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Ringkasan Eksekutif 
Kabupaten Jayapura pernah mengalami kejayaan sebagai penghasil kakao pada tahun 2005-2010 
dengan jumlah produksi di titik puncak mencapai 9.460 ton di tahun 2007. Hasil bumi itu membuat 
masyarakat Jayapura hidup makmur, dengan banyak petani yang dapat menyekolahkan anaknya 
hingga ke perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan betapa besarnya dampak keberhasilan dan kemajuan 
komoditi kakao terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jayapura.  

Kakao merupakan komoditi yang tidak dapat tumbuh di semua negara.  Indonesia, khususnya di 
Kabupaten Jayapura, memiliki kesesuaian lahan untuk tanaman kakao. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian (2016), 
Kabupaten Jayapura memiliki kesesuaian lahan untuk tanaman kakao dengan kriteria sesuai (S2) 
seluas 113.314 hektar dan sesuai marginal (S3) seluas 668.082 hektar.  

Di lain pihak, permintaan biji kakao asalan dan kakao fermentasi sangat tinggi, bahkan dapat 
mencapai ratusan ribu ton per tahun. Secara nasional saja, berdasarkan data dari ASKINDO (Asosiasi 
Kakao Indonesia) kebutuhan kakao mencapai 800.000 ton dan separuhnya masih harus dipenuhi 
melalui impor. Angka ini belum mencakup permintaan dari pasar luar negeri.   

Hal ini menunjukkan besarnya permintaan dan peluang pasar kakao yang dapat dimanfaatkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan petani Kabupaten Jayapura.  

Sayangnya, tantangan terbesar Kabupaten Jayapura dalam mengembangkan komoditas kakao 
adalah penurunan produktivitas yang terjadi secara signifikan sejak tahun 2008. Penurunan 
produktivitas kakao Kabupaten Jayapura sangat tinggi, yaitu sekitar 98%, dari total produksi sebesar 
5.748 ton per tahun di tahun 2007, turun menjadi 137 ton pada tahun 2021. Dan 87% dari kakao 
yang diproduksi Kabupaten Jayapura di tahun 2021 merupakan biji kakao asalan dengan kualitas 
standar atau rendah. 

Penurunan produktivitas ini berdampak sangat luas. Petani kakao meninggalkan kebun mereka dan 
bekerja di sektor lain, tidak sedikit yang beralih menjadi penebang liar sehingga meningkatkan laju 
deforestrasi, menyebabkan kerusakan hutan dan infrastruktur. Kakao yang masih ada pun membusuk 
karena tidak dipanen sehingga memperparah serangan hama yang meluas ke kebun kakao lainnya. 
Rendahnya produktivitas dan kualitas kakao lama yang saat ini ada pun mempengaruhi kondisi sosial 
dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan mereka pada komoditas kakao. Daya 
beli mereka menurun, banyak usaha gulung tikar karena sepi pembeli, dan banyak anak akhirnya tidak 
dapat meneruskan sekolah.  

Revitalisasi Komoditas Kakao dengan Pendekatan Bisnis Hĳau  
Pengembangan komoditi kakao di Kabupaten Jayapura sebaiknya dilakukan dengan pendekatan 
Bisnis Hijau untuk memastikan pengembangan kakao sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi 
pemerintahan Kabupaten Jayapura 2007-2027, yaitu adalah Terwujudnya Masyarakat Jayapura yang 
Terdepan di Papua, dengan misi meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja dan kesempatan 
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mengembangkan usaha dengan memanfaatkan sumber daya alam yang diarahkan untuk 
kemakmuran masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Komoditi kakao merupakan komoditi yang sangat mengakar dan dekat dengan masyarakat Jayapura, 
maka revitalisasi dan pengembangan ke depan perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
Bisnis Hijau guna menentukan arah inovasi, investasi, dan kebijakan yang perlu ditempuh.  

Pendekatan Bisnis Hijau menjamin keberlangsungan produksi, kesejahteraan petani dan masyarakat, 
dan kelestarian lingkungan dengan mengaplikasikan tiga pendekatan dasar (triple bottom line) dalam 
mengukur keberhasilan bisnis, yaitu berdasarkan: 

a. dampak terhadap masyarakat,  
b. dampak terhadap lingkungan, dan  
c. keuntungan finansial yang diperoleh dari bisnis tersebut 

Konsep Bisnis Hijau untuk pengembangan komoditi kakao memiliki tujuan: 

a. Meningkatkan produksi kakao Jayapura setidaknya kembali ke angka produksi tahun 2007 
agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani kakao.  

b. Meningkatkan produksi kakao diatas 5.000 ton per tahun (335 kontainer per tahun) sehingga 
dapat mendorong perusahaan besar mau menempatkan buying unit di Jayapura 

c. Mendorong pengelolaan lahan berkelanjutan melalui sertifikasi Rainforest Alliance untuk 
menambah nilai/harga biji kakao asalan karena sesuai dengan kebijakan deforestrasi Uni 
Eropa  

d. Mendorong pelestarian hutan dengan pemberian sumber pendapatan alternatif melalui 
kakao untuk petani yang telah beralih profesi menjadi penebang hutan liar sehingga mereka 
dapat kembali menjadi petani dan berhenti menebang hutan   

e. Membuka lapangan pekerjaan baru  
f. Meningkatkan produktivitas kakao sambil meningkatkan biomasa karbon dengan melalui 

sistem agroforestry  
g. Meningkatkan pendapatan petani melalui pengaplikasian program pemantauan kebun petani 

melalui program pendaftaran dan traceability seperti Koltiva https://www.koltiva.com/ 

Rekomendasi 
Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, rekomendasi yang akan dipaparkan di dokumen ini adalah: 

Di tingkat Pemerintah Kabupaten:  
1. Melakukan kegiatan revitalisasi usaha tanaman kakao, salah satunya dengan melakukan 

penanaman kembali menggunakan bibit kakao klonal 
2. Mendukung proses replanting dengan pendampingan intensif kepada petani yang meliputi 

pelatihan usaha tani yang berfokus pada GAP (Good Agricultural Practices), kemitraan usaha, 
peningkatan teknologi usaha tani kakao, pendanaan, dan pemasaran produk.  Memperkuat 
BUMKam untuk memfasilitasi pendanaan pengembangan komoditi kakao.
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3. Menjalin kemitraan dengan Cocoa Sustainability Platform https://www.csp.or.id/  yang merupakan 
forum kolaborasi sektor publik dan swasta, yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan 
kakao di Indonesia.  

4. Menghidupkan kembali kebun bibit dan entres yang menyebar di sekitar area-area perkebunan 
kakao, serta penyediaan benih yang baik dengan kualitas unggul sesuai standar perbenihan dari 
Kementerian Pertanian dan kesesuaian ekosistem setempat. 

5. Mensosialisasikan peraturan perlindungan kawasan perkebunan kakao dari berbagai gangguan 
dan pelarangan penebangan hutan untuk melindungi area perkebunan kakao dan mencegah 
deforestasi. 

6. Memfasilitasi pemilik usaha untuk menyalurkan pupuk (organik and non organik)  di area yang 
mudah dijangkau oleh petani kakao  

7. Membuka peluang kerjasama dengan mitra usaha start-up bagi kelompok muda agar tergerak 
untuk ikut mengembangkan komoditi kakao berbasis informasi dan digital.   

8. Membina dan memperkuat peranan Kelompok Tani dan Kelompok Petani Hutan Desa termasuk 
kelembagaannya.  

Di tingkat Petani:  
1. Memperbarui metode bertani berfokus pada intensifikasi dengan berdasarkan GAP (Good 

Agricultural Practices) yang meliputi pemanenan teratur, pemangkasan, pemupukan, dan 
kebersihan produk sesuai standar permintaan pasar.  

2. Melakukan perbaikan lingkungan berdasarkan metode GAP, yang mencakup perawatan tanaman 
pelindung, perawatan kebun  dan kesuburan tanah, perawatan badan air di kebun dan sekitar 
kebun, dan mencegah kebakaran lahan.  

3. Bergabung dalam kelompok usaha tani untuk memastikan keberlangsungan usaha bersama 
termasuk melaksanakan kesepakatan bersama demi hasil yang optimum, serta memudahkan 
untuk mendapatkan akses bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta. 

Di tingkat Pemilik Modal: 
1. Menjalin kemitraan untuk membagi keuntungan penyerapan karbon dengan masyarakat melalui 

pemasokan bahan perkebunan dan sertifikasi kredit karbon.  
2. Menjalin kemitraan dengan petani dan kelompok tani untuk memperkuat rantai pasok melalui 

mekanisme produksi yang berkelanjutan yang dapat diterima pasar kakao dunia, pemanfaatan 
teknologi ramah lingkungan, peningkatan kapasitas petani termasuk akses pendanaan, dan  
pasokan bahan perkebunan. 

3. Memastikan petani dan pemain lainnya di sepanjang rantai pasok memenuhi syarat yang diterima 
pasar internasional, seperti tidak melakukan deforestasi, mencegah emisi karbon, penggunaan 
material organik secara maksimum untuk memenuhi persyaratan Rainforest Alliance atau sertifikasi 
kakao organik, mencegah penggunaan tenaga kerja di bawah umur, serta membantu petani 
memperoleh pendapatan yang layak. 
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4. Mendukung petani untuk mendaftarkan diri mereka di platform traceability melalui kelompok-
kelompok tani termasuk kelompok tani Hutan Desa. 

5. Bersama dengan pemerintah daerah menyusun target  untuk mendukung pembukaan buying unit 
di Kabupaten Jayapura agar petani, kelompok tani, ataupun pengumpul dengan kemampuan 
keuangan terbatas dapat menjual kakao dengan kontrak suplai di bawah 5 ton dengan FOB 
Jayapura.  

Sedangkan rekomendasi berdasarkan kesesuaian lahan adalah sebagai berikut:   
1. Mempertegas peruntukan ruang kawasan budidaya sebagai wilayah kawasan perkebunan rakyat. 
2. Pemerintah perlu melihat kembali lokasi izin perkebunan sawit dan memprioritaskan perkebunan 

kakao berbasis masyarakat di lokasi yang memiliki kesesuaian lahan, karena pengalokasian lahan 
pengganti untuk kakao perlu dihindari untuk mengurangi tekanan pada lahan dan peningkatan 
deforestasi yang juga berarti peningkatan emisi karbon. 

3. Menghindari kawasan rawan bencana untuk menghindari peningkatan kerusakan lahan 
4. Menetapkan sebaran kakao di luar kawasan hutan sebesar 4.701 ha sebagai kawasan prioritas 

untuk dikembangkan secara intensif bersama pemilik modal  
5. Mengembangkan sebaran kakao di dalam kawasan hutan sebesar 3.180 ha melalui kerjasama 

dengan KLHK dan skema Hutan Adat untuk izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang dikelola 
masyarakat lokal  

Penutup  
Tingginya permintaan kakao di pasar dunia diharapkan dapat memotivasi seluruh stakeholder yang 
terlibat di rantai pasok komoditas kakao untuk bermitra dan bekerjasama dalam meningkatkan kualitas 
kakao asal Kabupaten Jayapura. Kebijakan, inovasi, dan investasi yang diterapkan harus tetap 
mengutamakan kesejahteraan petani, keberlangsungan pasokan, dan kelestarian lingkungan.  

Dokumen Tinjauan dan Rekomendasi Bisnis Hijau ini ditujukan untuk memberikan informasi yang   
dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dalam membangun kembali 
komoditas kakao, untuk mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat 
Kabupaten Jayapura, khususnya para petani kakao.
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Gambaran Umum Kabupaten Jayapura  
Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua memiliki 
luas wilayah 1.75 juta hektar yang terdiri atas 19 
distrik, 139 desa, dan 5 kelurahan. Kabupaten 
Jayapura terletak pada koordinat 139025’32,4” 
’-140038’38,53” Bujur Timur dan 2019’21,82” 
-3045’7,28” Lintang Selatan dan memiliki batas 
administrasi sebagai berikut:  

Kabupaten Jayapura dan Potensinya

Sebelah utara	 : Kabupaten Keerom dan 	 	
	   Samudra Pasifik  
Sebelah selatan : Kabupaten Jayawijaya, 	 	
	   Kabupaten Yahukimo, dan 		
	   Kabupaten Pegunungan Bintang      
Sebelah timur	 : Kota Jayapura dan Kabupaten 	
	   Keerom 
Sebelah barat	 : Kabupaten Sarmi dan 	 	
	   Kabupaten Mamberamo Raya

Gambar 1 
Peta Administrasi Kabupaten Jayapura, Papua
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Jumlah penduduk di Kabupaten Jayapura pada tahun 2021 adalah 168.476 orang, dengan jumlah 
penduduk terbanyak berada di Distrik Sentani, yaitu mencapai 72.443 orang yaitu 43% dari total 
penduduk, dan yang terkecil berada di Distrik Airu, yaitu sebanyak 1.096 orang atau 0.65%

Gambar 2 
Jumlah Penduduk Kabupaten Jayapura, 2021

Visi Misi 20 tahun Kabupaten Jayapura periode 2007-2027 adalah Terwujudnya Masyarakat Jayapura 
yang Terdepan di Papua, dengan misi meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja dan kesempatan 
mengembangkan usaha (Misi 2) dengan memanfaatkan sumber daya alam yang diarahkan untuk 
kemakmuran masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup (Misi 6). 
Salah satu program yang dilakukan adalah melakukan revitalisasi sektor unggulan daerah, khususnya 
komoditi kakao, untuk  meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. 
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Visi 20 tahun Kabupaten Jayapura periode 2007-2027 adalah 
Terwujudnya Masyarakat Jayapura yang Terdepan di Papua.  

Salah satu misinya adalah meningkatkan akses terhadap 
kesempatan kerja dan kesempatan mengembangkan usaha  dengan 

memanfaatkan sumber daya alam yang diarahkan untuk 
kemakmuran masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian 

fungsi lingkungan hidup.



Peningkatan akses terhadap kesempatan kerja 
dan kesempatan usaha yang dilakukan melalui  
pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan 
tetap menjaga aspek kelestariannya guna agar 
keberlanjutan lingkungan tetap terjaga.     

Perekonomian Kabupaten Jayapura  
PDRB Kabupaten Jayapura tahun 2020 adalah 
sebesar Rp 15.645.111 miliar1 dengan laju 
pertumbuhan rata-rata sebesar 7.14% per tahun 
selama periode tahun 2016-2020.2 Sektor 
pertanian, kehutanan, dan perikanan 
menyumbang rata-rata 20.34% terhadap 
pembentukan PDRB Kabupaten Jayapura untuk 
periode yang sama.3   

Perkembangan Infrastruktur 
Provinsi Papua memiliki satu pelabuhan utama

untuk penumpang dan angkutan barang yang 
terletak di Kota Jayapura yang lokasinya 
bersebelahan dengan Kabupaten Jayapura. Dari 
sisi ketersediaan jalan, Kabupaten Jayapura juga 
memiliki panjang jalan sepanjang 618.68 km4, 
separuhnya merupakan jalan beraspal. Kondisi 
jalan dari pelabuhan sampai ke beberapa titik 
penghasil biji kakao sangat baik, khususnya di 
Distrik Nimbokrang dan sekitarnya, serta dari 
pelabuhan hingga ke Distrik Taja dan Distrik Tapsi. 
Truk kontainer 20 ft dapat  mencapai lahan 
perkebunan SP 2 di Distrik Taja.  

Dengan kondisi tersebut, akses pengangkutan 
kakao dari lahan-lahan perkebunan yang tersebar 
di Kabupaten Jayapura hampir tidak memiliki 
kendala.  

1 BPS, Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jayapura, 2016-2020 
2 Diolah berdasarkan data BPS, Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jayapura, 2016-2020 
3 BPS, Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jayapura, 2016-2020
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Bisnis Hĳau: Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 
Lingkungan yang Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat

Apa itu Bisnis Hĳau ?  
Bisnis Hijau adalah sebuah pendekatan bisnis 
yang bermanfaat untuk: 

• mempertahankan atau meningkatkan kualitas 
lingkungan, 

• menyediakan upah dan manfaat kerja yang 
layak  serta kondisi kerja yang aman dan 
nyaman,  

• inklusif untuk tujuan kesejahteraan 
masyarakat dengan memperhatikan   
keragaman gender, suku, maupun usia.  

Skala Bisnis Hijau dapat bervariasi dan terletak di 
setiap titik rantai nilai (value chain) mulai dari 
produksi hingga penyediaan barang dan jasa, 
khususnya yang diupayakan oleh masyarakat 
lokal. Praktek ini sekaligus membantu penurunan 
emisi karbon dan menciptakan pekerjaan bagi 
masyarakat setempat.  

Pendekatan Bisnis Hijau didefinisikan dari 2 (dua) 
sudut pandang, yaitu: 

1. Berkaitan dengan keluaran (output) dalam 
bentuk produk atau layanan hijau,  

2. Berkaitan dengan proses aktivitas ekonomi 
hijau. 

Proses produksi   diterapkan dengan teknologi 
ramah lingkungan dan energi bersih untuk 
mengurangi dampak negatif dari kegiatan usaha.  

Dalam konteks Papua dan Papua Barat, 
pendekatan bisnis hijau sangat relevan untuk 
mendukung komitmen menurunkan emisi   karbon 
yang berasal dari sektor pemanfaatan lahan, 
efisiensi energi, penerapan teknologi ramah 
lingkungan, serta pengurangan limbah.

