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1 Aflatoksin adalah microoroganisme yang bersifat toksik yang diproduksi oleh  jamur Aspergillus flavus dan A. parasiticus. Aflatoksin menyebabkan kerusakan pada pala.   
Kandungan Aflatoksin untuk pasar Eropa tingkat maksimum aflatoksin yang diizinkan dalam pala dan campuran yang mengandung pala adalah antara 5,0 μg/kg sedangkan kebanyakan 
pala dari Fakfak kandungan Aflatoksin masih di atas itu.
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Ringkasan Eksekutif 
Kabupaten Fakfak merupakan salah satu penghasil pala unggulan dan dikenal sebagai Kota Pala. 
Tahun 2021 total nilai produksi komoditi pala Kabupaten Fakfak mencapai Rp 219,2 miliar. Tingginya 
nilai produksi pala memberi gambaran bahwa komoditi pala Fakfak dapat menjadi komoditi 
unggulan yang perlu terus dikembangkan untuk mencapai nilai manfaat ekonomi dan sosial yang 
optimum.  

Fakfak memiliki peluang besar dalam pengembangan komoditas pala. Luas potensi pengembangan 
pala berdasarkan hasil pemetaan potensi kesesuaian lahan adalah 37.741,72 ha di mana 61,63% 
berada di dalam kawasan hutan dan sisanya berada di luar kawasan hutan. Pengembangan pala di 
kawasan hutan sudah dilakukan melalui Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa, untuk 
menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani pala Fakfak.  

  
Sayangnya pengembangan komoditas pala Fakfak masih mengalami beberapa tantangan seperti: 

• Panen masih tergolong rendah karena produktivitas lahan yang rendah  
• Kualitas pala Fakfak belum memenuhi standar untuk pasar premium, karena masih bau 

asap dan terdeteksi mengandung aflatoksin1 yang dilarang di pasar Eropa 
• Produk turunan seperti lemak pala maupun pala bubuk masih terhambat 

pengembangannya oleh ketiadaan akses pasar dan belum tersedianya teknologi yang tepat 
untuk menciptakan produk turunan berkualitas tinggi. 

• Pengembangan Pala Fakfak selama ini masih menggunakan pendekatan Business as Usual 
(BAU) di mana pemanfaatan dan pengelolaannya masih sangat tradisional, tanpa upaya 
budidaya dan diproses secara sederhana. Sebagian besar hasil panen diperdagangkan 
secara sederhana dan lebih diperuntukan memenuhi pasar lokal.  

• Petani memiliki ketergantungan dengan pengumpul (dengan sistem ijon), dan sering terjerat 
hutang. Akibatnya, petani sering tidak mendapatkan  harga yang adil, karena bunga 
pinjaman yang sangat tinggi.  

Dengan peningkatan metode serta teknologi pasca panen dan perbaikan rantai suplai, komoditi pala 
Kabupaten Fakfak memiliki peluang baik untuk dapat masuk pasar dunia dengan harga premium. 

Pengembangan Komoditas Pala dengan Pendekatan Bisnis Hĳau 
Pengembangan komoditi pala di Kabupaten Fakfak sebaiknya dilakukan dengan pendekatan Bisnis 
Hijau untuk memastikan pengembangan pala sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi 
pemerintahan Kabupaten Fakfak 2021-2026, yaitu memperkuat kemandirian ekonomi melalui sektor 
unggulan daerah, melestarikan adat dan budaya sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat, serta 
mewujudkan pembangunan Fakfak Berkelanjutan melalui kearifan pengelolaan sumber daya alam dan 
lingkungan yang lestari.
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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 pala memiliki tujuan sebagai berikut:    
• Memperkenalkan Fakfak sebagai produsen pala organik bebas aflatoksin 
• Menciptakan lahan pekerjaan baru di setiap rantai pasok, khususnya dengan penerapan  teknologi 

pasca panen 
• Memperbesar skala penggunaan teknologi pengeringan dan memanfaatkan pembiayaan untuk 

mengurangi emisi  
• Memasok pasar dengan lemak pala  (nutmeg butter) berkualitas tinggi  
• Meningkatkan produktivitas pala di kawasan prioritas, sesuai dengan peta  kesesuaian lahan yang 

ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) periode 2012-2031 (Perda No. 8/2012).  
• Merehabilitasi perkebunan pala tua melalui penyediaan bibit jantan dan betina yang ditanam di 

populasi penanaman yang sesuai dengan sistem perkebunan  
• Menggunakan pendekatan kehutanan sosial sebagai peluang untuk melibatkan lebih banyak 

masyarakat di dalam proses produksi dan pengumpulan, dengan menggunakan sistem 
perkebunan agroforestry dan regeneratif

Rekomendasi  
Di tingkat Pemerintah Kabupaten: 

1. Penerapan sistem agroforestry di wilayah kerja KPH menggunakan Pola Perhutanan Sosial.  
2. Penyusunan SOP pengelolaan kebun pala dengan sistem tanam diversifikasi  
3. Mendorong Pemerintah Kabupaten Fakfak merevisi Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Pala Fakfak, dengan memasukkan teknologi cold solar drying system sebagai 
salah metode pasca panen  

4. Mengembangkan model pembiayaan berkelanjutan untuk pengeringan pala  
5. Dukungan pemerintah untuk dapat memfasilitasi kerjasama antara beragam pihak seperti Badan 

Usaha Milik Kampung (BUMKam), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan eksportir, serta  
pendampingan bagi petani agar dapat memanfaatkan demand pala premium melalui penggunaan 
teknologi cold solar drying 

6. Pembangunan infrastruktur sebagai Quality Control (QC) 
7. Penguatan peranan BUMKam dalam mengatasi praktik ijon yang merugikan petani  
8. Fokus pada upaya pengembangan pasar secara proaktif untuk produk pala dan turunan-turunannya 
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Di tingkat Petani: 

1. Perubahan sistem pertanian yang  fokus pada intensifikasi 
2. Perubahan metode pemrosesan pasca panen dengan pemanfaatan sentra pengeringan dingin dan 

tenaga surya (Cold Solar Drying) 
3. Bersepakatan membentuk kelompok-kelompok tani pala  

Di tingkat Pemilik Modal:

1. Pembangunan sentra-sentra pengeringan dengan menggunakan teknologi cold solar dryer  
2. Memastikan ketersediaan pasar dan jalur pemasarannya 

Sedangkan rekomendasi berdasarkan kesesuaian lahan dibedakan melalui areal perhutanan sosial 
dengan skema hutan desa, skema Agroforestry di Kawasan Hutan Produksi, serta memanfaatkan 
Kawasan Pembangunan Berkelanjutan. 

