Sehingga ke depan, saya
berharap pemerintah dapat
menghubungkan kami dengan
Badan Usaha Milik Kampung yang
dapat bekerjasama dengan kami
untuk memasok buah pala yang
berkualitas secara konsisten.”

“…bagi saya, produk yang
berkualitas, selalu ada
pasarnya…”
Sofia
Papua Global Spice

Cerita Berkelanjutan

Peran Politeknik Negeri Fakfak dalam Mendukung
Penelitian dan Pengembangan Pala Fakfak
Politeknik Negeri Fakfak merupakan
salah satu perguruan tinggi di Fakfak
yang menjadi bagian terintegrasi dari
peta pengembangan pala Fakfak.
Peran Politeknik akan melanjutkan
penelitian dan pengembangan pala
Fakfak yang berkelanjutan setelah
Program Ekonomi Hijau Papua
berakhir.

pihaknya bercita-cita menjadi pusat
penelitian dan pengembangan pala
di Indonesia Timur. Sebagai pusat
penelitian, politeknik ingin
berkontribusi mengisi kekosongan
penelitian pala Fakfak (Myristica
Argantea). Karena saat ini publikasi
akademik tentang Pala Tomandin
Fakfak masih sangat terbatas.

Direktur Politeknik Negeri Fakfak,
Muhammad Subhan mengatakan,

Pihak Politeknik berencana untuk
mencapai tujuannya dengan

melakukan dua hal. Dengan
mengumpulkan semua penelitian
yang telah dilakukan dan
dipublikasikan di Myristica argantea
di satu tempat dan sebagai informasi
dasar dan untuk memastikan
penelitian tidak terduplikasi. Selain
itu juga melakukan penelitian
independen dan kolaboratif dengan
institusi lain. Salah satu inisiatif
kolaboratif telah difasilitasi oleh
Program Ekonomi Hijau Papua di
mana Politeknik telah dihubungkan
dengan Dr Handajaya Rusli, seorang
peneliti dari departemen kimia di
Institut Teknologi Bandung.
Penelitian ini mengeksplorasi
komponen kimia Myristica argantea
dan manfaatnya.
Sementara itu, sebagai pusat
pengembangan, politeknik bercitacita untuk menciptakan produk
turunan pala yang memiliki nilai
ekonomi lebih tinggi. Upaya tersebut
telah dimulai dengan
mengintegrasikan pengembangan
produk turunan ke dalam kurikulum
mereka. Sabun pala merupakan
salah satu produk turunan yang telah
diajarkan kepada mahasiswa jurusan
agroindustri. Selain itu, dalam waktu
dekat Politeknik juga akan
bekerjasama dengan Ibu Ning
Harmanto dari Mahkota Dewa,
sebuah perusahaan produk herbal,

untuk mengadakan pelatihan teh
celup pala bagi mahasiswa dan
masyarakat umum di Fakfak.
Kerjasama dengan Mahkota Dewa ini
rencananya akan menjdi program
berkelanjutan dimana akan selalu ada
produk baru berbahan dasar pala
yang akan diperkenalkan kepada
mahasiswa dan masyarakat di Fakfak.
Politeknik Negeri Fakfak saat ini
bekerja sama dengan Program
Ekonomi Hijau Papua dalam
mengelola, memelihara, dan dalam
proses mempelajari cara
mengoperasikan mesin screw press

yang dibeli Program Ekonomi Hijau
Papua untuk menghasilkan lemak
pala. Setelah mesin ini berjalan dan
beroperasi, produksi lemak pala
dapat dimulai dan dikirim ke
perusahaan yang membutuhkan
produk turunan ini. Namun lebih dari
itu, mesin dan lemak pala diharapkan
akan menjadi sumberdaya
pengetahuan yang berharga bagi
mahasiswa agroindustri, teknik elektro
dan teknik perawatan dan perbaikan
mesin di lembaga ini untuk memicu
ide-ide inovatif, penelitian dan
pengembangan produk baru.

Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau
Provinsi Papua dan Papua Barat
Jalan Ruko Pasifik Permai Dok II No G5 Jayapura, Papua
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