Green Business

Green Products 
and Services

Green Process
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Pendekatan Bisnis Hijau komoditas lokal unggulan: 

• mencegah deforestasi dan degradasi lahan 
• menerapkan konsep intensifikasi  
• menekan emisi karbon di setiap proses 
• menggunakan proses ramah lingkungan dengan dampak minimal   
• menerapkan konsep inklusif dengan melibatkan masyarakat terutama perempuan, 

menjunjung tinggi aspek sosial dan budaya yang berkembang 
• dikembangkan di area yang memiliki kesesuaian topografi dan kondisi lahan yang tepat 
• dikembangkan berdasarkan perencanaan usaha jangka panjang dan berkelanjutan. 

Manfaat Perencanaan Bisnis Hĳau di 
Tingkat Kabupaten 
Di tingkat kabupaten, perencanaan bisnis hijau 
dapat digunakan sebagai panduan bagi 
pemerintah daerah untuk  menentukan prioritas 
komoditas dan pemberian dukungan peningkatan    
nilai tambah produk maupun jasa terkait usaha 
Bisnis Hijau. Perencanaannya sekaligus untuk  
memastikan manfaat sosial   bagi masyarakat   
dengan tidak mengorbankan kelestarian 
lingkungan. Rencana bisnis hijau juga dapat 
digunakan sebagai panduan regulasi investasi di 
daerah.  

Perencanaan bisnis yang berkaitan dengan 
pengembangan komoditi lokal perlu 
mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, 
potensi pengembangannya tanpa menyebabkan 
deforestasi dan degradasi lahan termasuk 
peningkatan emisi karbon. Oleh karena itu sangat  
penting untuk menentukan rencana dan strategi 
yang dapat memaksimalkan manfaat ekonomi, 
sosial, dan lingkungan.  

Selain itu, perencanaan bisnis hijau juga dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi hambatan 
peningkatan skala dampak dari rantai nilai (value 
chain) dan  cara mengatasinya.
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Kakao: Komoditi Potensial Kabupaten Jayapura 
Kabupaten Jayapura pernah mengalami kejayaan 
sebagai penghasil kakao pada tahun 2005-20105 
dengan jumlah produksi di titik puncak mencapai 
9.460 ton di tahun 2007. Hasil bumi itu membuat 
masyarakat Jayapura hidup makmur, dengan 
banyak petani yang dapat menyekolahkan 

anaknya hingga ke perguruan tinggi. Hal ini 
menunjukkan betapa besarnya dampak 
keberhasilan dan kemajuan komoditi kakao 
terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten 
Jayapura.  

Kabupaten Jayapura pernah mengalami kejayaan 
sebagai penghasil kakao pada tahun 2005-2010 

dengan jumlah produksi di titik puncak mencapai 
9.460 ton di tahun 2007

Kakao merupakan komoditi yang tidak dapat 
tumbuh di semua negara.6 Indonesia, khususnya 
di Kabupaten Jayapura, memiliki kesesuaian lahan 
untuk tanaman kakao. Dengan demikian, 
Indonesia memiliki peluang sebagai salah satu

pemasokan kakao di pasar dunia. Peningkatan 
produksi kakao diharapkan dapat meningkatkan 
kesejahteraan petani kakao, termasuk para petani 
kakao di Kabupaten Jayapura.
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Kesesuaian Lahan Kabupaten Jayapura 
untuk Tanaman Kakao 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan 
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 
Kementerian Pertanian (2016) tentang kondisi

tanah dan agroklimat, Kabupaten Jayapura 
memiliki kesesuaian lahan untuk tanaman kakao 
dengan kriteria sesuai (S2) seluas 113.314 hektar 
dan sesuai marginal (S3) seluas 668.082 hektar.

Gambar 3. 
Peta Kesesuaian Lahan untuk Kakao menurut Badan Litbang Pertanian

Pemetaan Sebaran Kakao di Kabupaten 
Jayapura 
PSP melakukan pemetaan sebaran area kakao  
menggunakan pendekatan penginderaan jauh dan 
system informasi geografis (SIGO) dengan 
menggunakan data citra satelit dan overlay data 
spasial lainnya. 

Berdasarkan hasil pemetaan menggunakan data 
citra sentinel dan planet menggunakan metode 
random forest, SVM pada Google Earth Engine 

dan perbandingan dengan tutupan lahan existing 
dari KLHK 2021 luasan lahan yang diduga sebagai 
kakao di Jayapura adalah existing seluas 15.166 
ha dan seluas 12.175 hektar berada diluar 
kawasan hutan. Hasil interpretasi ini belum 
dilakukan validasi di  lapangan dan dalam 
pemetaan kakao yang menggunakan citra satelit 
terdapat kendala minimnya data awal yang dapat 
dipergunakan sebagai input training area dan 
adanya campuran kakao dengan tanaman 
naungan dalam budidaya.

Kakao: Komoditi Potensial Kabupaten Jayapura 16



 

Berdasarkan data sebaran tanaman kakao dari 
Dinas Perkebunan Kabupaten Jayapura dan 
dilengkapi dengan hasil analisis citra, didapatkan 
perkiraan luasan sebaran tanaman kakao di 
Kabupaten Jayapura sekitar 15.166 ha, di mana 
Distrik dengan sebaran  terluas berturut-turut 
berada di Distrik Kemtuk Gresi 2.836,6 ha, Distrik

Yapsi seluas 2.425,6 ha , Distrik Nimbokrang 
seluas 1.485,9 ha, Nimboran seluas 1.456,9 ha 
dan Distrik Kemtuk 1.263,8 ha. Total luasan 
tersebut termasuk kebun tua yang sudah tidak 
produktif. Luasan Kakao berdasarkan Distrik 
selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini. 

Kecamatan Luas (ha)

Airu 62.2

Demta 9.0

Depapre 311.1

Ebungfao 640.0

Gresi  Selatan 179.7

Kaureh 672.7

Gambar 4  
Peta Sebaran Tanaman Kakao Hasil Analisis PSP

Tabel 1 
Luas sebaran Kakao per kecamatan di Kabupaten Jayapura berdasarkan hasil analisis citra satelit 
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Kemtuk 1,263.8

Kemtuk Gresi 2,836.6

Nambluong 770.2

Nimbokrang 1,485.9

Nimboran 1,456.1

Raveni Rara 198.6

Sentani 398.5

Sentani Barat 569.4

Sentani Timur 397.7

Unurum Guay 919.0

Waibu 520.5

Yapsi 2,425.6

Yokari 49.3

Grand Total 15,166.0

Dari keseluruhan 15.166 ha wilayah tanaman 
kakao, sebagian besar berada dalam wilayah non-
kawasan hutan yaitu seluas 12.175 ha atau sekitar 
80% dari total luas wilayah tanaman kakao. Hal ini 
memberikan kemudahan bagi pemerintah

kabupaten untuk mengelola wilayah sebaran 
tanaman kakao karena hanya 20% berada dalam 
kawasan hutan produksi dengan total area seluas 
2.990 ha (Tabel 2) dan peta sebarannya dapat 
dilihat pada gambar 5 di bawah.

Kecamatan
Fungsi Kawasan

Grand Total
APL HP HPK HPT

Airu 2.0 60.2 62.2
Demta 6.5 2.5 0.0 9.0
Depapre 150.6 160.5 311.1
Ebungfao 639.3 0.1 0.6 640.0
Gresi  Selatan 179.7 179.7
Kaureh 425.6 247.1 672.7
Kemtuk 1,161.3 60.1 19.3 23.0 1,263.8
Kemtuk Gresi 2,507.1 0.4 329.1 2,836.6
Nambluong 769.7 0.5 770.2
Nimbokrang 1,419.7 66.3 1,485.9

Tabel 2 
Luas sebaran Kakao berdasarkan fungsi Kawasan hutan di Kabupaten Jayapura
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Nimboran 1,347.4 108.7 1,456.1
Raveni Rara 150.1 48.4 198.6
Sentani 205.6 192.9 398.5
Sentani Barat 87.5 481.8 569.4
Sentani Timur 203.5 87.3 64.4 42.6 397.7
Unurum Guay 701.6 26.7 43.7 147.0 919.0
Waibu 134.9 385.7 520.5
Yapsi 2,082.2 343.4 2,425.6
Yokari 1.6 47.5 0.2 49.3
Grand Total 12,175.9 174.2 1,682.8 1,133.0 15,166.0

Gambar 5. 
Peta Sebaran Kebun Kakao Terhadap Fungsi Kawasan Hutan SK 6632 Tahun 2021
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Perda No. 21/2009 tentang RTRW Kabupaten Jayapura menyebutkan bahwa area tanaman kakao yang 
berada di luar kawasan hutan masuk dalam kategori kawasan perkebunan dalam peruntukan ruang 
Kawasan Budidaya (11.884 ha).

Fungsi Kawasan 
Hutan Pola Ruang RTRW Kab. Jayapura Luas (Ha)

Bukan Kawasan Hutan Campuran 0.002
Danau Sentani 0.001
Hutan Lindung 514.350
Kawasan Hutan Lindung 1.430
Kawasan Hutan Produksi Konversi 16.327
Kawasan Hutan Produksi Tetap 81.468
Kawasan Industri 3.805.314
Kawasan Peruntukan Perkebunan 178.738
Kawasan Peruntukan Permukiman 7.222.260
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah 202.842
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering 118.499
Kawasan Sempadan Danau 0.360
Kawasan Sempadan Pantai 0.246
Kawasan Sempadan Sungai 28.688
Kawasan Taman Hutan Raya 0.17
Suaka Marga Satwa 2.037
(blank) 3.333

Sub Total 12.175.913
Kawasan Hutan Cagar Alam 0.40

Hutan Lindung 354.92
Kawasan Bergambut 0.01
Kawasan Hutan Lindung 0.07
Kawasan Hutan Produksi Konversi 782.86
Kawasan Hutan Produksi Tetap 977.87
Kawasan Industri 0.48
Kawasan Peruntukan Permukiman 0.44
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah 47.75
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering 809.87
Kawasan Rawa 7.97
Kawasan Sempadan Sungai 2.64
Kawasan Taman Hutan Raya 0.00
(blank) 4.81

Sub Total 2.990.10

Tabel 3 
Fungsi Kawasan dan Pola Ruang RTRW Kab Jayapura
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Gambar 6. 
Peta Sebaran Tanaman Kakao terhadap Rencana Pola Ruang, Perda No. 21/2009  

tentang RTRW Kabupaten Jayapura

Peta Rencana Pola Ruang dalam RTRW 
Kabupaten Jayapura tidak menjelaskan lokasi 
sebaran tanaman kakao, namun berdasarkan hasil 
analisis PSP, sebaran lokasi kakao dapat dilihat 
pada Gambar 6. Namun, sebaran tersebut belum 

dapat menjelaskan apakah merupakan kawasan 
perkebunan atau kawasan perkebunan rakyat.  
Untuk itu, dalam dokumen ini menggunakan 
terminologi sebaran tanaman kakao. 
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Sebaran tanaman kakao yang beradai di dalam kawasan Hutan Adat di Kabupaten Jayapura seluas 
85,39 ha dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.  
Luas sebaran Kakao berdasarkan Hutan Adat di Kabupaten Jayapura

No Hutan Adat Masyarakat Hutan Adat Luas (Ha)
1 HA Ku Defeng Takwobleng MHA Yano Takwobleng 11.46
2 HA Ku Defeng Akrua MHA Yano Akrua 2.85
3 HA Ku Defeng Meyu MHA Yano Meyu 28.60
4 HA Ku Defeng Wai MHA Yano Wai 16.33
5 HA Kusang Syuglue Woi Yansu MHA Syuglue Woi Yansu 26.16
6 HA Melra Kelrasena MHA Yosu Desoyo 0.00

Sebaran Kakao di dalam Hutan Adat 85.39
Sebaran Kakao di luar Hutan Adat 15,080.6

Grand Total 15,166.0

Gambar 7. 
Peta Sebaran Tanaman Kakao yang berada di dalam area Hutan Adat di Jayapura
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Sebagian dari kawasan yang teridentifikasi sebagai 
kebun kakao memiliki tingkat resiko longsor yang 
tinggi, yaitu sekitar 2.457 ha, serta merupakan 
area rawan banjir seluas 8.303 ha. Sementara itu

sekitar 1.928 ha merupakan wilayah dengan 
kerawanan longsor tinggi serta juga merupakan 
daerah rawan banjir di Kecamatan Yapsi, Gresi 
Selatan, Unurum Guay, Kaureh dan Aru.

Gambar 8. 
Peta Sebaran Kebun Kakao Terhadap Kawasan Rawan Bencana Banjir Dan Longsor

Jenis produk kakao  
Tanaman kakao sudah dikenal sejak tahun 1950 
dan saat ini sudah merupakan bagian dari “budaya 
lokal berkebun” masyarakat Papua, khususnya di 
Kabupaten Jayapura. Namun perubahan iklim dan 
serangan hama penyakit telah menurunkan 

produktivitas tanaman kakao lokal dengan sangat 
drastis, sehingga petani harus menggunakan jenis 
tanaman kakao alternatif.  

Saat ini, hampir semua biji kakao yang keluar dari 
Pelabuhan Jayapura berasal dari kakao klonal, 
yaitu jenis kakao yang memiliki klon sama dengan
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induknya. Kakao klonal ini diambil dari batang 
induk dan disambungkan ke tanaman kakao lain 
untuk dijadikan cabang produksi, yang dilakukan 
untuk mendapatkan kemampuan produksi dan 
ketahanan terhadap hama/penyakit. Tanaman 
kakao klonal mampu berbuah hingga 100% dari 
total tanaman dalam 1 lahan, karena merupakan 
klon yang sama dengan induknya. Hal ini 
memungkinkan petani untuk memperkirakan 
besaran penghasilan mereka dengan perawatan 
yang baik.

Hal ini berbeda dengan tanaman kakao lokal yang 
ditanam dari biji, yang biasanya hanya mampu 
berbuah sekitar 30% dari total tanaman dalam 1 
lahan. Tanaman kakao dari biji biasanya memiliki 
sifat turunan dari induk dan pejantannya, sehingga 
kemungkinan munculnya gen resesif sangat besar. 
Rata-rata biji kakao dengan jenis lokal  tidak 
mampu berbuah dengan baik dan biji kakao yang 
dihasilkan sangat ringan dengan bean count di 
atas 125.

Bean Count adalah jumlah biji kakao kering per 100 gram. Semakin 
tinggi bean count, semakin rendah mutu biji kakao dan semakin rendah 
pula kandungan lemaknya. Hanya bean count di bawah 110 yang bisa 
dijual premium dan bisa difermentasi. Bean count 125 berarti berat biji 

kakao per biji adalah: 0,8 gram (kurang baik kualitasnya).

Ada beberapa jenis kakao klonal yang saat ini banyak digunakan oleh petani, seperti: 

S-1 (Sulawesi 1)  
Tanaman klon S1 ini berasal dari 
Serawak, Malaysia, dan dibawa pekerja 
perkebunan ke Sulawesi karena 
pertumbuhan yang baik dan juga 
ketahanannya pada hama/penyakit dan 
juga tingkat produksinya yang tinggi. Di 
tempat asalnya, nama asli klon ini 
adalah PBC 123, yang berarti Padang 
Buah Cokelat (PBC) dengan 
karakteristik 1 pohon, 2 sambungan, 
dan menghasilkan 3 ton per hektar).  

Di Indonesia, oleh Departemen 
Pertanian klon ini dinamakan sebagai 
S-1 (Sulawesi 1). Jumlah biji per 100 
gram S-1 adalah 87 buah dengan berat 
per biji 1,5 gram.
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S-2 (Sulawesi 2)  
Tanaman klon S2 memiliki nama asli 
BRC 25 dan berasal dari Serawak, 
Malaysia. Klon ini masuk ke Indonesia 
dengan cara yang sama dengan klon 
S-1, yaitu dibawa oleh pekerja 
perkebunan. Klon S-2 rata-rata memiliki 
bean count 110. 

MCC-02 (Masamba Cocoa Clone-02  
Klon MCC-02 memiliki nama asli M-45, 
berdasarkan nama penemunya, Pak 
Muhtar dari Masamba, Sulawesi 
Selatan. MCC-02 adalah tanaman 
kakao super yang sangat diminati 
petani. Satu hektar tanaman kakao 
MCC-02 dapat menghasilkan 3.5 ton 
biji kakao kering, dan klon ini pun tahan 
hama, tahan penyakit, dan memberikan 
hasil produksi yang tinggi. 
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BB (Buntu Batu)  
Klon BB adalah tanaman unggul yang 
juga banyak dikembangkan oleh petani, 
dan berasal dari daerah Buntu Batu, 
Enrekang, Sulawesi Selatan. Ada 2 
(dua) jenis klon BB yaitu BB 01 dan BB 
02, dan keduanya menghasilkan 
produksi yang tinggi, tahan hama, dan 
penyakit.  

Gambar di samping merupakan klonal 
BB01.

Selain kakao klonal, kakao klonal Masamba Cocoa 
Clone 1 atau yang lebih dikenal sebagai MCC01  
tumbuh   sangat baik di tempat asalnya, namun 
kurang mampu beradaptasi di banyak tempat di 
Jayapura. Diperkirakan kelembaban di Jayapura  
menjadi salah satu penyebab tanaman ini tidak 
adaptif. 

Jenis-jenis kakao klonal di atas, selain MCC01, 
telah terbukti mampu beradaptasi terhadap 
perubahan iklim, tahan hama penyakit, dan 
memberikan output produksi yang tinggi. Di 
Jayapura, pengembangan jenis kakao klonal juga 
sudah dimulai sejak tahun 2012 dengan 
pengembangan jenis kakao klonal Keerom dan 
Sarmi.