Penutup  
Tingginya permintaan pala di pasar dunia diharapkan dapat memotivasi seluruh stakeholder yang terlibat 
dalam rantai pasok komoditas pala untuk bermitra dan bekerjasama dalam meningkatkan kualitas pala 
asal Fakfak. 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 Fakfak dalam mendukung proses pengembangan 
komoditas pala secara lestari termasuk dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat 
khususnya para petani pala.
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Gambaran Umum Kabupaten Fakfak 
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 Fakfak dan Potensinya

Batas Administrasi Kabupaten Fakfak adalah: 
Sebelah Utara	 : Kabupaten Teluk Bintuni  
Sebelah Selatan	 : Laut Arafura dan 	 	  
	 Kabupaten Kaimana 
Sebelah Barat Laut	: Laut Seram dan Teluk Berau  
Sebelah Timur 	 : Kabupaten Kaimana

Gambar 1 
Peta Administratif Kabupaten Fakfak

Kabupaten Fakfak dan Potensinya5
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Pemerintah Kabupaten Fakfak berupaya untuk 
meningkatkan kemandirian ekonomi dengan 
menggerakkan sektor unggulan daerah, salah 
satunya adalah komoditi pala. Selain itu, 
Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menetapkan 
pembangunan Fakfak Berkelanjutan melalui 
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan 
yang lestari.2  

Visi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Fakfak 
periode 2021-2026 yaitu Terwujudnya Masyarakat 
Fakfak Yang Terdepan, Sejahtera, Nyaman, 
Unggul, Dan Mandiri dengan misi untuk  
memperkuat kemandirian ekonomi dengan 
menggerakkan sektor unggulan daerah yang 
berbasis Pariwisata, Pertanian dalam arti luas, dan 
Kelautan (Misi 2) dan mewujudkan Pembangunan 
Fakfak Berkelanjutan, melalui kearifan pengelolaan 
sumber daya alam dan lingkungan yang lestari 
serta berbasis mitigasi bencana (Misi 6). 

Untuk mencapai kemandirian tersebut, 
pembangunan di Kabupaten Fakfak dilaksanakan 
secara terintegrasi dan komprehensif yaitu dengan 
mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk 
meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, dan 
lingkungan   yang dilakukan melalui 
pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, 
kesetaraan, dan keterpaduan. 

Perekonomian Kabupaten Fakfak 
PDRB Kabupaten Fakfak tahun 2020 sebesar Rp 
5.206,9 miliar dengan laju pertumbuhan   rata-rata 
sebesar 5,4% per tahun selama periode 
2016-2020. Sektor pertanian menyumbang 
16,68% terhadap pembentukan PDRB  
Kabupaten Fakfak.

Informasi kontribusi komoditi pala tidak tercatat 
secara khusus dalam PDRB, namun dilihat dari 
kegiatan sub-sektor perkebunan tampak bahwa 
komoditi pala merupakan komoditi yang paling 
menonjol dibandingkan komoditi lainnya. 

Perkembangan Infrastruktur 
Luas lahan pala di Kabupaten Fakfak saat ini 
adalah 16.733 hektar.  Sejak sepuluh tahun  
terakhir (2012 – 2021) penambahan luas lahan 
sebesar 1.459 hektar (9,19%) menjadi 18.192 
hektar dan tersebar di 16 distrik.  

Kabupaten Fakfak ditetapkan sebagai salah satu 
Kawasan Pertanian Nasional (SK Menteri Pertanian 
No. 472/Kpts/Rc.040/6/2018) dengan komoditas 
prioritas perkebunan pala. Hampir seluruh distrik  
menghasilkan tanaman pala kecuali Distrik 
Bomberay dan Tomage. Rencana aksi 
pengembangan komoditas pala diprioritaskan di 3 
distrik yaitu Distrik Kokas, Distrik Teluk Patipi, dan 
Distrik Fakfak Tengah. 

Ketersediaan jaringan jalan sangat diperlukan 
untuk mendukung pengembangan komoditas 
pala: 

Jaringan jalan 

• Jaringan jalan kolektor primer (jalan provinsi) 
yang menghubungkan antara Kota Fakfak, 
Kaimana, Kabupaten Bintuni, hingga ke jalan 
arteri primer (jalan nasional). 

• Jalan lokal primer yang menghubungkan Kota 
Fakfak dengan Ibukota Distrik, Ibukota 
kabupaten dengan pusat desa, serta antar 
ibukota distrik.

2 Merupakan Misi Kedua dan Keenam dari Vsi dan Misi Pembangunan Kabupaten Fakfak 2021-2026. 



Tabel 1 
Panjang Ruas Jalan Berdasarkan Status Jalan di Kabupaten Fakfak

No Status Jalan
Panjang Jalan (Km)

2018 2019 2020

1 Jalan Kabupaten 250.218 267.456 267.456

2 Jalan Strategis Provinsi 267.456 267.456 267.456

3 Jalan Nasional 138.050 138.050 138.050

4 Jalan Non Status - - 55

655.724 672.962 727.962

Sumber: Kompilasi Ruas Jalan di Kabupaten Fakfak, 2021

Terminal barang  
Distrik Bomberay, Distrik Kokas, Distrik Fakfak 
Barat, dan Distrik Fakfak Timur terdapat terminal 
barang untuk mendukung perdagangan antar 
daerah. 

Trayek angkutan barang  

• Trayek Distrik Bomberay – Distrik Kramomongga 
– Distrik Fakfak 

• Trayek Distrik Kokas – Distrik Teluk Patipi – 
Distrik Fakfak 

• Trayek Werba – Distrik Fakfak 
• Trayek Distrik Fakfak Tengah – Distrik Fakfak 

Timur – Distrik Fakfak. 

Transportasi laut   

1. Pelabuhan pengumpul Fakfak di Distrik Fakfak 
sebagai Pelabuhan regional  

2. Pelabuhan pengumpan lokal berupa 
Pelabuhan baru di Tanjung Seka di Distrik 
Kokas, Pelabuhan Patipi Pasir, pelabuhan 
Goras, Pelabuhan Weri (Distrik Fakfak Timur), 
dan Pelabuhan Tanjung Purkadi (Distrik Karas)

3. Rencana Pelabuhan Sagan di Otoweri 
sebagai Pelabuhan rakyat 

4. Pengembangan Peti Kemas di Tanjung Kiat 
untuk mendukung Pusat Kegiatan Wilayah 
(PKW) serta pembangunan terminal bongkar 
muat barang. 

Bandara Torea yang dapat melayani pesawat kecil 
jenis Foker 28 dengan kapasitas penumpang 50 
orang.  Rencana pembangunan  bandara baru 
berskala regional di Distrik Fakfak Barat.  

Seluruh pembangunan infrastruktur perhubungan 
diharapkan dapat menjadi pendorong kemajuan 
daerah termasuk dalam mendukung perdagangan 
hasil produksi pertanian dan perkebunan di 
Kabupaten Fakfak.

Kabupaten Fakfak dan Potensinya7
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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.  

Tinjauan dan rekomendasi komoditi pala ini akan 
memfokuskan pada manfaat Bisnis Hijau yang 
pertama dan kedua, yaitu mempertahankan dan 
meningkatkan kualitas lingkungan, serta 
menyediakan upah dan manfaat kerja yang layak. 

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 aktifitas 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 terhadap 
peningkatan    nilai tambah produk maupun jasa 
terkait usaha Bisnis Hijau serta   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 dari ekspansi dan pengembangan 
komoditi tanpa menyebabkan deforestasi dan 
degradasi lahan termasuk peningkatan emisi 
karbon. Oleh karena itu sangatlah 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 pasok 
(supply chain) dan rantai nilai (value chain)  sejak 
dari bibit hingga produk hasil  dan  cara 
mengatasinya.
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Indonesia merupakan penghasil pala terbesar 
dunia yaitu memasok 66-77% pasar pala dunia, 
tersebar di lima provinsi: Maluku Utara, Maluku, 
Aceh, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Luas 
tanaman pala di Indonesia tahun 2021 adalah 
245.623 ha dengan jumlah produksi tahun 2018 
mencapai 44.099 ton.3 

Nilai ekspor pala   tahun 2018 mencapai US$ 
140,018 juta dengan volume ekspor 12.848 ton.  
Volume ekspor pala Indonesia pada tahun 2019 
terbesar ke China 3.784 ton dengan nilai US$

3 Mustafril, Green Economic Growth Program for Papua Province (2021), Tata Kelola Pasca Panen Pala.   
   Pendampingan Bimbingan Teknis Pengelolaan Komoditas Pala, Fakfak, 9 April 2021  
4 Mustafril, ibid 
5 Mustafril, ibid

Tahun 2021 Pala Fakfak menghasilkan  

total nilai produksi sebesar Rp 219,2 milyar.  

Tabel 2 
Rekapitulasi Komoditas Pala (Myristica Argantea Warb)  

Di Wilayah Kerja Fakfak yang Diperdagangkan Keluar Fakfak, 2020-2021

Tahun Jenis Volume (Kg) Harga (Rp/kg) Nilai Produksi (Rp)

2020 Pala Biji 1.863.000 54.666 101.844.000.000

Pala Bunga 448.000 210.000 94.080.000.000

Total Produksi 2.311.000 195.924.000.000

2021 Pala Biji 1.777.947 75.000 133.346.025.000

Pala Bunga 357.987 240.000 85.916.880.000

Total Produksi 2.135.934 219.262.905.000
Sumber: Karantina Pertanian Kelas I Sorong untuk Produksi Tahun 2020 dan 2021 

16,11 juta dan disusul ke Vietnam 3.740 ton 
dengan nilai US$ 17,82 juta.4 Sedangkan nilai 
ekspor fuli pala (mace) terbesar adalah ke India 
US$ 29,78 juta dengan volume 2.257 ton.5 

Kabupaten Fakfak merupakan salah satu 
penghasil pala unggulan dan dikenal sebagai Kota 
Pala. Tahun 2021 total nilai produksi komoditi pala 
Kabupaten Fakfak mencapai Rp 219,2 miliar. 
Angka ini merupakan peningkatan dari tahun 
sebelumnya, yang disebabkan oleh harga pasar 
yang terus meningkat.



Tingginya nilai produksi pala memberi gambaran bahwa 
komoditi pala Fakfak dapat menjadi komoditi unggulan 
yang perlu terus dikembangkan untuk mencapai nilai 

manfaat ekonomi dan sosial yang optimum.

Sekilas mengenai Pala  
Jenis pala yang secara umum terdapat di Papua adalah Pala Fakfak, Pala Banda, dan pala persilangan, 
masing-masing memiliki ciri morfologi dan genetik yang berbeda. Pala Fakfak tumbuh dari tepi pantai 
hingga ketinggian sekitar 700 meter dari permukaan laut (dpl). Ciri buah Pala Fakfak adalah besar dan 
lonjong, dan akan terbelah saat mencapai umur masak.  