Jenis-jenis kakao klonal di atas telah terbukti mampu 
beradaptasi terhadap perubahan iklim, tahan hama 

penyakit, dan memberikan output produksi yang tinggi.  

Biji kakao klonal bisa dijual dengan kualitas premium dan 
memiliki harga yang sangat bagus di pasaran.
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Adapun sekilas perbedaan antara kedua jenis kakao ini dapat dilihat di tabel berikut:

Keterangan Kakao Lokal Kakao Klonal

Masa tunggu produksi 4 tahun 2 tahun

Produksi rata-rata 2 ons kakao kering per 
pohon per tahun

4 Kg kakao kering/pohon/
tahun

Karakteristik pohon relatif tinggi kurang dari 4 meter dengan 
pencabangan rendah

Ketahanan terhadap hama 
penyakit Rentan Tidak mudah kena hama 

penyakit

Tabel 5 
Perbedaan Kakao Lokal dengan Kakao Klonal

Sumber: Riset tim GEG

Sejauh ini, biji kakao klonal sudah bisa dijual 
dengan kualitas premium dan memiliki harga yang 
sangat bagus di pasaran. Berdasarkan temuan tim 
GEG, sudah ada 5 produsen cokelat, yaitu Mason, 
Pod, Tropica, Rumah Cokelat Jayapura, dan 
Gabriella Chocolate Tembagapura, yang membeli 
biji kakao dari tanaman kakao klonal. Selain 
kualitasnya yang lebih tinggi, rasanya juga lebih 
enak dibandingkan kakao lokal.  

Proses pasca panen berdasarkan jenis kakao


Saat ini petani memproduksi biji kakao kering. 
Terdapat  2 jenis biji kakao yang dihasilkan petani 

di Kabupaten Jayapura yaitu biji kakao asalan dan 
biji kakao fermentasi. Keduanya memiliki sifat dan 
harga yang berbeda.  

Biji Kakao Asalan 

Biji kakao asalan diproses dengan cara sederhana 
dan penjualannya cepat, namun harga yang 
ditawarkan relatif rendah.  

Gambaran rantai proses biji kakao  asalan adalah 
sebagai berikut:  

Gambar 9 
Rantai Proses Bĳi Kakao Asalan
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Biji Kakao Fermentasi 


Biji kakao fermentasi adalah biji kakao yang melalui 
proses pasca panen tertentu untuk memperoleh 
kualitas yang diinginkan pasar. Proses pasca 
panen ini dilakukan dengan membelah biji kakao 
yang dipanen, untuk kemudian dimasukkan dalam 
kotak selama 5-6 hari dan dilakukan pengadukan/
pembalikan secara berkala selama proses 
fermentasi berlangsung (tergantung dari hasil 
seperti apa yang diinginkan oleh pembeli).  

Sebagian pasar menginginkan rasa yang berbeda 
untuk biji kakao yang dibeli, sehingga petani harus 
melakukan proses-proses tambahan di luar 
fermentasi untuk mendapatkan aroma dan rasa 
yang diinginkan. 

Fermentasi biji kakao  hanya dapat dilakukan 
menggunakan biji kakao hasil peremajaan dan 
rehabilitasi (kakao klonal), sedangkan biji kakao 
varietas lama tidak memungkinkan untuk dilakukan 
fermentasi karena ukuran yang kurang sesuai.

Selain itu, syarat utama untuk biji kakao dapat 
difermentasi adalah: bean count harus berada di 
bawah 100 – artinya dalam 100 gram maksimal 
terdapat 100 biji kakao kering. Biasanya, hanya biji 
kakao yang memiliki biji basah 3,5 gram yang bisa 
difermentasi, karena bila berat tidak mencapai 3.5 
gram, kualitas hasil fermentasinya tidak cukup 
tinggi. 

Untuk mencapai hasil fermentasi yang baik, 
dibutuhkan minimal 150 kg biji kakao basah. Hal 
ini menyebabkan proses fermentasi hanya dapat 
dilakukan oleh Kelompok Tani dengan sistem 
panen bersama, sehingga volume minimal dapat 
tercapai.   

Biji kakao fermentasi memiliki 2 jenis produk yang 
berbeda berdasarkan pasarnya, yaitu kakao 
fermentasi biasa dan kakao fermentasi SO (Single 
Origin) yang diproses sesuai pesanan

Gambar 10 
Proses fermentasi bĳi kakao
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Biji kakao fermentasi biasa 
Sebagian besar produsen coklat sebagai pembeli akhir memesan biji kakao fermentasi biasa dengan 
proses yang memakan waktu 10-13 hari dari proses panen hingga pengemasan dengan alur sebagai 
berikut:

Gambar 11 
Proses Bĳi Kakao Fermentasi

Biji kakao fermentasi khusus/SO (Single Origin) 
Biji kakao fermentasi khusus/Single Origin (SO) memiliki proses sebagai berikut: 

Gambar 12 
Proses Bĳi Kakao Fermentasi Single Origin (SO)
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Waktu yang dibutuhkan untuk memroses biji 
kakao fermentasi Single Origin (SO) dari buah 
hingga pengemasan sekitar 15-20 hari.  Selain 
bean count yang harus dibawah 100, persyaratan 
lain untuk biji kakao Single Origin (SO) adalah 
sebagai berikut: 

• Panen dalam kondisi mengkal, bukan saat 
masak 

• Kotak fermentasi dari kayu matoa putih 
• Sekali fermentasi minimal 200 kg basah

• Berasal dari satu kebun, tidak dapat 
dicampur dengan biji kakao dari tempat lain. 
Biji kakao Single Origin biasanya hanya 
berasal dari petani yang ada dalam daftar 
anggota kelompok tani yang sudah anggota 
saja. Dan kelompok tani yang terlibat dalam 
pemenuhan permintaan kakao SO dari 
perusahaan cokelat berbeda-beda 
tergantung dari jenis SO yang diminta oleh 
perusahaan pembeli. 

Gambar 13 
Irisan Melintang Bĳi Kakao Fermentasi. 

Kakao Fermentasi Ada Rongga Dan Warnanya Cokelat Dengan Aroma Dan Rasa Cokelat.  
Sedang yang tidak difermentasi bĳi berwarna ungu dan lebih padat dengan aroma dan rasa asam.
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Gambar 14 
Proses pengeringan bĳi kakao fermentasi. 

Proses pengeringan dengan para-para ditutup plastic anti-UV 
Pengeringan tidak bisa dengan terpal karena menyebabkan kering tidak merata

Gambar 15 
Pengemasan bĳi kakao fermentasi Single Origin (SO) yang akan dikirimkan ke Bali. Per karung hanya diisi 25 kg untuk menjaga 

bĳi supaya tidak rusak. Supply bĳi kakao fermentasi SO ke Mason Chocolate sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan 
pengiriman masih tetap berlangsung rutin hingga saat ini.
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Saat ini terdapat 5 perusahaan produsen cokelat 
di Indonesia yang mendapatkan supply biji kakao 
fermentasi dari Kabupaten Jayapura, dan 
permintaan dari perusahaan produsen coklat ini 
biasanya dipenuhi oleh 3 (tiga) kelompok tani yang 
telah melakukan proses fermentasi untuk dijual, 
yaitu:  

1. Kelompok Tani Tunas Baru, Kampung 
Nawa Mulya, Distrik Yapsi. Kelompok tani 
ini mendapatkan biji kakao dari beberapa 
kampung disekitarnya (Kampung Nawa 
Mukti, Kampung Bumi Sahaja, Kampung 
Purnawa Jati, Kampung Bundru, Kampung 
Iwon, Kampung Rifi, Kampung Suskotek, 
Kampung Sebum dan Kampung Sarwa 
Jaya) semua di Distrik Yapsi dan Kaureh. 
Kelompok tani ini menjual biji kakao 
fermentasi ke Pod, Tropika Magelang, 
Rumah Cokelat Sentani, dan Gabriella 
Timika.  

2. Kelompok Tani Karya Tani, Kampung 
Takwa Bangun, Distrik Yapsi. Kelompok 
tani ini mendapatkan biji kakao dari anggota 
kelompok di Kampung Takwa Bangun. 
Mereka menjual biji kakao fermentasi ke 
Mason Chocolate. 

1. Kelompok Tani Ibi Kbali (kampung Klaisu, 
Distri Gresi Selatan). Kelompok tani ini 
mendapatkan supply biji kakao dari 
kampung-kampung di Distrik Gresela, 
Namblong, Nimboran dan Kemtuk Gresi. 
Mereka menjual biji kakao fermentasi 
mereka ke Kelompok Tani Tunas Baru.  

Selain itu ada lagi 5 (lima) kelompok tani lainnya 
yang sedang menjalankan proses pembinaan 
untuk dapat melakukan fermentasi biji kakao, 
yaitu: 

1. Kelompok Tani Katema di di Kampung 
Sebum, Distrik Kaureh, Kabupaten 
Jayapura. 

2. Kelompok Tani Kyesam, di kampung Beraf, 
distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura 

3. Kelompok Tani Sinas Harapan,di kampung 
Yakotom, Distrik Namblong, Kabupaten 
Jayapura. 

4. Kelompok petani di Kampung Tamar Sari, 
Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi 

5. Kelompok Tani Tani Jaya, di Kampung 
Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom. 
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Rantai Suplai Kakao  
Rantai suplai kakao yang umum terjadi bisa dilihat di bagan berikut:

PEDAGANG 
KELILING

PENGUMPUL PEDAGANG 
PEMODAL

PEDAGANG 
BESAR

SURABAYA/
MAKASARPETANI

Berikut keterangan mengenai jenis-jenis pedagang 
kakao yang terlibat dalam rantai suplai kakao:  

Pedagang pengumpul 

Pedagang pengumpul biasanya membeli dengan 
harga rendah karena modal mereka merupakan 
hasil pinjaman dari pedagang pemodal di 
wilayahnya. Biasanya pedagang pengumpul 
berada di lokasi yang dekat dan petani, dan 
seringkali memberikan pinjaman kepada petani 
bilamana ada kebutuhan mendesak sebelum 
panen.  

Pedagang keliling 

Pedagang keliling menawarkan harga yang lebih 
tinggi daripada pedagang pengumpul di kampung 
karena mereka memotong jalur distribusi, dengan 
cara menjual langsung kepada pedagang besar di 
kota tanpa melewati pedagang pemodal. Mereka 
tidak memiliki kewajiban apapun kepada 
pedagang besar, melainkan hanya membeli dari 
petani di saat harga sedang tinggi. Pedagang

keliling biasanya membawa barang dagangan dari 
kota untuk dijual ke kampung.  

Pedagang pemodal

Pedagang pemodal biasanya mengambil pinjaman 
modal perdagangan dalam jumlah besar dari bank 
atau dari pedagang besar di kota, dan 
menggunakan modal tersebut untuk memberi 
pinjaman bagi pedagang pengumpul agar dapat 
membeli kakao dari petani.  

Pedagang besar 

Pedagang yang masuk dalam kategori pedagang 
besar mensuplai biji kakao keluar Papua seperti ke 
Jakarta, Surabaya, atau Makassar. Periode 
pengiriman biasanya memakan waktu 15 hari. 
Pembayaran dilakukan setelah pesanan diterima.      

Panjangnya proses distribusi kakao yang 
bertumpu pada pedagang kakao (bukan pada 
kelompok tani) menyebabkan perbedaan harga 
yang sangat jauh antara pedagang di kota dengan 
petani kakao.  

Gambar 16 
Rantai suplai kakao 
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Panjangnya proses distribusi kakao yang bertumpu pada 
pedagang kakao (bukan pada kelompok tani) 

menyebabkan perbedaan harga yang sangat jauh antara 
pedagang di kota dengan petani kakao.  

Kondisi rantai suplai yang panjang dan perputaran uang 
yang lamban, peluang keuntungan dari perdagangan biji 

kakao ini semakin rendah.

Selain itu, kondisi rantai suplai yang panjang dan 
perputaran uang yang lamban, peluang 
mendapatkan keuntungan dari perdagangan biji 
kakao  semakin rendah. 

Pada tahun 2005-2010, durasi perputaran uang 
dari petani hingga pasar domestik di Surabaya/
Makassar biasanya berkisar antara 25-30 hari. 
Namun sejak tahun 2019, durasi ini meningkat 
menjadi dua kali lipat, yaitu sekitar 45-60 hari, 
yang disebabkan oleh turunnya volume produksi 
sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk 
mengumpulkan biji kakao sebanyak 1 kontainer. 
Sebelumnya, pedagang besar dapat menghasilkan 
3 kontainer dalam 1 bulan, namun saat ini 
memerlukan 45 hari (1,5 bulan) untuk 
mengumpulkan biji kakao untuk 1 kontainer. Hal ini 
menyebabkan pedagang  akhirnya menurunkan 
harga beli mereka terhadap petani untuk menutupi 
biaya operasional yang semakin tinggi yang 
disebabkan oleh lamanya waktu yang diperlukan 
untuk mengirimkan 1 kontainer biji kakao. 

Selain itu, volume produk yang dapat diangkut dari 
petani ke gudang pedagang besar  makin sedikit. 
Biasanya, dengan operasional yang sama mampu 
mengangkut 4 ton biji kakao, namun saat ini hanya 
mampu mengangkut kurang dari 2 ton  dengan 
biaya yang kurang lebih sama. Apabila petani 
menunggu sampai 4 ton, besar kemungkinan biji 
kakao yang sudah terkumpul akan rusak akibat 
proses penyimpanan yang tidak sesuai standar, 
sehingga harga semakin turun. Untuk menghindari 
kerugian di pihak pedagang maka harga biji kakao   
diturunkan agar dapat menutup biaya 
pengangkutan. 

Penurunan produktivitas tanaman kakao yang 
berujung kepada penurunan harga dirasakan 
dampaknya oleh seluruh stakeholder di sepanjang 
rantai suplai, namun petani kakao lah yang 
merasakan dampak terbesar.  
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Peluang Pasar Kakao  
Bĳi Kakao Asalan 

Ada tiga kategori pemrosesan biji kakao asalan yang juga mempengaruhi harga pasar di tingkat petani:

Jenis Proses Harga pasar

Biji kakao basah Tidak diproses Rp 4.000 – 5.000 per kg

Kakao asalan setengah kering Penjemuran selama 3 hari Rp 7.000 – 8.000 per kg.

Biji kakao asalan kering 
(kandungan air sekitar 7%) Penjemuran selama 5-10 hari Rp 18.000 – 20.000 per kg 

(harga beli dari petani)

Tabel 6  
Perbandingan harga pasar berdasarkan proses produksi

Harga biji kakao asalan  mengikuti harga pasar  
internasional di New York, Amerika Serikat.   Di 
tingkat pedagang lokal di kota Jayapura, biji kakao 
asalan kering dapat dijual dengan harga Rp 
22.000-23.000 per kg. Di pasar Surabaya atau 
Makassar  harga jual menjadi Rp 28.000 per kg.  

Perbedaan harga di tingkat pasar, selain 
disebabkan biaya transportasi dan keuntungan 
pedagang, juga disebabkan oleh penyusutan biji 
kakao kering karena penurunan kelembapan 
(kadar air) dan proses sortasi.  

Saat ini hanya ada 2 perusahaan pembeli biji 
kakao asalan yang berlokasi dari kota Jayapura 
dan Kabupaten Keerom, yaitu Pak John (CV 
Kimberly) dan  Pak Hendrik (CV. Ujung Timur). 
Selain kedua perusahaan tersebut, juga ada 3 
perusahaan lain  (Olam, Cargil and JB-Cocoa) di 
luar Papua yang siap membeli kakao asalan 
namun saat ini permintaan mereka belum dapat 
dipenuhi.  

Bĳi Kakao Fermentasi  

Pasar kakao fermentasi biasanya sudah terhubung 
langsung dengan pembeli akhir (produsen 
cokelat). Harga biji kakao fermentasi ditentukan 
melalui proses tawar menawar antara produsen 
(biasanya petani/kelompok tani) dengan produsen 
coklat sesuai dengan kualitasnya.  

Harga biji kakao fermentasi di pasar Jayapura 
berada dalam kisaran Rp 41.000-45.000 per kg, 
sedangkan di Jawa dan Bali, harga biji kakao 
fermentasi dapat mencapai Rp 55.000-58.000  
per kg.   

Sebagai contoh, untuk biji kakao fermentasi Single 
Origin (SO), saat ini ada 2 perusahaan pembuat 
cokelat yang telah membeli langsung dari 
kelompok tani, sebagai berikut:  

A. Mason Chocolate 
Mason Chocolate mendapatkan biji 
kakao SO Lembah Nawa dari Kelompok 
Tani Karya Tani, Kampung Takwa 
Bangun, Distrik Yapsi, Kabupaten 
Jayapura. Hingga saat ini ada  

Kakao: Komoditi Potensial Kabupaten Jayapura 35



10 petani yang menyalurkan biji kakao yang 
digunakan sebagai bahan baku SO. Adapun 
proses pengolahan biji kakao khusus Mason 
Chocolate adalah sebagai berikut: 
1) Biji harus merupakan hasil dari tanaman 

klonal S1 atau S2. 
2) Proses perawatan harus menggunakan 

metode GAP (Good Agricultural 
Practices) sehingga dapat mencapai 
berat biji basah di atas 3,6 gram per biji. 

3) Harus dipanen saat buah sudah mengkal 
(matang). 