Setiap bagian tanaman Pala memiliki banyak manfaat : 
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Tabel 3 
Bagian Tanaman Pala dan Manfaatnya 

Bagian Tanaman Manfaat

Kulit batang dan Daun mengandung minyak atsiri

Fuli/Bunga Pala

diproses sebagai lemak fuli menjadi minyak atsiri (oil of mace) 
dimanfaatkan  untuk bahan penyedap makanan dan bahan pembuatan  
soft drink, pengawet makanan, campuran obat balsam, ramuan teh 
untuk pengobatan lambung.

Biji Pala (volatile oil of 
nutmeg) campuran minyak wangi dan sabun, pengolahan gula dan makanan.

Daging Buah Pala Mengandung nutrisi lemak dan protein nabati, minyak atsiri myristicin 
dan monoterpene, diolah untuk menjadi makanan ringan, selai, sirup.



Gambar 2 
Karakteristik Buah dan Bĳi Pala Tomandin Fakfak

Buah Pala (nutmeg) Daging Buah Pala 
(pericarp of nutmeg fruit)

Bĳi Pala (nutmeg seeds) 
dan fuli (mace) 

Gambar 3 
Bĳi Pala Batok (nutmeg seeds with shell) dan fuli (mace)
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Pola Tanam


Petani Pala Fakfak tidak melakukan budidaya 
melainkan memanfaatkan tanaman pala yang 
tumbuh secara alami. Tidak ada seleksi bibit 
maupun budidaya melalui vegetatif yaitu dengan 
metode sambung, okulasi, dan generatif 
(melakukan pembibitan dari biji).  

Dari seleksi alam diperoleh data bahwa bibit pala 
yang tumbuh secara alami akan menghasilkan 
pala betina 55%, pala jantan 40%, dan campuran 
5%. Tingginya populasi tanaman jantan tidak akan 
memberikan hasil produksi yang optimum. 

Panen


Panen pala dilakukan 2 (dua) kali setahun, dimulai 
saat tanaman Pala Fakfak berumur 7 (tujuh) tahun. 

Tanaman pala akan terus berproduksi hingga umur 
60-70 tahun dengan produksi puncak saat 
tanaman berumur 25 tahun.  

Pengolahan


Pala akan dibelah untuk memisahkan daging 
buah, biji dengan kulit, dan fuli. Ada 4 jenis produk 
yang dijual oleh petani atau pengumpul: 

1. Biji pala kering tempurung (pala kering kulit),  
2. Biji pala kering tanpa kulit (pala ketok),  
3. Fuli basah atau kering,  
4. Daging buah pala.  

Setelah dilakukan pemisahan antara kulit dan buah 
akan dilakukan pengeringan/pengasapan dengan 
cara sederhana.
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Proses Pengolahan Pasca-Panen untuk Pala Tomandin dari Fakfak 

Proses pengeringan konvensional dilakukan dengan cara berikut:

Proses Metode Kelebihan Kekurangan

Pengeringan / 
Pengasapan Biji 
Pala

Tradisional 
Menggunakan kayu 
bakar, atau ditempatkan 
di atas para di dapur 
untuk menghemat kayu 
bakar saat memasak.   

Menjemur langsung di 
bawah sinar matahari 

Pengasapan dilakukan 
terus menerus selama 
sekitar 10-15 hari dengan 
suhu tidak melebihi 450 C 
dengan jarak antara 
sumber panas sekitar 1,5 
meter.

Dapat dilakukan oleh 
petani tanpa perlu 
tambahan tenaga kerja.  

Dapat dilakukan 
sekaligus dalam jumlah 
banyak 

Tidak memerlukan biaya 
dan bangunan pengering

Sulit memenuhi 
kriteria bebas 
Aflatoksin karena 
minimnya kontrol 
terhadap suhu dan 
capaian hasil. 

Memerlukan kayu 
bakar dalam jumlah 
tinggi yang diperoleh 
dari kebun/hutan. 

Karbon dari 
pembakaran kayu/
pengasapan

Modern  
Menggunakan fryer 
dengan pemanas listrik.  
Pala dijarangkan dalam 
tempat pengeringan 
diatur per layer di dalam 
kontainer pengasapan.

Dapat meminimalkan 
Aflatoksin  

Menekan karbon dari 
pengasapan 

Kualitas Pala dapat lebih 
dipantau untuk 
memenuhi kualitas 
ekspor

Memerlukan modal 
untuk memiliki 
kontainer 

Perlu tenaga kerja 
yang memahami 
proses 

Memerlukan energi 
bersih seperti listrik 
PLN yang 
memerlukan biaya 
dan ketersediaannya

Tabel 4 
Proses Pengeringan Bĳi Pala
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Setelah pala dikeringkan, pala akan disortir untuk dikategorikan ke dalam 3 kategori mutu:

Tabel 5  
Kategori Mutu Pala

K1 K2 K3

Kualitas prima, berasal dari 
buah petik tua dengan 
permukaan licin.

Permukaan biji keriput 
(Rimple) berasal dari buah 
kurang tua dan pengasapan 
lebih dari 450C

Berasal dari buah kurang tua 
dan mengalami kerusakan saat 
pengolahan  (Broken, Warmy, 
Punky – BWP). K3 dipisahkan 
lagi menjadi sesuai tingkat 
keriput (Rimple) maupun tingkat 
BWP.

Gambar 4.  
Bĳi Pala Ketok (nutmeg seeds unshell) grade - K1, K2, dan K3

Produk sampingan pala : Lemak Pala (Nutmeg 
Butter)  

Keunggulan utama biji pala Tomandin Fakfak 
adalah kandungan lemak pala (nutmeg butter) 
yang mencapai 25-35% dari berat total biji pala 
tanpa batok. Kegunaan lemak pala adalah untuk 
bahan baku produk perawatan kulit dan rambut, 
pembuatan sabun, dan lain-lainnya. Produk lemak 
pala  terdiri dari lemak pala konvensional dan 
organik.  

Komposisi asam lemak lemak pala terdiri dari 3 
senyawa utama:

1. myristic acid (71.53%)  
2. oleic acid (12%), dan  
3. palmitic acid (9.04%) 

Myristic acid adalah senyawa yang dapat 
memproduksi trymyristin yang bernilai tinggi.  

Lemak pala adalah produk sampingan dari biji pala 
Tomandin diproses menggunakan tekanan hidrolik 
atau screw press untuk mengekstraksi lemaknya. 
Pala berkualitas tinggi menghasilkan lebih banyak 
lemak, yang bisa dijual dengan harga lebih tinggi.  

(K1) (K2) (K3)
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Nutmeg 
Butter 
Market

________________ 

• Organic 

• Conventional
By Nature

_______________________ 

• North America 

• Latin America 

• Europe 

• South Asia 

• East Asia 

• Oceania 

• Middle East & Africa

By Region

By Application

____________________ 

• Skin Care 

• Hair Care 

• Soap Making 

• Retail/Household 

• Others

_____________________________ 

• Business to Business 

• Business to Consumer 

‣ Hypermarket/Supermarket 

‣ Speciality Store 

‣ Online Retail 

‣ Other Retail Formats
Sumber: Transparancy Market Research Pvt Ltd, 2020

Gambar 5.  
Taksonomi Pasar Lemak Pala

Tren volume perdagangan lemak pala terus meningkat dari 506 Ton (tahun 2015) dan  mencapai 574 ton 
pada tahun 2019.  Perdagangan lemak pala sampai tahun 2030 diperkirakan mencapai 930 ton. 

Nutmeg Butter Market Volume (Tons) 
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Gambar 6.  
Tren Volume Perdagangan Lemak Pala

Tren Pasar Pala Dunia


Saat ini harga pasaran lemak pala konvensional berkisar US$40/kg sampai dengan  US$50/kg, 
sedangkan lemak pala organik berkisar US$55/kg sampai US$62/kg.



Tingginya permintaan lemak 
pala di pasar dunia dan 

tingginya harga jual 
menunjukkan besarnya potensi 

pasar pala dan produk 
turunannya. 

Tingginya permintaan lemak pala di pasar dunia 
dan tingginya harga jual menunjukkan   besarnya 
potensi pasar pala dan produk turunannya. 
Potensi ini sangat besar dampaknya bagi 
kesejahteraan masyarakat, apabila dapat 
dimanfaatkan oleh Kabupaten Fakfak.   

Karena itu diperlukan dukungan yang tepat dari 
berbagai pihak dalam meningkatkan produksi pala 
Fakfak yang sesuai dengan standar kualitas pala 
dunia, sehingga pala Fakfak dapat menembus 
pasar internasional, namun tanpa mengorbankan 
masyarakat maupun kelestarian lingkungan 
Kabupaten Fakfak. 
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Tingginya permintaan pala di pasar dunia 
membuka peluang bagi kabupaten Fakfak untuk 
memanfaatkan peluang yang ada.  

Mengingat komoditi pala merupakan komoditi 
yang sangat mengakar dan dekat dengan budaya 
masyarakat Fakfak, khususnya petani kecil, dan 
sistem  pengolahan pala saat ini sangat berpotensi 
mempengaruhi kelestarian hutan, pendekatan 
Bisnis Hijau menjadi sangat penting untuk 
diterapkan dalam 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: 

1. dampak terhadap masyarakat,  
2. dampak terhadap lingkungan, dan  
3. keuntungan finansial yang diperoleh dari 

bisnis tersebut. 

Pendekatan Bisnis Hijau memastikan bahwa 
pengembangan komoditi pala memiliki 
keberpihakan terhadap petani dan lingkungan, 
dan sangat patut diupayakan mengingat 
besarnya peluang yang dimiliki Kabupaten
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Komoditi Pala Fakfak: Peluang dan Tantangan

Fakfak dalam komoditi pala, yang akan dirinci di 
bawah ini.


Peluang: Kesesuaian Lahan 

Total luasan kebun/desa pala di kabupaten Fakfak 
sekitar seluas 25.220,9 ha, yang terdiri dari 
15.860,41 ha sebagai hutan pala campuran dan 
9.360,49 ha sebagai kebun pala monokultur. 
Sebaran pala terluas berada di distrik 
Kramongmongga, diikuti Kokas, dan Teluk Patipi 
(Hasil Analisis, 2022).  

Dari analisa menggunakan parameter ketersediaan 
lahan dan kemudahan pengerjaan, maka ada 
potensi pengembangan pala sekitar 12.520 ha 
tersebar di hampir seluruh distrik. Potensi terluas 
berada di: 

1. Distrik Bomberay (2.907,34 ha),  
2. Distrik Mbahamdandara (2.211,81 ha), dan  
3. Distrik Tomage (2.204,22 ha)  

Keseluruhan luas area eksisting kebun/hutan 
pala serta luas potensi pengembangan pala 
adalah 37.741,72 ha, di mana 61,63%nya 
berada di dalam kawasan hutan. 


Meskipun demikian, perlu dilakukan analisis 
lanjutan terkait kondisi biofisik seperti kadar asam 
dan unsur hara lainnya di wilayah potensi pala 
tersebut. 