4) Selanjutnya buah harus diperam selama 
5 hari.  

5) Setelah pemeraman, buah dibelah dan 
biji kakao basah difermentasi dengan 
volume per peti maksimal 300 kg. 

6) Proses fermentasi berlangsung selama 6 
hari, dan dilakukan proses pembalikan di 
hari ke-2, 4, 5, dan 6. 

7) Setelah itu biji kakao dijemur tanpa 
melalui pembersihan bekas pulp. 

8) Pengeringan dilakukan dengan 
menggunakan para-para dan plastik UV. 

9) Setelah kering biji kakao fermentasi SO 
dikemas dengan berat 25 kg per karung. 

B. Pod Junglegold  
Pod Junglegold menerima biji kakao SO 
juga dari Lembah Nawa, dengan proses 
mirip dengan permintaan Mason

Chocolate, namun tanpa proses 
pemeraman. Kelompok tani yang 
menyalurkan ke Pod Junglegold adalah 
Kelompok Tani Tunas Baru, Kelompok 
Tani Sumber Makmur, dan sebagian 
Kelompok Tani Karya Tani yang tidak 
menyuplai ke Mason Chocolate. 

Permintaan biji kakao asalan dan kakao fermentasi 
sangat tinggi, bahkan dapat mencapai ratusan ribu 
ton per tahun. Secara nasional saja, berdasarkan 
data dari ASKINDO (Asosiasi Kakao Indonesia) 
kebutuhan kakao mencapai 800.000 ton dan 
separuhnya masih harus dipenuhi melalui impor. 
Angka ini belum mencakup permintaan dari pasar 
luar negeri.   

Hal ini menunjukkan besarnya permintaan dan 
peluang pasar kakao yang dapat dimanfaatkan 
untuk meningkatkan kesejahteraan petani 
Kabupaten Jayapura apabila Kabupaten Jayapura 
siap menyambut pasar dengan melakukan 
revitalisasi komoditi kakao secara menyeluruh. 

Namun sayangnya peluang yang sangat besar ini 
belum dapat dimanfaatkan  karena produksi yang 
terus menurun akibat serangan hama dan 
penyakit. Dukungan pemerintah untuk 
meningkatkan produktivitas komoditi kakao mulai 
dari penyiapan lahan, bibit, hingga pasca produksi 
sangat diperlukan agar peningkatan pendapatan 
petani kakao dapat tercapai.  

Besarnya permintaan dan peluang pasar kakao yang  bisa 
dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani 

Kabupaten Jayapura, apabila dilakukan revitalisasi 
komoditi kakao yang menyeluruh. 
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Komoditi Kakao Jayapura: Peluang dan Tantangan
Tingginya permintaan kakao membuka peluang 
bagi kabupaten Jayapura untuk memanfaatkan 
peluang yang ada.  

Mengingat komoditi kakao merupakan komoditi 
yang sangat mengakar dan dekat dengan 
masyarakat Jayapura, maka revilatisasi dan 
pengembangan ke depan perlu dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan Bisnis Hijau guna 
menentukan arah inovasi, investasi, dan kebijakan 
yang perlu ditempuh. 

Pendekatan Bisnis Hijau menjamin 
keberlangsungan produksi, kesejahteraan petani 
dan masyarakat, dan kelestarian lingkungan 
dengan mengaplikasikan pendekatan triple bottom 
line dalam mengukur keberhasilan bisnis, yaitu 
berdasarkan: 

a. dampak terhadap masyarakat,  
b. dampak terhadap lingkungan, dan  
c. keuntungan finansial yang diperoleh dari 

bisnis tersebut. 

Pendekatan Bisnis Hijau memastikan bahwa 
pengembangan komoditi kakao memiliki keberpihakan 

terhadap petani dan lingkungan

Tantangan Utama: Produktivitas yang 
Menurun Drastis  

Tantangan terbesar Kabupaten Jayapura dalam 
mengembangkan komoditas kakao adalah 
penurunan produktivitas yang terjadi secara 
signifikan sejak tahun 2008. Penurunan 
produktivitas kakao sangat tinggi yaitu sekitar 
98%, dari total produksi Kabupaten Jayapura

sebesar 5.748 ton per tahun di tahun 2007, turun 
menjadi 137 ton pada tahun 2021, yang 87% di 
antaranya merupakan biji kakao asalan dengan 
kualitas standar atau rendah.  

Salah satu penyebab penurunan produksi ini 
adalah karena berkurangnya luas lahan kakao. 
Pada tahun 2007, luas kebun kakao di kabupaten 
Jayapura mencapai 8.349 hektar, dan pada tahun 
2021 hanya tinggal 4.812 hektar.

Area
Luas Lahan (ha) Produksi (ton)

2007 2021 Penurunan 2007 2021 Penurunan
Jayapura, Keerom, 
Sarmi 13.735 Ha 9.223 Ha 33% 9.456 Ton 249 Ton 97%

Jayapura 8.349 Ha 4.812 Ha 42% 5.748 Ton 137 Ton 98%

Tabel 7 
Penurunan luas lahan dan produksi tahun 2007 ke tahun 2021

Sumber: Data riset lapangan tahun 2019-2020 dengan wawancara petani, Badan Karantina  
Tumbuhan, ekspedisi pelayaran, pedagang besar dan pengumpul 
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Seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini, volume produksi untuk Kabupaten Jayapura, 
Keerom, dan Sarmi tahun 2021 tinggal 249 ton dengan luas lahan sekitar 9.223 hektar.

No Tahun
Luas Area Lahan (Hektar)

Produksi (ton)
Jayapura Keerom Sarmi Kota Mamra Jumlah

1 s/d 1999 1.220 1.300 50 50 - 2.620 1.600 ton
2 2000 5.699 2.880 364 187 40 9.170 5.500 ton
3 2005 6.799 3.879 640 407 40 11.765 5.760 ton
4 2006 7.349 3.999 640 407 40 12.435 7.380 ton
5 2007 8.349 4.199 740 407 40 13.735 9.460 ton
6 2008 13.349 4.449 1.690 427 120 20.035 9.030 ton
7 2009 13.509 4.650 1.840 467 120 20.586 5.540 ton
8 2010 13.709 4.750 1.970 467 120 21.016 4.640 ton
9 2011 13.774 4.750 1.970 467 120 21.081 5.000 ton

10 2012 13.774 4.849 1.970 467 120 21.180 3.030 Ton
11 2021 4.812 3.596 815 no data no data 9.223 249 ton

Tabel  8 
Luas Lahan Kakao per Kabupaten dan Volume Produksi per Tahun  

periode sebelum 1999 – 2012

Sumber: Data tim GEG 2022, gabungan data diambil dari data resmi Karantina Pelabuhan Kabupaten Jayapura 
dan data pembeli biji kakao di tingkat kampung/kabupaten

Catatan: 
Data penambahan luas kebun kakao di Jayapura sejak 2008 diperhitungkan dari kegiatan GWTK (Gerakan Wajib 
Tanam Kakao). Setiap ada kegiatan penyediaan bibit kakao dianggap sebagai penambahan area, sedangkan di 
lapangan bibit kakao yang diterima petani digunakan untuk peremajaan tanaman kakao (replanting). Karena ketidak 
akuratan ini, data luas lahan kakao 2008 ke atas tidak dapat digunakan sebagai referensi, karena kondisi di 
lapangan juga memperlihatkan luasan yang tidak mungkin mencapai 13.774 hektar. 

Data hanya tersedia hingga tahun 2012 dan baru diperoleh kembali data tahun 2021 karena tidak ada lembaga 
(baik NGO maupun pemerintah) yang melakukan pendataan secara baik di tingkat petani dari tahun 2013 sd 2021. 



 

Gambar 17 
Grafik penurunan produksi kakao Kabupaten Jayapura dari sebelum 1999 hingga 2021

Berkurangnya luasan lahan kakao bukanlah alasan satu-satunya dari penurunan produktivitas ini. Seperti 
yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini, dari lahan yang ada, sebagian besar merupakan lahan non 
produktif. 

Keterangan Kabupaten
Total

Uraian Satuan Keerom Jayapura Sarmi

Jumlah Petani yang masih Aktif KK 2.536 3.167 565 6.268

Luas Lahan Total Hektar 3.596 4.812 815 9.223

Luas lahan produktif Hektar 586 422 23 1.031

Luas lahan non produktif Hektar 3.010 4.390 792 8.192

Total jumlah pohon kakao Pohon 2.476.524 2.946.665 359.000 5.782.189

- Jumlah pohon Produktif Pohon 377.182 390.600 9.660 777.442

- Jumlah pohon rusak Pohon 2.099.342 2.556.065 349.340 5.004.747

Produksi Total Ton 98 137 14 249

- Biji kakao Asalan Ton 97,7 120 14 231

- Biji kakao Premium Ton 0,350 17,3 - 17,6

Tabel 9 
Data Kakao tahun 2021 per Kabupaten

Sumber: Data tim GEG berdasarkan hasil wawancara dengan Kelompok Tani di tingkat kampung, dan 
sebagian besar distrik di Kabupaten Sarmi
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Apabila dilihat dari produktivitas lahan dapat 
dikatakan bahwa produktivitas kakao di lima 
wilayah di Papua yaitu di Kabupaten Jayapura, 
Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, dan Kota 
Jayapura terus menurun sejak tahun 2008, dari 
semula menghasilkan produksi 688,4 kg/ha pada 
tahun 2007, kemudian turun menjadi 450,7 kg/ha 
pada tahun 2008 dan terus menurun hingga 
mencapai 142,8 kg/ha pada tahun 2012.  

Produktivitas lahan kakao pun tidak merata di 
semua distrik di Kabupaten Jayapura. Saat ini 
angka produktivitas lahan yang akurat masih sulit 

diperoleh, namun berdasarkan data lapangan yang 
sejauh ini diperoleh tim GEG, terlihat indikasi 
bahwa Distrik Namblong, Distrik Sentani Barat, 
dan Distrik Ebungfao memiliki produktivitas lahan 
kakao tertinggi. Besar kemungkinan angka 
produktivitas yang tinggi di ketiga distrik ini 
disebabkan oleh lokasinya yang dekat dengan 
kota Sentani dan Jayapura. Iklim di ketiga distrik ini 
juga lebih sesuai untuk perkebunan kakao, 
sehingga upaya peningkatan dan pengembangan 
komoditas kakao bisa dimulai dari ketiga distrik di 
atas.

Kecamatan Produktivitas (kg/ha)

Distrik Kemtuk Gresi 47,03 Kg per ha
Distrik Yapsi 34,46 Kg per ha
Distrik Kemtuk hampir tidak produksi
Distrik Nimboran 23,34 Kg per ha
Distrik Nimbokrang 25,26 Kg per ha
Distrik Kaureh 15,71 Kg per ha
Distrik Unurum Guay n.a
Distrik Sentani Barat 61,63 Kg per ha
Distrik Namblong 76,17 Kg per ha
Distrik Waibu n.a
Distrik Sentani n.a
Distrik Ebungfao 61,63 Kg per ha
Distrik Gresi Selatan 19,48 Kg per ha
Distrik Depapre n.a
Distrik Sentani Timur n.a
Distrik Raveni Rara n.a
Distrik Airu n.a
Distrik Yokari n.a
Distrik Demta n.a

Tabel 10  
Produktivitas Tanaman Kakao di Kabupaten Jayapura

Sumber: Analisa tim GEG, 2022
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Penyebab Penurunan Produksi 

Komoditi kakao di Kabupaten Jayapura mencapai 
puncak produksinya pada tahun 2007. Penurunan 
dimulai tahun 2008 yang disebabkan oleh:  

A. Terjadinya perubahan musim panen tahun 
2009 yang didorong oleh perubahan iklim.7


Panen besar yang biasa terjadi bulan Maret 
-April berubah ke bulan Mei-Juni. Panen 
sedang yang biasa terjadi bulan September-
Oktober berubah ke bulan November-
Desember dengan volume panen tinggal 
30% dari biasanya. Pergeseran ini diiringi 
oleh kelembapan yang semakin tinggi dan 
suhu yang semakin meningkat, 
menyebabkan kebanyakan tanaman sulit 
beradaptasi terhadap perubahan ini. 
Tanaman menjadi lemah dan daya tahan 
mereka terhadap serangan hama penyakit 
berkurang. Tanaman kakao juga tidak lagi 
mampu berproduksi dengan baik.  

B. Kelangkaan pupuk.

Petani kakao mengalami kesulitan untuk 
mendapatkan pupuk di lokasi sekitar 
kampung-kampung produsen kakao utama. 
Pupuk bersubsidi mayoritas hanyalah pupuk 
urea, yang ditujukan kepada petani tanaman 
pangan. Petani kakao harus membeli pupuk 
non-subsidi  yang harganya   sangat mahal 
di  daerah produsen kakao. Selain itu semua 
toko pertanian berada di kota Jayapura, 
terutama di daerah Abepura dengan jarak 
yang jauh dari kebun dan tempat tinggal 
petani, sehingga menyebabkan biaya input/
pupuk lebih tinggi.  

C. Kemampuan bertani.

Petani kakao terbiasa untuk bertani dengan 
teknik lama dalam merawat tanaman kakao   
yaitu dengan cara menanam dan 
membiarkan   tanaman kakao tanpa

perawatan hingga saat panen. Petani kakao 
transmigran   sudah terbiasa merawat 
tanaman, namun masih kurang tepat dalam 
perawatan, terutama untuk pemangkasan, 
pemupukan, dan teknik panen. 

Namun para petani ini telah berangsur-
angsur mengembangkan metode pertanian 
mereka. Sebagian petani OAP di Distrik 
Namblong, Gresi Selatan, dan Nimboran 
sudah mulai  dapat menjalankan GAP (Good 
Agriculture Practice) yang meliputi panen 
teratur, pemangkasan, pemupukan, sanitasi, 
dan penyemprotan pestisida secara terukur 
dan terbatas bilamana diperlukan. 
Pengaplikasian GAP oleh para petani ini 
mulai memberikan hasil yang baik.  

Kebanyakan petani kakao (baik petani 
dengan metode pertanian biasa maupun 
transmigran) adalah petani tua dengan 
kemampuan untuk merawat tanaman yang 
terbatas. Banyak petani muda yang 
menghentikan kegiatan bertani karena lama 
mendapatkan hasil, atau hasil yang didapat 
tidak sesuai harapan. 

D. Serangan hama dan penyakit.

Salah satu efek perubahan iklim adalah 
penurunan ketahanan tanaman terhadap 
serangan hama dan penyakit. Tanaman 
kakao varietas/klon lama tidak mampu 
beradaptasi dengan baik sehingga rentan 
terhadap serangan penyakit VSD (vascular 
strike dieback – penyakit akibat jamur 
oncobasidium theobromae). Rendahnya 
unsur hara dalam tanah juga menyebabkan 
kulit buah semakin lunak karena kurangnya 
kalium (K) sehingga tanaman kakao gagal 
memproduksi buah dengan lapisan sklerotik 
yang keras yang dapat mencegah larva 
penggerek memasuki buah. Lunaknya kulit

7 Berdasarkan diskusi tim GEG dengan petani kakao
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buah ini semakin memudahkan serangan 
penggerek buah kakao (PBK atau bisa 
disebut cocoa pod borer (CBP)). 

Perubahan iklim juga menyebabkan 
kelembaban yang lebih tinggi dibandingkan 
sebelumnya. Hal ini menyebabkan 
cendawan/jamur lebih cepat menyebar dan 
tumbuh menyerang tanaman kakao atau 
buah kakao, seperti terjadi pada tahun 2010 
di mana terjadi peningkatan serangan 
penyakit yang disebabkan oleh jamur 
Pitophora palmivora yang menyebabkan 
buah busuk dan daun meranggas. Tingginya 
kelembaban juga menyebabkan telur 
serangga (terutama helopeltis dan 
penggerek buah kakao) lebih mudah 
menetas dan menyebabkan serangan berat 
pada pohon kakao.  Sejak itu, tanaman 
kakao yang sehat mulai jarang berbuah dan 
lebih banyak mengeluarkan tunas air. Saat 
tanaman kakao  berbunga, bunganya selalu 
rontok dan tidak dapat menghasilkan buah.  

E. Pemakaian pestisida yang masif. 

Keputusasaan juga telah mendorong petani 
kakao menggunakan berbagai jenis 
pestisida dengan harapan mereka mampu 
mengembalikan kondisi kakao yang sudah 
semakin hancur. Pestisida banyak dipakai 
petani kakao untuk menghilangkan 
organisme pengganggu tanaman (OPT) 
dengan asumsi pestisida biasanya lebih 
murah dan aplikasinya lebih cepat. Namun 
karena pemakaian pestisida yang melebihi 
dosis yang dianjurkan, efeknya justru 
menimbulkan kerusakan. 

Insektisida banyak dipakai di daerah 
transmigran dengan aplikasi yang tidak 
sesuai anjuran/dosis, sehingga hama jadi 
lebih resisten. Kurangnya pemupukan 
membuat daya tahan tanaman menjadi lebih 
lemah lagi. 

Selain itu, petani OAP banyak menggunakan 
herbisida dengan bahan aktif 2-4D atau 
Paraquat yang pemakaiannya sudah 
dilarang oleh WHO sejak tahun 2010 namun 
banyak dijual bebas di Indonesia. Efek 
pemakaian bahan ini adalah rusaknya 
organisme di tanah sehingga memperparah 
kurangnya unsur hara di tanah. 