Keseluruhan luas area eksisting kebun/hutan pala  
serta luas potensi pala di Kabupaten Fakfak  

adalah seluas 37.741,72 ha.
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Fungsi Kawasan
Eksisting Pala Potensi Pengembangan Total Luas  

(ha) Total %
Luas (ha) % Luas (ha) %

Kawasan Hutan 15.860,41 62,89% 7.399,10 59,09% 23.259,51 61,63%

Non Kawasan Hutan 9.360,49 37,11% 5.121,72 40,91% 14.482,21 38,37%

Total 25.220,90 100,00% 12.520,82 100,00% 37.741,72 100,00%

Tabel 6  
Sebaran Eksisting Dan Potensi Kebun/Dusun Pala Terhadap Fungsi Kawasan Hutan

Sumber: Analisis PSP, 2022

Lebih lanjut dapat dirinci beberapa Skema Pengelolaan Pala dapat dilakukan di lokasi berikut:

Potensi Pengembangan Pala Berdasarkan Kawasan Hutan

Kawasan Hutan Keterangan

Kawasan Hutan Produksi

Distrik Kramongmongga (2.668 Ha) 
Distrik Furwagi (2.416 ha) 
Distrik Kokas (2.409 ha)  
Distrik Teluk Patipi (1.837 ha)  
Distrik Kayauni (1.540 ha)  
Distrik Wartutin (1.422 ha) 
Distrik Mbahamdandara (2.126 ha)  
Distrik Kokas (1.201 ha)  
Distrik Bomberay (736 ha)

Potensi Pengembangan Pala Berdasarkan Eksisting Lokasi Perhutanan Sosial	

Skema Perhutanan Sosial Keterangan

Hutan Desa (HD)

Distrik Teluk Patipi: 

HD Offie (1.934 ha)  
HD Tetar (5.102 ha)  
HD Tibatibananam (908 ha)  
HD Mawar (1.358 ha) 
Distrik Kayauni: 

HD Warpa Tumber, Patukar, Warpa, Homorkokma (1.413 ha) 

HD Mananmur (1.806 ha)

HD Kayuni (1.426 ha) 

Ubadari (1.074 ha) 

HD Tirikokma (7.452 ha)

Distrik Wartutin: 

HD Siboru (4.300 ha) 

HD Kamandur Tetar (1.912 ha) 

HD Sipatnanam (1.893 ha)

HD Wartutin (3.658 ha) 

HD Werabuan (3.256 ha)

Distrik Kokas:  
HD Wertuar (3.956 ha)

Tabel 7 
Kesesuaian Lahan Pengembangan Pala di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Desa





 

Gambar 7 
Peta sebaran eksisting dan potensi 
kebun/dusun pala terhadap pola 

ruang RTRW Provinsi  
(Perda Prov. Papua Barat no. 03 

Tahun 2022, tetang RTRW)



Pemanfaatan pala di dalam kawasan hutan dapat 
dilakukan diantaranya di areal perhutanan sosial 
dengan skema hutan desa melalui kelompok-
kelompok petani pengelola hutan yang dikelola 
oleh satuan KPH yang ada di kabupaten Fakfak, 
kecuali yang berada di dalam kawasan lindung, 
termasuk kawasan Cagar Alam. Berdasarkan 
analisis spasial, terdapat 2.513 ha kebun/hutan 
pala eksisting yang berada dalam kawasan Hutan

Lindung dan Cagar Alam, serta seluas 1.888 ha 
kawasan potensi pala yang berada dalam 
kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam.  

Ekosistem pala di Kabupaten Fakfak memiliki 
kerapatan kurang lebih 30 sampai 95%, dan dapat 
dibedakan atas 3 subsistem, yaitu kebun pala, 
dusun pala, dan hutan pala dengan rincian 
perbedaan seperti berikut:

Komoditi Pala Fakfak: Peluang dan Tantangan25

Karakteristik Kebun Pala Dusun Pala Hutan Pala

Lokasi Dekat permukiman 
penduduk

Relatif jauh dari 
permukiman penduduk

Relatif jauh dari 
permukiman 
penduduk

Kisaran Luasan/
KK (Ha)

0,25 – 0,75 Ha >0,75; dimiliki oleh > 1KK, 
bersifat komunal

Batas Hak Ulayat

Kerapatan >60% dari tutupan 
lahan (kerapatan padat)

30-60% 
(sedang)

Luasan tutupan lahan 
yang ditumbuhi pala 
<30% (jarang)

Rata-rata jarak 
tanaman (m)

4-7 Tidak Teratur Tidak Teratur

Tumbuhan lain 
yang ditemui

Sedikit: langsat, 
rambutan, durian

Sedang: langsat, 
rambutan, durian

Banyak: kedondong 
hutan, matoa, dan 
spesies lain.

Pemeliharaan Sebagian populasi pala 
ditanam, pengendalian 
gulma dilakukan pada 
3-5 minggu sebelum 
panen

Sebagian populasi pala 
ditanam, pengendalian 
gulma dilakukan pada 3-5 
minggu sebelum panen

Tidak dilakukan 
perawatan

Intensitas 
pengambilan hasil

Tinggi Tinggi Rendah

Tabel 8  
Karakteristik Kebun, Dusun, dan Hutan Pala di Kabupaten Fakfak

Sumber: Ishak Musaad, dkk: Pala Fakfak, Potensi, Agrobiofisik, Nilai Ekonomi, dan Pengembangannya, Penerbit Alfabeta, 
Bandung, 2017, hal. 35.

Berdasarkan Perda Provinsi Papua Barat No.03 
Tahun 2022  tentang RTRW,  sebaran eksisting 
kebun/dusun pala serta potensinya  yang berada

di luar kawasan hutan berada dalam pola 
peruntukan Kawasan Perkebunan Rakyat dan di 
wilayah Permukiman.
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Sebaran kebun/dusun pala dalam kawasan 
perkebunan rakyat sangat sesuai dengan skema 
pemanfaatan oleh masyarakat lokal dalam skala 
kecil, karena wilayah peruntukannya ditujukan 
untuk pemanfaatan hutan oleh rakyat, bukan 
melalui izin korporasi skala besar. 

Sementara itu kebun/dusun pala di wilayah 
permukiman sangat memungkinkan karena 
bentuk permukiman di Kabupaten Fakfak 
sebagian besar berupa permukiman perdesaan 
dengan kepadatan rendah, sehingga sangat 
memungkinkan diselingi dengan kebun/dusun pala 
di sekitar permukiman yang ada. 

Dalam perencanaan RTRW Provinsi Papua Barat, 
juga ditetapkan beberapa kawasan sebagai 
Kawasan Pembangunan Berkelanjutan (KPB), 
dimana pemanfaatan kawasannya diprioritaskan

untuk pengelolaan oleh masyarakat lokal (skala 
kecil) dengan tetap menjaga kelestarian hutan 
maupun keberlanjutan lingkungannya. 

Wilayah KPB terdiri dari dua jenis yaitu: 
1. KPB Kelestarian Hutan, di mana wilayah-

wilayah yang masih memiliki tutupan hutan 
yang masih baik, dapat dimanfaatan secara 
berkelanjutan dengan tetap menjaga 
ekosistem dan tutupan hutannya, serta  

2. KPB Ketahanan Pangan, di mana wilayah 
dengan tutupan bukan hutan dimanfaatkan 
untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan 
pangan yang dikelola secara berkelanjutan. 

Seluas sekitar 13.107 ha kawasan eksisting 
kebun/dusun pala, serta 2.032,72 ha area potensi 
pala berada dalam wilayah peruntukan Kawasan 
Pembangunan Berkelanjutan.

Seluas sekitar 13.107 ha kawasan eksisting  
kebun/dusun pala, serta 2.032,72 ha area potensinya 

berada dalam wilayah peruntukan  
Kawasan Pembangunan Berkelanjutan.

Tabel 9 
Sebaran eksisting dan potensi kebun/dusun pala terhadap Kawasan Pembangunan Berkelanjutan dalam RTRW Provinsi, (Perda 

Prov. Papua Barat no. 03 Tahun 2022, tetang RTRW)

Kawasan Pembangunan 
Berkelanjutan Eksisting Pala Potensi 

Pengembangan Grand Total

Kelestarian Hutan 13.107,22 2.032,72 15.139,94

Ketahanan Pangan 4,33 1.188,98 1.193,31

Di luar Area KPB 12.109,35 9.299,12 21.408,47

Grand Total 25.220,90 12.520,82 37.741,72
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Gambar 8  
Peta sebaran eksisting dan potensi kebun/dusun pala terhadap 

Kawasan Pembangunan Berkelanjutan dalam RTRW Provinsi, (Perda 
Prov. Papua Barat no. 03 Tahun 2022, tetang RTRW)



Tantangan:  
Rendahnya Produktivitas Lahan 

Saat ini, Papua Barat memiliki sekitar 28.000 
hektar lahan yang ditanami pala, termasuk di 
dalamnya 15.000 hektar di Kabupaten Fakfak. 
Namun, perkebunan pala di Kabupaten Fakfak 
tidak seproduktif daerah lainnya di Indonesia. 
Panen masih tergolong rendah karena mayoritas 
pohon pala yang ada berusia lebih dari 50 tahun, 
dan separuh dari area yang ditanami terdiri dari 
pohon pala jantan.

Hal ini juga disebabkan oleh budaya tradisional 
“sasi” yaitu budaya yang melarang penebangan 
pohon pala, meskipun pohon pala jantan tidak 
menghasilkan buah.  Tradisi “sasi” ini 
menyebabkan perkebunan pala  lebih didominasi   
pohon jantan, sehingga tidak menghasilkan buah 
pala dengan jumlah yang maksimal karena tidak 
diimbangi  dengan jumlah pohon betina.  
Penjarangan dan penggantian pohon tua sulit 
dilakukan.
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Panen pala masih rendah karena mayoritas pohon pala 
yang ada berusia lebih dari 50 tahun, dan separuh dari 

area yang ditanami terdiri dari pohon pala jantan.

Hasil panen perkebunan dapat meningkat 
secara signifikan dengan penyesuaian populasi 
perkebunan 10% pohon pala jantan, dan 90% 
pohon pala betina, serta petani menerapkan 
praktik perkebunan regeneratif. 


Hambatan produktifitas komoditi pala lainnya 
adalah masa tunggu yang terlalu lama dari 
penanaman hingga panen. Metode sambung 
dalam penentuan kelamin pohon untuk bibit pala 
memungkinkan petani untuk memanen pala di usia 
pohon 3 tahun, bukannya 7-8 tahun seperti 
sekarang ini.

Metode sambung dalam penentuan kelamin 
pohon untuk bibit pala memungkinkan petani 
untuk memanen pala di usia pohon 3 tahun, 

bukannya 7-8 tahun seperti sekarang ini.



No. Parameter Bibit pala generatif (dari biji) Bibit pala dari metode sambung

1. Asal bibit Benih pala (nutmeg seeds) Batang bawah: benih pala 
Batang atas (entress): pucuk dahan atau 
tunas air.

2. Lama produksi bibit 12-18 bulan 4 – 6 bulan

3. Probability  
betina : jantan 
(Rasio kemungkinan 
perolehan betina : 
jantan) 

50% bibit pala betina, 45% bibit pala 
jantan, dan 5% bibit pala hermaprodit 
(bunga betina dan bunga jantan berada 
dalam satu pohon)

90% bibit pala betina dan 10% bibit pala 
jantan. Bibit pala betina dan jantan 
diproduksi dari entress (batang atas) 
pohon betina untuk bibit pala betina, dan 
entress pohon jantan dari pohon pala 
jantan.