Sejak tahun 2015, pemakaian herbisida 
sudah banyak berkurang di daerah 
transmigran (khususnya untuk tanaman 
kakao), tapi herbisida masih banyak 
digunakan untuk tanaman pangan dan 
hortikultura. Sampai saat ini Dinas Pertanian 
masih banyak memberikan proyek bantuan 
pengadaan pestisida, termasuk herbisida, 
yang diberikan secara gratis oleh pemerintah 
setempat untuk petani pangan. 

F. Optimalisasi dukungan pemerintah.

Sejak tahun 2012 hingga saat ini, program 
pertanian pemerintah lebih banyak 
difokuskan untuk tanaman pangan dan 
hortikultura. Program yang diarahkan untuk 
mendukung petani kakao sedang 
ditingkatkan termasuk pendanaan melalui 
peran BUMKam. 
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Akibat Penurunan Produksi 

Penurunan produksi komoditas kakao yang masif 
(mencapai 98%  dari tahun 2007 hingga tahun 
2021) karena ketidakmampuan tanaman kakao 
untuk beradaptasi dengan perubahan iklim 
semakin memperburuk jumlah produksi. Hal ini 
dikarenakan oleh:  

1. Kakao membusuk karena tidak dipanen dan 
memperparah serangan pitophora. 
Rendahnya produksi kakao menyebabkan 
petani kakao  malas ke kebun  untuk 
melakukan pemanenan. Banyak buah masak 
yang seharusnya dipanen menjadi tua di 
pohon hingga membusuk. Pembusukan ini 
menyebabkan serangan pitophora (busuk 
buah)  semakin tinggi karena merembet ke 
buah kakao lainnya  

2. Hilangnya pohon pelindung. Adanya saran 
yang keliru untuk menghilangkan pohon 
pelindung, agar proses fotosintesis tanaman 
kakao yang ada meningkat, dan menghasilkan 
buah yang lebih banyak dari biasanya 
(berdasarkan pengalaman petani kakao di 
Sulawesi). Namun hal ini justru mengakibatkan 
unsur hara   tanah lekas habis dan tanaman 
pun melemah karena kekurangan nutrisi alami. 
Ketiadaan pohon pelindung juga membuat 
tanaman mudah sakit dan cepat mati.  

3. Petani kakao mulai meninggalkan kebun 
mereka untuk bekerja di sektor lain, sehingga 
kebun kakao mereka tidak lagi dirawat dengan 
baik. Sebagian petani justru menjual ladang 
dan rumahnya untuk pergi bekerja dan 
menetap di Kota Jayapura atau Sentani. 

4. Turunnya jumlah penampung kakao. Pada 
tahun 2007-2010 terdapat 21 pedagang 
penampung kakao kering di Jayapura, 
Keerom, dan Sarmi, yang menjual biji kakao 
keluar pulau. Saat ini hanya tinggal 2 
pedagang penampung saja karena penurunan 
produksi yang sangat tajam.  

5. Tidak adanya pendapatan yang layak dari 
kakao juga mempengaruhi kondisi sosial dan 
perekonomian lokal:


a. Daya beli masyarakat, yang 
menggantungkan penghasilan mereka pada 
komoditas kakao, semakin menurun. 
Banyak kios yang ditutup karena tidak 
adanya atau kurangnya pembeli. Seperti 
contohnya di Kampung Nawa Mulya, 
awalnya terdapat 16 kios penyedia 
kebutuhan sehari-hari, sekarang tinggal 5 
kios. Begitu juga di Klaisu, sekarang hanya 
tinggal 3 kios dari 8 kios. 

b. Banyak anak yang akhirnya tidak dapat 
meneruskan sekolah, dan terpaksa mulai 
bekerja di sektor lain, seperti proyek 
infrastruktur irigasi atau menjadi penebang 
hutan.  

6. Meningkatnya kerusakan hutan dan 
infrastruktur. Faktor ketiadaan sumber 
pendapatan yang layak dari kakao juga 
mendorong petani (terutama yang berusia 
muda) untuk menjadi penebang kayu di hutan 
untuk melayani pesanan perusahaan kayu 
ilegal. Hal ini juga turut memperparah 
kerusakan infrastruktur, seperti kondisi jalan 
penghubung, karena truk pengangkut kayu 
yang memuat kayu melebihi kapasitas 
seringkali melewati jalan yang basah demi 
menghindari razia polisi.8 
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Peluang: Penanaman kembali (replanting) 
kebun kakao dengan bibit kakao klonal  

Sejak tahun 2010, penurunan produksi terus 
terjadi dan diperparah dengan tanaman-tanaman 
kakao yang mulai menua serta jenis/varietas kakao 
lokal yang lama juga tidak berbuah dengan baik.  
Rendahnya unsur hara dalam tanah9 juga 
menyebabkan biji kakao lokal yang dihasilkan 
menjadi ringan, kecil, dan bercita rasa rendah. 
Kondisi biji dengan kualitas rendah seperti ini 
mengakibatkan biji hanya bisa dijual dengan 
kualitas asalan. 

Di Kabupaten Jayapura, total produksi kakao 
tahun 2021 sebanyak 137 ton, namun   87%  dari 
total produksi adalah biji kakao lokal asalan

dengan mutu standar atau rendah. Hanya 13% 
sisanya merupakan biji kakao premium yang 
memiliki harga jual dua kali lipat dibandingkan 
harga kakao lokal asalan, yaitu rata-rata Rp 
45.000 per kg untuk kakao fermentasi dan hanya 
Rp 22.000 per kg untuk kakao asalan (untuk biji 
kakao kering di tingkat petani). 

Untuk mengatasi permasalahan produksi kakao di 
Kabupaten Jayapura maka kegiatan replanting   
sebaiknya dilakukan dengan bibit yang mampu 
beradaptasi dengan perubahan iklim.  Ini berarti 
bibit kakao jenis lama tidak lagi dapat digunakan.  

Adapun keunggulan jenis kakao klonal (unggul) 
dengan jenis kakao yang lama adalah sebagai 
berikut:

URAIAN KAKAO LOKAL KAKAO KLONAL

Produksi per 
pohon

Rata-rata tegakan 600 pohon 
kakao local/ha, dengan perawatan 
yang baik  rata-rata menghasilkan 
0.28 Kg biji kakao per pohon per 
tahun atau 168 kg/ha/th. 

Tanpa perawatan hanya 30% 
tanaman yang dapat menghasilkan 
buah dengan baik.

Rata-rata tegakan 550 pohon kakao 
klonal/ha, dengan perawatan sesuai 
standar GAP, rata-rata mampu 
memproduksi biji kakao basah sebanyak 
13,44 Kg biji basah/pohon/ tahun (4,2 
Kg biji kering/pohon/tahun) atau 7,3 ton 
biji basah/ha/th atau 2,3 ton biji kering/
ha/th. 

Tanpa perawatan yang baik   
menghasilkan 6,4 kg biji basah per 
pohon/ha/th atau sekitar 2 Kg biji 
kering/pohon/ha/th,

Volume pohon 
dan produksi 
per ha per 
tahun

Jumlah pohon per ha bila 
dipaksakan dan tidak 
dikombinasikan dengan tanaman 
hortikultur  dapat mencapai  1.050 
pohon dengan produksi maksimal 
400 Kg per ha/th

Jumlah pohon per ha maksimal  600 
pohon dengan produksi mencapai 2,4 
ton per ha/th

Tabel 11 
Perbandingan Kakao Lokal dengan Kakao Klonal 
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Perawatan Harus dilakukan perawatan   
intensif agar dapat bertahan hidup 
dan berproduksi

Perawatan bisa dilakukan secara organik 
dan lebih mudah  karena jenis tanaman 
rendah.

Ketahanan 
terhadap hama 
dan penyakit

Rentan serangan VSD, Pitophtora 
dan Antraknosa 

Moderat terhadap serangan PBK 
(tergantung perawatan)

Hampir semua kakao klonal unggulan 
mampu bertahan terhadap serangan 
penyakit VSD, Pitophtora, dan 
Antraknosa 

Moderat terhadap serangan PBK dan 
Helopeltis (tergantung perawatan)

Pasar yang 
tersedia

Sulit   dipasarkan  dengan kualitas 
premium karena bean count yang 
tinggi

Saat ini tersedia pasar premium untuk 
kakao klonal

Waktu panen Setelah umur 3 tahun tanam baru   
berproduksi

Dapat dipanen setelah umur 20 bulan   
tanam

Dengan melihat perbandingan kedua jenis kakao 
tersebut, maka replanting kakao dapat diterapkan 
dan dilakukan bagi kelompok petani kakao, 
diperkuat dengan pendampingan dan peningkatan 
kapasitas petani untuk menerapkan GAP. Prioritas 
replanting dilakukan untuk kelompok petani kakao 
yang responsif terhadap program pengembangan 
usaha kakao.   

Selain itu, Kelompok Petani di Hutan Adat dapat 
diprioritaskan untuk mendapatkan pendampingan 
sekaligus membentuk kelembagaan guna 
memudahkan kemitraan dengan pihak swasta.    
Pengelolaan di bawah manajemen Hutan Adat

diharapkan semakin mendorong praktek-praktek 
berkelanjutan yaitu memastikan tidak adanya 
pembukaan lahan untuk penanaman kakao dan 
pengeringan, efisiensi pengangkutan, dan 
memudahkan pengolaan finansial yang dapat 
dikelola bersama dengan BUMKam. Dengan 
demikian, upaya penghindaran deforestasi 
sekaligus dukungan mitigasi emisi dari lahan dan 
tutupan hutan dapat dilakukan. Rehabilitasi lahan 
dan replanting dilakukan berdasarkan Skema 
Perhutanan Sosial dalam Hutan Adat sesuai 
dengan Surat Keputusan (SK) Penetapan Hutan 
Adat.
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Peluang: Pendirian Kebun Benih dan 
Nursery Kakao Klonal 
Untuk memperluas akses petani kepada bibit 
kakao klonal diperlukan  pembangunan kebun 
sumber benih dan entres.10  Saat ini, Papua 
sebenarnya telah memiliki fasilitas dasar 
pengembangan kakao, seperti kebun benih induk, 
kebun entres, dan penangkar seperti: 

- Balai Benih Induk Besum milik Dinas 
Pertanian Provinsi Papua. Luas kebun benih 
sekitar 10 hektar (sedang dalam rehabilitasi),  

- Kebun Benih Induk CV Purni Jaya (sedang 
tidak beroperasi), yang merupakan kebun 
benih milik swasta yang berlokasi di Skanto,

Kabupaten Keerom. Kebun benih ini memiliki 
luas 8 hektar dan sebelumnya mampu 
menghasilkan benih sebanyak 1,8 juta benih 
per tahun.  

- Lima kebun sumber entres yang dibangun 
oleh Ford Foundation bersama Ecom 
Agroindustri Asia di tahun 2015 yang 
disertifikasi oleh Departemen Pertanian di 
tahun 2017. Salah satu kebun entres, Kebun 
Marthinus Waibro, sudah tidak berproduksi.  

- Satu kebun entres tambahan yang masih 
dalam proses pengembangan, hasil 
kerjasama antara GEG dengan Departemen 
Pertanian. 

Nama Lokasi Luas 
Kebun

Jenis kakao yang 
dihasilkan Status

Kebun Patta
Kampung Yatuharja, 
Distrik Arso, 
Keerom

1,5 ha Kakao klonal S2 Beroperasi

Kebun Yasir
Kampung Skanto, 
Distrik Skanto,  
Keerom

2 ha Kakao klonal S1 Beroperasi

Kebun 
Marthinus 
Waibro

Kampung 
Nimbokrang Sari, 
Nimbokrang, 
Jayapura

2 ha Kakao klonal S1 Sudah tidak 
beroperasi

Kebun Sukeni
Kampung Nawa 
Mulya, Yapsi, 
Jayapura

2 ha Kakao klonal S1 Beroperasi

Kebun Efendi 
Ersun

Nawa Mukti, Yapsi, 
Jayapura 2 ha Kakao klonal S1 

Kakao klonal S2 Beroperasi

Kebun 
Kelompok Tani 
Karya Tani

Nawa Mukti, Yapsi, 
Jayapura 1 ha Kakao klonal MCC 02 Masih dalam 

tahap pemurnian

Tabel 11 
Perbandingan Kakao Lokal dengan Kakao Klonal 

Komoditi Kakao Jayapura: Peluang dan Tantangan 47

10 Entres adalah batang bagian atas yang disambungkan pada bibit kakao, yang nantinya akan menjadi bagian tanaman yang berproduksi, bukan batang bagian bawah. 



Saat ini terdapat 71 kelompok penangkar aktif 
yang tersebar di Kabupaten Jayapura (64 
kelompok) dan Kabupaten Keerom (7 kelompok). 
Total kelompok penangkar ini mampu 
menghasilkan 830 bibit kakao per tahun. 

Keberadaan fasilitas dasar ini memperkuat potensi 
Kabupaten Jayapura dalam upaya merevitalisasi 
kembali komoditas kakao dan memanfaatkan 
permintaan pasar yang masih sangat luas. Namun 
saat ini kebun benih induk, kebun entres, dan 
kelompok penangkar masih memiliki kemampuan 
produksi yang sangat terbatas dibandingkan 
permintaan dan kebutuhan benih di seluruh 
Papua.  

Diperlukan upaya rehabilitasi kebun benih dan 
peningkatan kapasitas produksi, khususnya untuk 
bibit kakao klonal yang sudah terbukti lebih 
produktif. Kapasitas propinsi Papua untuk 
memproduksi bibit beragam kakao klonal menjadi 
salah satu komponen yang dapat mendukung 
pemilik modal dalam meningkatkan produksi 
kakao dengan cepat. Apabila kebun-kebun bibit di 
Papua dioptimalisasi melalui rehabilitasi dan 
penanaman modal, Papua diestimasikan dapat 
menghasilkan hampir 1 juta bibit dalam setahun. 

Akses terhadap bibit kakao klonal pun masih 
belum merata. Pada tahun 2022, berdasarkan 
data aktual lapangan yang dikumpulkan oleh tim 
GEG, terdapat total 76 nursery yang aktif di 
Kabupaten Jayapura, Keerom dan Sarmi. Dari 
total 76 nursery, keseluruhan Kabupaten Keerom 
hanya memiliki 5 unit nursery. Hal ini sangat 
kontras bila dibandingkan dengan Distrik Yapsi di 
Kabupaten Jayapura yang memiliki 46 unit nursery, 
yang dapat mensuplai 580.000 bibit kakao per 
tahunnya, yaitu sekitar 77% dari total 760.000 bibit 
kakao yang dihasilkan oleh seluruh nursery.  

Nursery ini lebih banyak terdapat di Jayapura 
karena: 

- Petani di Kabupaten Jayapura (terutama di 
Distrik Yapsi) lebih telaten dan mampu 
mengelola pembibitan dengan lebih baik dari 
tempat lain 

- Adanya rencana kegiatan replanting dari 
Ekonomi Hijau (yang kemudian batal), namun 
petani sudah terlanjur membangun Nursery.11 

Untuk melaksanakan program replanting dan 
peningkatan produktivitas komoditas kakao di 
Kabupaten Jayapura, pemerintah perlu 
membangun kebun bibit dan entres yang 
menyebar di sekitar area-area perkebunan kakao.  

Selain itu diperlukan upaya penyediaan benih yang 
baik dengan kualitas unggul sesuai standar 
perbenihan dari Kementerian Pertanian sehingga 
petani tidak perlu membayar biaya transportasi 
yang terlalu mahal untuk dapat mengakses bibit 
dan entres kakao klonal dengan kualitas dan 
produktivitas yang lebih tinggi.  

Selain itu juga diperlukan: 
a. Penambahan sumber benih tanaman yang 

ada di kebun benih induk dan kebun 
sumber entres.  

b. Perawatan dan perbaikan 6 unit kebun 
sumber entres dan kebun benih yang sudah 
ada. 

c. Mengorganisir ulang kelompok-kelompok 
penangkar yang telah memiliki pengalaman 
membibitkan kakao klonal dan memberikan 
kepastian keberlanjutan pembibitan. 

d. Pelatihan ulang petani-petani untuk 
dilakukan replanting (penanaman kembali).   

e. Pendampingan petani dalam melakukan 
proses replanting, dari persiapan sampai 
perawatan kakao hasil replanting.  
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Proses revitalisasi ini tentunya memerlukan sumber 
daya manusia tepat dan terlatih, yang sebenarnya 
telah dimiliki oleh Propinsi Papua. Saat ini terdapat 
26 petani dan 6 tenaga lokal yang mampu menjadi 
fasilitator dan pendamping setempat yang tersebar 
di berbagai kabupaten sebagai berikut:  

a. Kabupaten Sarmi	 : 3 orang 
b. Kabupaten Jayapura	 : 18 orang 
c. Kabupaten Keerom	 : 6 orang 
d. Fasilitator lokal non petani	: 6 orang 

           (4 perempuan, 2 laki-laki) 

Kelompok penangkar dan pengurus kelompok tani 
ini telah memiliki kemampuan dan pengetahuan 
mengenai metode bertani berdasarkan GAP (Good 
Agricultural Practices) sehingga mereka juga dapat 
dimanfaatkan sebagai fasilitator tambahan. 

Peluang: Peningkatan Ketersediaan 
Agroinput  
Penyediaan pupuk bagi petani kakao perlu 
ditingkatkan. Diperlukan campur tangan produsen/
pemilik usaha yang difasilitasi oleh pemerintah 
daerah untuk menyediakan input pupuk organik 
karena permintaan kakao fermentasi (dengan jenis 
organik) semakin meningkat. Saat ini estimasi 
permintaan pupupk organik kakao fermentasi 
mencapai sekitar 18 ton per bulan.  

Ketersediaan pupuk organik ini juga harus 
dipastikan sebarannya agar dapat mudah diakses 
oleh petani tanpa harus membayar biaya 
transportasi yang mahal.

Peluang: Peningkatan Produksi 
Melalui Peningkatan Kapasitas Petani   
Petani kakao hanya  melakukan teknik berkebun 
yang sangat minimal, yang mencakup: 

a. Tanam 
b. Membiarkan hidup (tanpa pemupukan, atau 

lainnya) 
c. Petik buahnya bila sudah matang (panen) 

Teknik pertanian ini memiliki banyak kelemahan 
karena petani tidak memberikan perawatan 
apapun untuk kakao yang ditanam, tanaman 
jarang dikontrol sehingga saat terjadi serangan 
hama penyakit baru diketahui saat hama penyakit 
sudah tersebar. Minimnya perawatan juga berarti 
bahwa petani tidak melakukan pemangkasan, baik 
pohon kakao utama maupun pohon pelindung. 
Hal ini menyebabkan tanaman kelebihan cabang, 
rimbun, lembap,   menambah intensitas dan 
probabilitas serangan penyakit. Petani juga 
biasanya tidak melakukan perawatan tanah 
sehingga kesuburan tanah cepat hilang.   

Selain metode tani yang kurang optimal, mayoritas 
petani kakao berusia di atas 45 tahun. Petani yang 
lebih tua biasanya memiliki kemampuan olah dan 
rawat tanaman lebih rendah dibandingkan petani 
muda. Pemahaman mereka yang masih tradisional 
dalam berkebun   membutuhkan pendekatan yang 
lebih intensif dibandingkan untuk petani muda.  

Peningkatan produktivitas kebun kakao bisa 
dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada 
petani untuk melakukan intensifikasi dengan
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menggunakan metode Good Agricultural Practices 
(GAP), yang mencakup replanting/peremajaan 
kakao dengan kakao klonal, rehabilitasi kakao 
dengan memperbaiki kakao yang masih sehat 
sehingga dapat berproduksi dengan baik melaui 
teknik sambung samping. Apabila proses 
replanting telah dijalankan selama 18 bulan, 
proses intensifikasi dilanjutkan dengan proses 
pemanenan teratur, pemangkasan, pemupukan, 
dan sanitasi.  

Perawatan kebun kakao berdasarkan GAP hanya  
membutuhkan waktu 8 hari kerja (dengan asumsi 
1 hari kerja terdiri dari 8 jam). Kegiatan perawatan 
kakao tidak banyak dan fokus pada:  

a. Menjaga permukaan tanah agar selalu 
tertutup serasah daun atau bekas 
pangkasan. 

b. Menjaga rumput agar tidak mencapai radius 
1 meter dari pohon.  

c. Menjaga tanaman pelindung agar tidak 
terlalu rimbun dengan memangkasnya 
secara teratur.  

d. Memangkas cabang non-produktif di 
masing-masing pohon kakao sehingga 
energi pohon dapat difokuskan untuk 
menumbuhkan cabang  

Sedangkan perbaikan lingkungan menurut metode 
GAP mencakup: 

a. perawatan tanaman pelindung,  
b. perawatan tanah, kebun, dan permukaan 

tanah,  
c. perawatan badan air di kebun dan sekitar 

kebun,  
d. perbaikan pagar batas kebun agar ternak 

atau binatang perusak tidak masuk ke 
kebun,  

e. menjaga lingkungan sekitar agar tidak 
terjadi kebakaran lahan. 

Dalam proses sosialisasi GAP, bisa dimulai dari 
kampung transmigran yang cenderung lebih 
adaptif karena terbiasa dengan metode bertani 
yang diikuti perawatan hingga waktunya panen. 
Saat petani kakao kampung transmigran 
menghasilkan panen dengan waktu yang relatif 
lebih cepat, kampung-kampung yang masih 
menggunakan metode bertani cara lama 
diharapkan mulai tertarik sehingga proses 
pengenalan GAP akan lebih mudah.  

Pemerintah daerah berperan penting dalam 
pengaplikasian GAP ini yaitu membuat program 
mendukung petani kakao baik dari penyediaan 
sarana dan prasarana, penyediaan penyuluh 
lapangan, menetapkan peraturan mendukung 
bisnis hijau kakao, dan membantu kelembagaan, 
dukungan pendanaan, hingga peningkatan 
kualitas produksi dan akses pasar untuk hasil 
produksi kakao. Pemerintah juga perlu 
memastikan wilayah-wilayah yang telah memiliki 
SK Hutan Adat dapat secara aktif 
mengembangkan lahannya untuk pengembangan 
kakao berdasarkan prinsip bisnis hijau. Kegiatan 
illegal atau yang berlawanan dengan praktek GAP 
dan bisnis hijau komoditi kakao perlu diatur 
dengan tegas.  

Upaya pemerintah daerah untuk mendukung 
bisnis hijau kakao juga termasuk program khusus 
bagi masyarakat usia muda untuk tertarik  menjadi 
petani dan pelaku bisnis kakao. Untuk 
membuktikan bahwa komoditi kakao dapat 
memberikan penghidupan dan kesejahteraan 
masyarakat, maka perlu ada proyek percontohan 
pengembangan komoditi Kakao dari hulu hingga 
hilir dan didukung dengan memanfaatkan 
teknologi komunikasi untuk saling bertukar 
informasi mulai dari produksi hingga pemasaran. 
Hal ini  termasuk pembuatan demo plot dan 
pembentukan 
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kelompok bisnis kakao dengan memperkenalkan 
prospek dan omzet yang bagus, menggunakan 
tekonologi dan media komunikasi  untuk menarik 
minat kelompok muda.   

Perubahan mindset juga diperlukan termasuk 
dengan melakukan ekspo dan kunjungan-
kunjungan ke kampung guna menginspirasi serta 
membuat mereka tertarik terhadap potensi 
komoditi kakao. Data dan informasi kemajuan dan  
peluang bisnis setelah program replanting berjalan 
perlu disosialisasikan secara menarik.  

Tantangan: Proses pasca panen masih 
sederhana dan nilai tambah yang 
rendah  
Saat ini harga biji kakao asalan kering masih cukup 
rendah, sekitar Rp 20.000-23.000 per kg di tingkat 
petani. Hal ini disebabkan karena metode 
pengeringan yang masih sangat sederhana, 
sehingga tidak dapat menghasilkan biji kakao 
kering yang berkualitas baik. Proses pengeringan 
masih dilakukan di halaman rumah atau dipinggir 
jalan sehingga seringkali bercampur kotoran.

Selain itu, penjemuran tidak merata karena tidak 
semuanya terpapar sinar matahari.    

Mengingat proses pengeringan cukup sulit dan 
berpotensi mengurangi nilai kakao itu sendiri, 
masing-masing petani kakao dapat diarahkan 
untuk menjual panenan  dalam bentuk biji basah 
kepada Kelompok Tani setempat. Tujuannya 
adalah pengumpulan hasil panen dapat dilakukan 
secara cepat dan mengurangi biaya transportasi, 
dan harga jual kakao dapat ditentukan oleh 
masing-masing kelompok tani dan menjadi 
jaminan harga yang memadai.  

Hal ini berbeda dari praktek penjualan kakao 
langsung kepada pengumpul sebagaimana telah 
berlaku saat ini, di mana petani tidak memiliki 
kekuatan tawar-menawar, terlebih bila mereka 
telah terjerat pada pinjaman. Diharapkan melalui 
binaan kelompok tani, waktu panen petani binaan 
dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan, 
sekaligus untuk mendukung pemenuhan  volume 
kakao untuk diproses menjadi kakao fermentasi.   

Tabel berikut menjelaskan perbandingan nilai jual 
kakao basah dan kakao kering:

Basah Kering

Volume setelah sortir 95 kg 31 kg

Harga per kg Rp 8.000 Rp 22.000

Pemasukan Rp 760.000 Rp 682.000

Selisih Rp 78.000

Tabel 13 
Perbandingan Nilai Jual Kakao Basah Dan Kering

Asumsi jumlah panen: 100 kg

Dengan alasan di atas, pendapatan petani dapat ditingkatkan apabila fokus  pada penjualan biji kakao 
klonal dalam bentuk basah ke kelompok tani. Karena itu program dukungan dari pemerintah kepada 
petani harus difokuskan untuk peningkatan volume panen/produksi sedangkan bagi kelompok tani 
harus difokuskan untuk pengolahan menjadi kakao fermentasi yang memiliki harga jual lebih tinggi. 
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Peluang: Pemberdayaan Kelompok 
Tani  
Pemberdayaan Kelompok Tani menjadi kunci 
penting dalam memajukan kesejahteraan petani 
kakao. Kakao fermentasi yang memiliki harga jual 
lebih tinggi, lebih baik dilakukan secara komunal 
dalam 1 Kelompok Tani. Hal tersebut 
dimaksudkan untuk menjaga standar dan 
prosedur pasca  panen untuk menghasilkan 
produk dengan kualitas yang stabil.  

Kakao basah yang dibeli dari petani  kemudian 
difermentasi di Unit Pengolah Hasil milik Kelompok 
Tani dan dipasarkan oleh Kelompok Tani. Dengan 
demikian sistem tracking asal biji untuk bahan 
baku lebih mudah dilakukan, karena masing-
masing petani sudah terdaftar sebagai anggota 
kelompok, dan produsen cokelat juga akan lebih 
mudah mendapatkan pasokan biji untuk diolah 
menjadi produk akhir.  

Penguatan peran Kelompok Tani juga 
memungkinkan petani kakao mengakses 
permodalan kelompok. Kebutuhan permodalan 
adalah sebesar 3 kali volume yang dikirimkan, dan 
biasanya mencakup: 
a. nilai barang yang dikirimkan  
b. nilai barang yang dibeli selama dikumpulkan 

dan biaya operasional  
c. nilai barang berupa stok sebelum dikirimkan  

Hal ini disebabkan karena selama barang masih 
dalam bentuk stok atau masih dalam perjalanan ke 
tempat pembeli, petani belum bisa menerima 
pembayaran karena barang belum diterima dan 
dicek kualitas dan beratnya oleh pembeli. Hal ini 
sangat memberatkan petani karena uang mereka 
tertahan di stok yang belum terjual, dan aliran 
dana mereka sangat terbatas. Karena itu 
diperlukan peranan perantara seperti pengumpul/

kelompok tani dengan akses permodalan 
kelompok sehingga mereka dapat membeli biji 
kakao dari petani terlebih dahulu sebelum 
menerima pembayaran dari pembeli (pedagang 
besar).  

Saat ini, untuk dapat mengumpulkan 1 kontainer 
biji kakao asalan dibutuhkan modal sebanyak 
Rp.360 juta dengan asumsi harga beli biji kering 
adalah Rp 24.000 per kg, dan volume 1 kontainer 
untuk biji kakao asalan (non fermentasi) adalah 
sebesar 15 ton (15.000 kg).  

Sedangkan untuk bisa menghasilkan 1 kontainer 
biji kakao fermentasi, membutuhkan modal 
sebesar Rp. 550 juta dengan asumsi biaya 
pembelian dan pengolahan 55 ton biji kakao 
basah adalah sebesar Rp 10.000 per kg. Setelah 
fermentasi, 55 ton biji kakao basah akan 
menghasilkan 18.3 ton biji kakao fermentasi 
kering, yang keseluruhan jumlahnya dapat dimuat 
dalam 1 kontainer.  

Dengan menjadi bagian dari kelompok tani, petani 
kakao lebih mudah mengakses pinjaman ataupun 
fasilitas modal kerja lainnya dari bank maupun 
lembaga keuangan non-bank, ataupun 
mengakses dukungan modal dari pemerintah. 
Risiko pinjaman menjadi lebih kecil karena 
ditanggung renteng antara semua anggota 
kelompok tani. Diperlukan juga dukungan dari 
pemerintah untuk mempermudah akses 
permodalan bagi kelompok tani dan 
pendampingan yang tidak terputus untuk 
menjamin kesuksesan kelompok tani.  

Selain menggunakan kelompok tani yang sudah 
terbentuk, pengembangan kelompok tani dan 
kemitraan juga dapat dilakukan di lokasi-lokasi
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Perhutanan Sosial yaitu di Hutan Adat yang ada di 
Kabupaten Jayapura. Tujuannya adalah untuk 
mendukung pengembangan Hutan Adat dan 
memaksimalkan upaya perlindungan hutan dan 
lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat melalui pemanfaatan Hasil Hutan 
Bukan Kayu (HHBK) di lokasi-lokasi Hutan Adat.  

Penguatan kelembagaan juga akan lebih mudah 
dilakukan karena dapat dibentuk berdasarkan 
kelembagaan Hutan Adat yang telah mendapat SK 
Hutan Adat. Sebaran wilayah tanaman kakao yang 
masuk dalam kawasan Hutan Adat dapat menjadi 
salah satu prioritas pengembangannya, di 
antaranya di wilayah sebagai berikut:  

• Hutan Adat Ku Defeng Takwobleng,  
• Hutan Adat Ku Defeng Akrua 
• Hutan Adat Ku Defeng Meyu 
• Hutan Adat Ku Defeng Wai 
• Hutan Adat Kusang Syuglue Woi Yansu 
• Hutan Adat Melra Kelrasena 

Peluang: Optimalisasi Rantai Suplai  
Dengan adanya program replanting dan revitalisasi 
kakao, diperkirakan pada tahun 2023 akan ada 
kenaikan volume produksi biji kakao  minimal 
sebanyak 231.000 Kg atau setara dengan 231 
ton, sesuai estimasi volume panen berdasarkan 
proses penanaman kembali yang telah dijalankan, 
dan kondisi tanaman  dengan asumsi tidak ada 
perubahan cuaca ekstrim.  

Dengan estimasi volume panen sebesar 231 ton, 
jumlah tersebut tidak mungkin dijalankan hanya 
oleh kelompok tani ataupun pedagang lokal yang 
saat ini hanya mampu mengirimkan dalam volume 
kecil.  

Dibutuhkan tambahan perusahaan eksportir kakao 
selain yang berada di Makassar, Surabaya, atau 
Jakarta untuk membuka buying unit di Kabupaten 
Jayapura, untuk mempersingkat rantai suplai. 
Dengan adanya buying unit di Kabupaten 
Jayapura, maka petani, kelompok tani, ataupun 
pengumpul dengan kemampuan keuangan 
terbatas dapat menjual kakao mereka dengan      
kontrak suplai di bawah 5 ton dengan FOB 
Jayapura. 
  
Pola kontrak suplai di bawah 5 ton akan 
mempercepat perputaran modal, karena   sistem 
harga komoditi di seluruh dunia minimal 5 ton, 
tidak hanya komoditi kakao.  Dengan adanya 
buying unit di Jayapura yang dapat memberikan 
kontrak di bawah 5 ton, maka kelompok/
pengumpul kecil akan lebiih cepat mengumpulkan 
barang dan perputaran uang lebih cepat.  

Selama ini penjualan ke buying unit di Surabaya 
dan Makassar membutuhkan biaya setidaknya Rp 
500 juta per kontainer, dan durasi perputaran uang 
bisa lebih dari 6 hari karena mereka harus 
menunggu hingga kakao tiba di pelabuhan tujuan 
untuk mendapatkan modal mereka kembali. Selain 
itu, dengan membuka buying unit di Kabupaten 
Jayapura akan memastikan pasokan bisa diterima 
dengan baik di gudang perusahaan pembeli 
dengan standar mutu dan penyimpanan yang 
dapat dikontrol langsung oleh perusahaan 
eksportir. 
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Pengembangan komoditi kakao menggunakan 
pendekatan Bisnis Hĳau
Konsep Bisnis Hijau untuk pengembangan 
komoditi kakao memiliki tujuan : 

a. Meningkatkan produksi kakao Jayapura 
setidaknya kembali ke angka produksi 
tahun 2007 agar dapat meningkatkan 
kesejahteraan petani kakao.  

b. Meningkatkan produksi kakao diatas 5.000 
ton per tahun (335 kontainer per tahun) 
sehingga dapat mendorong perusahaan 
besar mau menempatkan buying unit di 
Jayapura 

c. Mendorong pengelolaan lahan 
berkelanjutan melalui sertifikasi Rainforest 
Alliance untuk menambah nilai/harga biji 
kakao asalan karena sesuai dengan 
kebijakan deforestrasi Uni Eropa  

d. Mendorong pelestarian hutan dengan 
pemberian sumber pendapatan alternatif 
melalui kakao untuk petani yang telah 
beralih profesi menjadi penebang hutan liar 
sehingga mereka dapat kembali menjadi 
petani dan berhenti menebang hutan   

e. Membuka lapangan pekerjaan baru  
f. Meningkatkan produktivitas kakao sambil 

meningkatkan biomasa karbon dengan 
melalui sistem agroforestry  

g. Meningkatkan pendapatan petani melalui 
pengaplikasian program pemantauan kebun 
petani melalui program pendaftaran dan 
traceability seperti Koltiva https://
www.koltiva.com/ 

Mengapa penting untuk menerapkan 
konsep Bisnis Hĳau dalam pengembangan 
komoditi kakao di Kabupaten Jayapura?  
Perencanaan bisnis hijau dapat digunakan sebagai 
kerangka pemikiran yang dapat memastikan 
pemerintah daerah memiliki panduan penetapan 
prioritas dan pemberian dukungan terhadap 
proses pengembangan nilai tambah serta produk 
maupun jasa yang terkait didalamnya, untuk 
memastikan manfaat sosial yang maksimal tanpa  
mengorbankan kelestarian lingkungan.  

Di tingkat kabupaten  rencana bisnis hijau dapat 
menjadi panduan proses regulasi investasi,  
khususnya untuk komoditi Kakao, dan 
mengidentifikasi hambatan peningkatan skala 
dampak dari rantai nilai (value chain) serta 
bagaimana hambatan tersebut dapat diatasi oleh 
berbagai pihak di tingkat kecamatan.  
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Faktor-faktor Pengembangan Komoditi Kakao berdasarkan Bisnis Hĳau 
Secara singkat, berikut perbandingan kondisi saat ini dengan peningkatan berdasar Bisnis Hijau dalam 
berbagai faktor pengembangan komoditi kakao:

Faktor Kondisi saat ini Peningkatan berdasarkan Bisnis Hĳau

I Peningkatan 
produktivitas

Mayoritas tanaman tua dengan 
produksi sangat rendah dan rentan 
serangan hama/penyakit.

Dilakukan peremajaan/penanaman 
kembali dengan tanaman klonal, untuk 
menghasilkan minimal 12.500 ton kakao 
per tahun untuk memotivasi petani yang 
telah menjadi penebang liar kembali 
beralih profesi kembali menjadi petani. 
Kegiatan replanting tidak merusak hutan 
yang ada.

II Pola pertanian Tanpa melakukan perawatan, hanya 
ditanam, dibiarkan, lalu panen/petik.

Menerapkan pola intensifikasi 
berdasarkan Praktek Pertanian yang Baik 
(Good Agricultural Practices - GAP): 
pemanenan teratur, pemangkasan, 
pemupukan, dan sanitasi agar petani 
dapat memanfaatkan peluang pasar. 
Memastikan petani dapat mengakses 
bibit kakao klonal dan pupuk.

III Pemanfaatan 
lahan kakao untuk 
penyerapan 
karbon

Tidak adanya pemanfaatan kebun/lahan 
untuk emisi karbon

Penerapan sistem agroforestry kakao 
memiliki potensi untuk menyerap 30 kg 
CO2 eq./kg per biji kakao kering, 
sedangkan sistem monokultur kakao 
hanya akan menyerap kg CO2 eq./kg per 
biji kakao kering.  
Sistem berkebun yang dijalankan petani 
dengan menerapkan tanaman pelindung, 
tanaman utama (kakao) dan tanaman sela 
(pinang, pisang, kopi dan tanaman lain) 
sangat bagus untuk penyerapan karbon.

IV Sistem pertanian Sistem pertanian alami tanpa adanya 
sertifikasi dengan penggunaan pupuk 
mana saja yang ada.

Petani didorong untuk dapat terdaftar di 
sistem traceability rantai pasok seperti 
Koltiva, sehingga pembeli dari pembuat 
cokelat dan konsumen dapat mengetahui 
darimana kakao mereka berasal.  
Memperoleh sertifikasi Rainforest Alliance  
untuk menjamin bahwa penerapan GAP 
aman untuk kesehatan, lahan tidak di 
hutan lindung dan petani terjamin 
kesehatannya. Sertifikasi ini juga bisa 
menambah pendapatan petani.

V P e n g g u n a a n 
teknologi

Sangat minimal. Proses pasca panen 
masih tradisional tapi sudah rendah 
karbon.

Penyempurnaan metode pengeringan 
tradisional yang sudah rendah karbon 
untuk hasil lebih baik

Tabel 14 
Faktor-faktor Pengembangan Komoditi Kakao berdasarkan Bisnis Hĳau
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VI Akses pasar Biaya pengiriman ke pasar Surabaya/
Makassar/Jakarta sangat mahal dan 
volume ekonomis tidak tercapai.

Akses potensial ke pasar premium.  
Petani dan kelompok tani memiliki 
peluang untuk menghasilkan biji kakao 
fermentasi berkualitas tinggi untuk pasar 
cokelat premium.

VII Lahan pekerjaan Daya beli masyarakat rendah, UMKM 
banyak yang gulung tikar.

Peluang kerja baru sepanjang rantai 
suplai kakao dengan pendapatan lebih 
tinggi. Daya beli akan meningkat sehingga 
UMKM setempat hidup kembali dan 
membuka lahan pekerjaan baru.

VIII Kebijakan 
pemerintah daerah

Tidak ada kebijakan khusus untuk 
mendukung produktivitas

Terintegrasi dengan pendekatan lanskap 
berdasarkan yuridiksi mendukung 
pertanian kakao berkelanjutan. 
Masyarakat keuntungan yang lebih luas 
melalui pendekatan lanskap yuridiksi yang 
juga akan memberikan keuntungan 
keragaman alami, dan juga penyerapan 
karbon.

IX Kesesuaian lahan D ikembangkan d i l okas i dengan 
kesesuaian lahan, menggunakan Skema 
Hutan Adat, dan sistem agroforestri di 
lahan yang sesuai dengan hasil pemetaan 
dan alokasi ruang dalam  RTRW Provinsi 
Papua.

Berikut penjabaran lebih lanjut mengenai penerapan 
Bisnis Hijau dalam mengembangkan Komoditi 
Kakao. 

Faktor Bisnis Hĳau I: Peningkatan Produktivitas 

Potensi komoditi tinggi, produktivitas dapat 
ditingkatkan  tanpa pembukaan lahan. 


Kebun kakao yang masih dirawat (dengan jumlah 
tegakan pohon per hektar yang rendah) saat ini 
4.812 ha, dari total 8.349 hektar. Kebanyakan 
adalah tanaman tua dengan produksi sangat 
rendah dan rentan serangan hama/penyakit. Di 
tahun 2007, Kabupaten Jayapura menghasilkan 
sekitar 9,000 ton kakao, namun sekarang hanya 
137 ton karena hama dan penyakit. Produksi kakao 
harus ditingkatkan kembali melalui program 
pembagian bibit kakao klonal yang tahan hama dan 
penyakit, yang tersedia di Jayapura. Untuk 
mengembalikan produksi ke angka di tahun 2007, 
diperlukan penanaman sekitar 10 juta bibit kakao.12 

Bila dilakukan peremajaan/penanaman kembali 
dengan bibit kakao klonal, maka Kabupaten 
Jayapura akan mampu menghasilkan minimal 
12.500 ton kakao per tahun (nilai Rp.377 Miliar). 
Kegiatan peremajaan/penanaman kembali tidak 
merusak hutan yang ada, justru meningkatkan 
fungsi lahan hutan. Petani akan mengganti 
tanaman kakao di kebun kakao mereka dengan 
menebang pohon yang tidak produktif, sehingga 
tidak akan berdampak ke area hutan primer dan 
sekunder. Proses diskusi dengan komunitas 
petani telah menekankan petani bersedia 
menurunkan aktivitas penebangan liar apabila 
ada pendapatan yang cukup dari penjualan biji 
kakao untuk memenuhi kebutuhan keluarga 
mereka. Tren ini sejalan dengan hasil pemantauan 
di Distrik Yaspi dalam 20 tahun terakhir, seperti 
yang terlihat di grafik di bawah ini:  

12 Berdasarkan perhitungan tim GEG dengan menggunakan asumsi konservatif 1 pohon menghasilkan 1 kg biji kakao, 
sehingga untuk mencapai 10.000 ton diperlukan 10 juta pohon kakao
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Gambar 18 
Simulasi Hubungan Komoditas Kakao dengan Penebangan Pohon Liar di Distrik Yapsi

Saat ini Uni Eropa (EU) sedang merancang 
peraturan untuk memastikan kakao yang beredar 
tidak berasal dari area yang menyebabkan 
kerusakan hutan. Perusahaan cokelat harus 
memastikan mereka telah memiliki sistem yang 
dapat memastikan syarat ini terpenuhi. Program 
sertifikasi seperti Rainforest Alliance dapat 
membantu menjawab tantangan ini.   

Faktor Bisnis Hĳau II:  Pola Pertanian  

Memberlakukan proses intensifikasi berdasarkan 
Good Agricultural Practices (GAP): pemanenan 
teratur, pemangkasan, pemupukan, dan sanitasi 


Tanaman kakao sudah dikenal sejak tahun 1950 
dan saat ini sudah merupakan bagian dari “budaya 
lokal berkebun” masyarakat Papua (khususnya di 
Kabupaten Jayapura) karena: 

a. Tidak membutuhkan perawatan terlalu 
banyak (hanya 8 hari per bulan) 

b. Dekat dengan kebiasaan “mencari dan 
meramu” dimana penduduk mencari 
kebutuhan di hutan. 

Petani di Kabupaten Jayapura telah berkebun 
kakao selama 40 tahun terakhir dan telah memiliki 
pemahaman tradisional tentang kakao. Namun 
sistem penanaman kakao tradisional di Jayapura 
ini ridak dapat dilanjutkan karena Sebagian besar 
pohon-pohon kakao telah menua dengan 
produktivitas rendah dan tanaman yang masih 
produktif gagal beradaptasi terhadap perubahan 
iklim sehingga rentan hama penyakit.  
Untuk dapat mencapai produktivitas tinggi maka 
diperlukan pelatihan, pendampingan, peremajaan 
tanaman atau penanaman kembali dengan 
varietas kakao klonal yang lebih  
resisten terhadap hama penyakit. Peningkatan 
kapasitas petani termasuk untuk memanfaatkan 
peluang pasar. 
Kebijakan penyediaan pupuk dan kemudahan 
akses pupuk untuk tanaman kakao menjadi salah 
satu tantangan bagi pemerintah daerah untuk 
memfasilitasinya.  
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Faktor Bisnis Hĳau III: Pemanfaatan Lahan 
Kakao untuk Penyerapan Karbon  

Potensi penyerapan dan penyimpanan karbon 
dari tanaman kakao  


Tanaman kakao mampu tumbuh dan berproduksi 
hingga umur 25 tahun. Sifat kakao (terutama 
kakao klonal) tidak mampu bertahan sendiri, harus

ada tanaman pelindung untuk bisa bertahan hidup 
dan berproduksi dengan baik. Baik tanaman 
kakao maupun tanaman pelindung mampu 
menyerap karbon, karena itu penanaman tanaman 
kakao yang dikombinasikan dengan tanaman lain 
sebagai pelindung akan mampu menyerap karbon 
dengan lebih banyak.

Gambar 19 
Contoh penanaman tanaman kakao bersama tanaman lain sebagai pelindung
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Gambar 20 
Penanaman tanaman kakao bersama tanaman lain  

sebagai pelindung dapat meningkatkan penyerapan karbon

Penerapan system agroforestry di wilayah tanam 
kakao akan memberikan  banyak manfaat. Sistem 
ini lebih tahan uji baik dari sisi menjaga kerentanan 
tanaman kakao maupun pemanfaatan hasil dari 
tanaman lainnya.   Keberagaman jenis tanaman 
yang ada di sistem agroforestry kakao dapat 
meningkatkan praktek pengelolaan hama

gabungan dan meningkatkan kesuburan tanah, 
seperti tanaman polong dan gamal yang dapat 
menambah kandungan nitrogen dalam tanah. 
Sistem agroforestry terintegrasi juga dapat 
menyerap lebih banyak karbon dari udara  
dibandingkan sistem monokultur kakao.  
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Kultur  kakao Monokultur tanpa 
naungan

Sistem Agroforestry 
0-25% naungan

Sistem Agroforestry 
>25% naungan

Panen kakao 1,000 kg/ha/tahun 850 kg/ha/tahun 500 kg/ha/tahun

Serapan CO2 1.4 ton/ha/tahun 4.3 ton/ha/tahun 17.3 ton/ha/tahun

Area kultur Kakao 1 ha 1 ha 1 ha
Penyerapan karbon per 
biji kakao 1 kg CO2/kg 5 kg CO2/kg 35 kg CO2/kg

Emisi karbon per biji 
kakao 5 kg CO2/kg 5 kg CO2/kg 5 kg CO2/kg

Jejak karbon bersih per 
biji kakao 4 kg CO2/kg 0 kg CO2/kg -30 kg CO2/kg

Tabel 15 
Rasio jejak karbon dan hasil karbon bersih untuk berbagai model kultur kakao 

Monokultur tanpa naungan, sistem agroforestry dengan naungan kurang dari 25%  
dan sistem agroforestry ekstensif dengan lebih dari 25% naungan14 

Sumber data: Analisis Romain Lebrun dalam publikasi How Efficient is Cacao Farming 
to Offset Carbon Emissions? A Review

Faktor Bisnis Hĳau IV: Sistem Pertanian 

Sistem pertanian alami untuk memperoleh 
sertifikasi produk organik atau lainnya.   


Kesulitan mendapatkan pupuk subsidi dari 
Pemerintah membuat petani kreatif 
mengembangkan pupuk organik buatan sendiri. 
Saat ini pemakaian herbisida untuk kakao juga 
sudah mulai banyak berkurang sejak tahun 2015, 
dan pemerintah juga telah menyetujui Rencana 
Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk 
subsidi pengadaan pupuk organik.15 

Kesempatan petani untuk mendapatkan sertifikasi 
organik sebaiknya difasilitasi melalui pembelian 
rantai nilai dengan membentuk kemitraan dengan 
pembeli. Petani sebaiknya mempertimbangkan 
pendekatan Rainforest Alliance agar dapat 
disertifikasi oleh Rainforest Alliance. Untuk detail 
mengenai proses sertifikasi dan persyaratan yang 
harus dipenuhi, dapat mengunjungi website 
Rainforest Alliance https://www.rainforest-
alliance.org/.

Faktor Bisnis Hĳau V: Penggunaan Teknologi 

Penyempurnaan metode pengeringan tradisional 
rendah karbon  


Proses pasca panen yang digunakan adalah 
metode tradisional rendah karbon karena hanya 
dilakukan penjemuran secara alami. 
Penyempurnaan metode pengeringan tradisional   
dengan penggunaan plastik UV akan lebih 
meningkatkan penurun emisi karbon   tanpa harus 
menyebabkan biaya tambahan yang membebani 
petani. Teknologi  

sederhana yang juga rendah karbon juga 
diterapkan untuk proses pengeringan dan 
fermentasi dilakukan di tahap kelompok tani.16 

Faktor Bisnis Hĳau VI: Akses Pasar 

Akses potensial ke pasar premium


Petani dan kelompok tani memiliki peluang untuk 
menghasilkan biji kakao fermentasi berkualitas 
tinggi untuk pasar cokelat premium. 

14 Lebrun, Romain, How Efficient is Cacao Farming to Offset Carbon Emissions? A Review, AgroParis Tech, 2019 https://
www.researchgate.net/publication/351461527_How_Efficient_is_Cacao_Farming_to_Offset_Carbon_Emissions_A_Review 
15Peraturan pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 Tahun 2022  
16Senna, Arya Bima, Pengolahan Pascapanen pada Tanaman Kakao untuk Meningkatkan Mutu Biji Kakao: Review, Balai 
Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat, 2020, https://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id/index.php/jt/article/view/111 
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Meskipun permintaan biji kakao berkualitas tinggi 
masih kecil, keuntungan finansial bagi petani 
cukup signifikan. Kuncinya terletak pada 
menghasilkan profil rasa yang berbeda melalui 
beragam praktek pemilihan dan fermentasi. 
Pembeli biji kakao di pasar mewajibkan petani 
untuk patuh pada praktek bisnis hijau sebagai 
bagian dari strategi pasar mereka (sustainable 
sourcing).  

Faktor Bisnis Hĳau VII: Lahan Pekerjaan 

Peluang kerja baru sepanjang rantai suplai 
kakao dengan pendapatan lebih tinggi 


Peningkatan produksi dengan peremajaan dan 
penanaman kembali, yang diiringi oleh proses 
sertifikasi sebagai upaya peningkatan nilai jual, 
akan meningkatkan pendapatan petani sehingga:  

a. Daya beli masyarakat meningkat dan 
mendorong pertumbuhan usaha mikro, 
kecil, dan menengah, serta menciptakan 
lapangan kerja baru.  

b. Kelompok Tani dan Koperasi di kampung 
dapat menyuplai biji kakao ke produsen 
cokelat dengan harga yang lebih baik. 
Kebutuhan tenaga kerja sebagai manajer 
kelompok, staf pengendalian proses (ICS), 
dan administrasi akan tercipta. 

c. Proses sertifikasi memerlukan tenaga 
pelatih, tenaga pendamping, dan tenaga 
QC baru.  

d. Kenaikan permintaan pupuk akan 
mendorong munculnya bisnis produsen 
maupun distributor pupuk, yang tentunya 
juga akan membutuhkan tenaga kerja. 

Faktor Bisnis Hĳau VIII: Kebĳakan Pemerintah 
Daerah 

Terintegrasi dengan pendekatan lanskap 
berdasarkan yuridiksi dan penurunan emisi 
karbon


Kakao dapat tumbuh dengan baik di lahan dengan 
ketinggian antara 0-800 mdpl. Meskipun pada 

ketinggian 900-1000 mdpl kakao masih bisa 
tumbuh namun tidak dapat menghasilkan buah 
yang maksimal.  

Untuk mengembalikan kejayaan kakao di 
Kabupaten Jayapura, maka selain melakukan 
replanting, pemerintah daerah juga perlu 
melakukan revitalisasi pengelolaan kakao agar 
memenuhi standar permintaan pasar dan 
dilakukan dengan pendekatan GAP. 

Pemerintah daerah perlu memetakan kesesuaian 
lahan untuk tanaman kakao dan memastikan 
wilayah pengelolaannya dengan menggunakan 
pendekatan perhutanan sosial/Hutan Adat 
maupun melalui kelompok-kelompok petani yang 
sudah ada. Hal ini akan memudahkan dalam 
pembinaan, pemberian fasilitas dukungan 
pertanian, maupun insentif-insentif lain karena 
keterlibatan masyarakat dalam menjaga hutan dan 
menghindari deforestasi serta memitigasi emisi 
karbon.  Selain itu pendekatan lanskap berbasis 
yurisdiksi juga akan memudahkan penyaluran 
investasi dan pendekatan kemitraan usaha dengan 
pihak swasta.  

Melalui revitalisasi komoditi kakao termasuk 
didalamnya adalah upaya replanting, perlu 
diidentifkasi lahan-lahan yang memiliki kesesuaian 
untuk tanaman kakao. Kabupaten Jayapura 
memiliki beragam ekosistem yang juga tercermin 
di tingkat lanskap terdiri dari area hutan sekunder 
dan tersier. Lahan yang sebelumnya telah digarap 
sebagai kebun kakao lebih dari 20 tahun dan telah 
ditinggalkan, kondisinya saat ini kembali menjadi 
hutan tersier  dengan beberapa tanaman kakao 
yang tersisa namun sudah tidak produktif. 

Selain areal bekas kebun kakao, ada juga area 
bekas sawah yang ditinggalkan karena tidak 
memiliki sistem irigasi yang tepat. Area ini banyak 
terdapat di kawasan transmigrasi di mana akhirnya
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para petani meninggalkan area sawahnya dan 
beralih pada tanaman kakao.   Dari praktek 
pertanian sawah dan perkebunan di masa lampau 
memungkinkan petani lama di Papua untuk dapat 
menggarap lahan melebihi 20 hektar dengan 
tutupan hutan sekunder, hutan tersier berupa 
ladang dan bekas kebun kakao.   

Pengertian yang tepat mengenai lanskap yang 
berbeda-beda ini sangatlah penting untuk 
memastikan petani memanfaatkan sumber daya 
lahannya untuk pendapatan yang maksimal, dan 
memberikan masyarakat keuntungan yang lebih 
luas melalui pendekatan lanskap yuridiksi yang 

juga akan memberikan keuntungan keragaman 
alami, dan juga penyerapan karbon.  

Tanaman kakao yang ada di Kabupaten Jayapura 
adalah tanaman hutan yang memerlukan penaung 
untuk pertumbuhannya. Penelitian oleh Lebrun 
(2021)17 menunjukkan bahwa jumlah karbon yang 
diserap dari hutan campuran dengan pola 
agroforestry kakao dapat cukup signifikan, seperti 
yang terlihat di tabel di bawah ini. Tabel berikut 
menunjukkan bahwa pola tanam yang paling 
efisien dapat menyerap 207-227 ton CO2 per 
tahun atau setara dengan 30-32 kg CO2 per 
kilogram biji kakao.

50% 
Monokultur 

tanpa 
naungan, 50% 

reforestrasi

60% 
Agroforestry 

intensif, 
40% 

reforestrasi

50% Monokultur 
tanpa naungan, 
50 hutan hujan

60% Agroforestry 
intensif, 

40% hutan hujan

100% 
Agroforestry 

ekstensif

Hasil panen 
kakao

1.000 kg 850 kg 1000 kg 850 kg 500 kg

CO2 diserap dari 
penanaman 
kakao

1 . 4 t o n / h a /
tahun

4.3 ton/ha/tahun 1.4 
ton/ha/tahun

4.3 
ton/ha/tahun

17.3 
ton/ha/tahun

Luas area 
penanaman 
kakao

7.0 hektar 8.2 hektar 7.0 hektar 8.2 hektar 14.0 hektar

CO2 diserap dari 
lahan sisa

12 ton/ha/tahun 12 ton/ha/tahun 36 ton/ha/tahun 36 ton/ha/tahun 0 ton/ha/tahun

Luas lahan sisa 7.0 hektar 5.8 hektar 7.0 hektar 5.8 hektar 0 hektar

Total produksi 
kakao (dengan 
intensifikasi 
terpadu)

7 kg / tahun 7  kg / tahun 7  kg / tahun 7  kg / tahun 7  kg / tahun

Total CO2 
diserap

91 ton/tahun 102 ton/tahun 262 ton/tahun 243 ton/tahun 242 ton/tahun

Karbon diserap 
per bĳi kakao

35 kg CO2/kg 35 kg CO2/kg 35 kg CO2/kg 35 kg CO2/kg 35 kg CO2/kg

Jejak karbon 
bersih

-56 ton/tahun -67 ton/tahun -227 ton/tahun -208 ton/tahun -207 ton/tahun

Jejak karbon 
bersih per bĳi 
kakao

-8   
kg CO2 eq./kg

-10  
kg CO2 eq./kg

-32 
kg CO2 eq./kg

-30 
kg CO2 eq./kg

-30 
kg CO2 eq./kg

Tabel 16 
Perbandingan Jejak Karbon Berdasarkan Pola Tanam18

Sumber data: Analisis Romain Lebrun dalam publikasi How Efficient is Cacao Farming 
to Offset Carbon Emissions? A Review

17 Lebrun, Romain, How Efficient is Cacao Farming to Offset Carbon Emissions? A Review, AgroParis Tech, 2019 
 https://www.researchgate.net/publication/351461527_How_Efficient_is_Cacao_Farming_to_Offset_Carbon_Emissions_A_Review 
18 Ibid
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Faktor Bisnis Hĳau IX: Kesesuaian Lahan 

Dikembangkan menggunakan Skema Hutan 
Adat dan sistem agroforestri di lahan yang 
sesuai dan ditetapkan dalam RTRW Provinsi 
Papua.


Orang Asli Papua (OAP) telah mengenal budaya 
tanam kakao dan melakukannya dengan sistem 
kepemilikan lahan komunal yang lokasinya 
ditetapkan oleh Kepala Suku. Pola berkebun 
dilakukan dengan sistem perluasan (ekstensifikasi). 
Apabila tanaman tidak menghasilkan buah yang 
baik maka akan ditinggalkan dan membuka lahan 
baru untuk dijadikan kebun baru.  

Selain OAP, masyarakat transmigran juga 
melakukan penanaman kakao namun dengan 
sistem intensifikasi. Memang usaha tanaman

komoditi kakao yang dilakukan oleh masyarakat 
transmigan memberi hasil lebih baik.  Kendala 
pengadaan pupuk dan biayanya, serta kendala 
hama yang dihadapi  membuat petani transmigrasi 
juga tidak dapat melanjutkan produksinya secara 
optimum.  

Untuk itu, dengan adanya SK Penetapan Hutan 
Adat di Kabupaten Jayapura dan dengan adanya 
minat pemerintah daerah untuk merevitalisasi 
usaha perkebunan kakao, diharapkan praktek-
prakek GAP juga difokuskan pada wilayah-wilayah 
Hutan Adat yang dikelola bersama antara OAP 
dengan masyarakat lokal lainnya.  
Pengembangannya dilakukan sesuai dengan pola 
dan struktur ruang dalam RTRW sehingga 
kelestarian hutan dan lahan dapat tetap terjaga.  
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Rekomendasi untuk Pengembangan Komoditi Kakao  
di Jayapura
Pemerintah Kabupaten Jayapura ingin mencapai 
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jayapura 
melalui pembangunan ekonomi kerakyatan dalam 
mengelola alam pertanian yang ramah ekologi, 
dinamis, dan berkelanjutan. Untuk itu, 
rekomendasi penerapan Bisnis Hijau sejalan 
dengan arah pembangunan Kabupaten Jayapura.  

Rekomendasi Umum 
Penerapan konsep Bisnis Hijau dalam 
pengembangan komoditi kakao di Kabupaten

Jayapura perlu ditekankan, sehingga kebijakan 
dan inovasi yang dilakukan dapat menjamin 
keberlangsungan produksi kakao dengan tetap 
mengutamakan kesejahteraan petani dan 
masyarakat, serta kelestarian lingkungan.  

Secara singkat, rekomendasi bagi para pihak   
dibagi berdasarkan tiga tingkatan stakeholder, 
yaitu di tingkat petani, tingkat pemerintah 
kabupaten, dan di tingkat swasta sebagai investor 
atau pemilik modal. 

Tingkatan Rekomendasi

Pemerintah 
Kabupaten

Melakukan kegiatan revitalisasi usaha tanaman kakao, salah satunya dengan 
melakukan penanaman kembali menggunakan bibit kakao klonal, dimulai dari 
kelompok-kelompok tani berprospek tinggi, khususnya di wilayah Hutan Adat, dan 
di wilayah-wilayah yang memiliki kesesuaian lahan untuk tanaman kakao. 

Mendukung proses replanting dengan pendampingan intensif kepada petani yang 
meliputi pelatihan usaha tani yang berfokus pada GAP (Good Agricultural 
Practices), kemitraan usaha, peningkatan teknologi usaha tani kakao, pendanaan, 
dan pemasaran produk.  Memperkuat BUMKam untuk memfasilitasi pendanaan 
pengembangan komoditi kakao. 

Menjalin kemitraan dengan Cocoa Sustainability Platform https://www.csp.or.id/ 
yang merupakan forum kolaborasi sektor publik dan swasta, yang bertujuan untuk 
meningkatkan pengembangan kakao di Indonesia. Kemitraan dengan CSP dapat 
memastikan kakao Papua terhubung dengan pemangku kepentingan kunci di rantai 
pasok kakao di domestik maupun internasional.  

Menghidupkan kembali kebun bibit dan entres yang menyebar di sekitar area-area 
perkebunan kakao, serta penyediaan benih yang baik dengan kualitas unggul 
sesuai standar perbenihan dari Kementerian Pertanian dan kesesuaian ekosistem 
setempat. 

Mensosialisasikan peraturan perlindungan kawasan perkebunan kakao dari 
berbagai gangguan dan pelarangan penebangan hutan untuk melindungi area 
perkebunan kakao dan mencegah deforestasi.

Tabel 17 
Rekomendasi Berdasarkan Tingkatan Stakeholder
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Tingkatan Rekomendasi

Pemerintah 
Kabupaten 
(lanjutan)

Memfasilitasi pemilik usaha untuk menyalurkan      pupuk (organik and non organik)  
di area yang mudah dijangkau oleh petani kakao  

Membuka peluang kerjasama dengan mitra usaha start-up bagi kelompok muda 
agar tergerak untuk ikut mengembangkan komoditi kakao berbasis informasi dan 
digital.   

Membina dan memperkuat peranan Kelompok Tani dan Kelompok Petani Hutan 
Adat termasuk kelembagaannya.

Petani

Memperbarui metode bertani berfokus pada intensifikasi dengan berdasarkan GAP 
(Good Agricultural Practices) yang meliputi pemanenan teratur, pemangkasan, 
pemupukan, dan kebersihan produk sesuai standar permintaan pasar.  

Melakukan perbaikan lingkungan berdasarkan metode GAP, yang mencakup 
perawatan tanaman pelindung, perawatan kebun  dan kesuburan tanah, perawatan 
badan air di kebun dan sekitar kebun, dan mencegah kebakaran lahan.  

Bergabung dalam kelompok usaha tani untuk memastikan keberlangsungan usaha 
bersama termasuk melaksanakan kesepakatan bersama demi hasil yang optimum, 
serta memudahkan untuk mendapatkan akses bantuan dari pemerintah maupun 
pihak swasta.

Pemilik 
Modal

Menjalin kemitraan untuk membagi keuntungan penyerapan karbon dengan 
masyarakat melalui pemasokan bahan perkebunan dan sertifikasi kredit karbon. 
Perusahaan swasta sepanjang rantai pasok kakao ingin memastikan pemasok 
mereka turut berkontribusi terhadap target emisi karbon bersih di angka nol. 
Penyerapan karbon di tingkat petani dampaknya sangat signifikan dan merupakan 
komponen besar dalam upaya perusahaan cokelat untuk mencapai target tersebut. 

Menjalin kemitraan dengan petani dan kelompok tani untuk memperkuat rantai 
pasok melalui mekanisme produksi yang berkelanjutan yang dapat diterima pasar 
kakao dunia, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, peningkatan kapasitas 
petani termasuk akses pendanaan, dan  pasokan bahan perkebunan. 

Memastikan petani dan pemain lainnya di sepanjang rantai pasok memenuhi syarat 
yang diterima pasar internasional, seperti tidak melakukan deforestasi, mencegah 
emisi karbon, penggunaan material organik secara maksimum untuk memenuhi 
persyaratan Rainforest Alliance atau sertifikasi kakao organik., mencegah 
penggunaan tenaga kerja di bawah umur, serta membantu petani memperoleh 
pendapatan yang layak.  

Mendukung petani untuk mendaftarkan diri mereka di platform traceability melalui 
kelompok-kelompok tani termasuk kelompok tani Hutan Adat. 

Bersama dengan pemerintah daerah menyusun target   untuk mendukung 
pembukaan buying unit di Kabupaten Jayapura agar petani, kelompok tani, 
ataupun pengumpul dengan kemampuan keuangan terbatas dapat menjual kakao 
dengan kontrak suplay di bawah 5 ton dengan FOB Jayapura.
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Rekomendasi Berdasarkan Kesesuaian 
Lahan dan Pemetaan yang telah dilakukan 
oleh PSP 

1. Tanaman kakao tersebar di sekitar 11.884 
ha dengan sebaran di luar kawasan hutan 
dan di dalam Kawasan Budidaya. Pada 
peta rencana pola ruang RTRW Kabupaten 
Jayapura tidak dijelaskan lebih rinci terkait 
pola ruang budidaya yang dimaksud, 
sehingga perlu dipertegas peruntukan 
ruang kawasan budidaya sebagai wilayah 
kawasan perkebunan rakyat. 

2. Kawasan kebun kakao yang telah 
terpetakan  memiliki potensi untuk 
dikonversi menjadi kebun sawit, terutama  
dengan terbitnya izin lokasi perkebunan 
sawit (2.961 ha). Pemerintah perlu melihat 
kembali lokasi izin yang dimaksud dan 
memrioritaskan perkebunan kakao berbasis 
mayarakat di lokasi yang memiliki 
kesesuaian lahan.  Meskipun dapat 
dilakukan alternatif lain, yaitu menyiapkan 
lahan pengganti untuk komoditi kakao jika 
izin lokasi yang diterbitkan tetap diarahkan 
sebagai komoditas sawit, namun alternatif 
ini semaksimal mungkin dihindari untuk 
mengurangi tekanan pada lahan dan 
peningkatan deforestasi yang juga berarti 
peningkatan emisi karbon. 

3. Dari hasil pemetaan, tampak bahwa sekitar 
1.928 ha area kebun kakao berada di 
kawasan rawan banjir, area dengan 
kerawanan longsor tinggi. Kawasan rawan 
bencana sebaiknya dihindari untuk 
menghindari kerusakan lahan lebih 
meningkat dan membutuhkan investasi 
yang cukup tinggi dalam hal pengurangan 
dampak dan resiko dari ancaman bencana. 

4. Sebaran kakao di luar kawasan hutan yang 
berpotensi untuk dikembangkan secara 
intensif seluas 4.701 ha. Kawasan ini 
sebaiknya menjadi kawasan prioritas untuk 
dikembangkan bersama dengan calon 
investor. 

5. Sebaran kakao di dalam kawasan hutan 
yang berpotensi dikembangkan secara 
intensif seluas 3.180 ha. Kawasan ini dapat 
dikembangkan dengan bekerja sama 
dengan Kementerian LHK untuk izin 
pemanfaatan hutan kemasyarakatan 
(melalui Skema Hutan Adat) yang dikelola 
oleh masyarakat lokal termasuk didorong 
untuk pengembangan kegiatan agroforestri. 

6. Total area sebaran kebun kakao di 
Kabupaten Jayapura yang berpotensi 
dikembangkan secara intensif untuk baik 
melalui skema pengelolaan secara 
tradisional oleh masyarakat lokal maupun 
dikelola dalam skala besar bekerja sama 
dengan pihak investor adalah seluas    
7.881 ha. 

Penutup  
Kabupaten Jayapura memiliki potensi besar untuk 
pengembangan komoditi kakao. Sejarah kejayaan 
kakao di Kabupaten Jayapura   harus dibangkitkan 
kembali. Upaya ini membutuhkan tenaga, waktu, 
dan konsistensi untuk dijalankan oleh semua pihak 
terkait.  

Tingginya permintaan kakao di pasar dunia 
diharapkan dapat memotivasi seluruh stakeholder 
yang terlibat di rantai pasok komoditas kakao 
untuk bermitra dan bekerjasama dalam 
meningkatkan kualitas kakao asal Kabupaten 
Jayapura. Kebijakan, inovasi, dan investasi yang
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diterapkan harus tetap mengutamakan 
kesejahteraan petani, keberlangsungan pasokan, 
dan kelestarian lingkungan.  

Dokumen Tinjauan dan Rekomendasi Bisnis Hijau 
ini ditujukan untuk memberikan informasi yang   
dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Jayapura dalam membangun kembali 
komoditas kakao. Pengembangannya dilakukan 
dengan menerapkan prinsip triple bottom line, 
yaitu berdampak positif bagi masyarakat, 
lingkungan,  dan pencapaian keuntungan ekonomi 
bagi masyarakat petani kakao dan nilai tambah 
ekonomi bagi Kabupaten Jayapura.
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