4. Penanaman di lahan Bibit pala generatif tidak dapat diatur 
berdasarkan bibit jantan dan bibit  betina, 
sehingga penanaman di lapangan tidak 
dapat diatur dengan  baik. Bibit pala 
generatif ditanam pada lahan datar 
dengan jarak  tanam  
10m x 10m (100 pohon per hektar), 
lahan bergelombang dengan jarak 
tanam 8m x 8m (156 pohon per hektar), 
dan lahan miring dengan jarak tanam  
7m x 7m (204 pohon per hektar)

Penanaman bibit pala sambung diatur 
sedemikian rupa, setiap 1 bibit pala jantan 
dilingkari 10 bibit pala betina. Jarak tanam 
bibit pala sambung untuk lahan datar  
10m x 10m (100 pohon per hektar), 
sedangkan pada lahan bergelombang  
8m x 8m (156 pohon per hektar), dan 
untuk lahan miring 7m x 7m (204 pohon 
per hektar)

5. Jumlah pohon betina 
dan jantan per 
hektarnya

Probability: 
1. Lahan datar, 100 pohon per hektar: 

50 pohon pala betina, 45 pohon 
jantan, dan 5 pohon hermaprodit; 

2. Lahan bergelombang, 156 pohon 
per hektar: 78 pohon betina,         70 
pohon jantan, dan 8 pohon 
hermaprodit; 

3. Lahan miring, 204 pohon per hektar: 
102 pohon betina, 92 pohon jantan, 
dan 10 pohon hermaprodit.

Diatur sedemikian rupa:

1. Lahan datar, 100 pohon per hektar: 90 

pohon jantan dan 10 pohon betina; 
2. Lahan bergelombang, 156 pohon pala 

per hektar: 140 pohon pala betina dan 
16 pohon jantan; 

3. Lahan miring, 204 pohon per hektar: 
184 pohon betina dan 20 pohon jantan 
yang ditanam secara beraturan dengan 
komposisi jarak tanam proposional 
antara bibit betina dan bibit jantan

6. Mulai berproduksi /
berbuah (umur tahun-
bulan)

7-8 tahun, untuk pohon betina 2 tahun 6 bulan, untuk pohon betina.

7. Mulai produksi umur 
ekonomis

10  tahun 5 tahun

Tabel 10 
Perbedaan bibit pala generatif dan pala sambung

Sumber: Riset Mustafril/Forum Pala Aceh, 2015 disampaikan pada Konferensi Nasional Minyak Atsiri (KNMA) 2015 di Makasar

Keunggulan metode sambung dibandingkan metode dari biji bisa dilihat di tabel berikut:
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Meskipun bibit hasil sambung lebih mahal (sebesar 
Rp 50.000 per bibit), dibandingkan harga biji 
(sebesar Rp 10.000 per biji) tapi waktu tunggu 
panen yang lebih singkat dari pohon metode

sambung (3 tahun) dibandingkan pohon dari biji 
(7 tahun) memberikan manfaat yang signifikan 
terhadap perbedaan harga tersebut.



Tantangan:  
Kualitas Pala Kabupaten Fakfak 

Sejak 20 tahun terakhir, 62% ekspor pala 
Indonesia sering ditolak untuk masuk ke pasar 
Eropa karena terdeteksi mengandung aflatoksin6. 
Pasar internasional juga menolak pala yang 
berbau asap karena memperburuk kualitasnya 
serta tidak layak untuk dikonsumsi langsung.  

Proses pengasapan tradisional mempengaruhi  
potensi penjualan pala di pasar premium. 

Selain menurunkan nilai pasar, ekspor biji pala 
Fakfak yang banyak ditolak di Pasar Eropa karena 
mengandung aflatoksin yang diproduksi oleh 
Aspergillus Flavus dan Aspergillus Parasiticus. Biji 
pala yang tercemar aflatoksin ditemukan pada 
setiap tingkat rantai pasar dalam negeri, mulai dari 
petani, pengumpul, dan eksportir. Hal ini 
menunjukan bahwa aflatoksin sangat serius namun 
belum menjadi perhatian.
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6 Paparan Green Economic Growth Programme for Papua Province, Workshop Pencegahan Kontaminasi Aflatoxin pada Proses Panen dan Pascapanen Pala Fakfak, 28 Oktober 2021.   

Batasan kontaminasi aflatoksin dan okratoksin telah ditetapkan oleh Peraturan Komisi Eropa 
sebagai berikut: 

• Peraturan Komisi Eropa (EC) No. 1881/2006 yang diterbitkan pada 19 Desember 2006, 
mensyaratkan tingkat maksimum aflatoksin yang diizinkan dalam pala dan campuran yang 
mengandung pala adalah antara 5,0 μg/kg (aflatoksin B1) dan 10 μg/kg (total konten 
aflatoksin B1, B2, G1 dan G2) (EUR-Lex, 2006).  

• Hasil konsolidasi pada tanggal 1 April 2020, terdapat tambahan peraturan berupa level 
maksimum okratoksin A yang terkandung dalam pala yang diijinkan adalah 15 μg/kg (EUR-Lex, 
2020). 

• Standar biji pala dan fuli pala yang tanpa/rendah aflatoksin aflatoxin dan yang tanpa/rendah 
aflatoksin okratoksin menjadi persyaratan ketat untuk ekspor ke pasar Uni Eropa dan negara 
lainnya.  

Dengan kondisi tersebut, maka produk Pala Fakfak harus bebas dari aflatoksin melalui upaya 
deteksi dengan menggunakan berbagai metode terutama kromatografi lapis tipis (TLC), HPLC 
(High Performance Liquid Chromatography), dan ELISA.

Tantangan dari segi kualitas pala ini menyebabkan 
penjualan pala terfokus pada pasar domestik, 
Tiongkok, dan pasar lainnya yang tidak 
memberlakukan peraturan ketat mengenai 
kandungan aflatoksin, dan untuk ekspor pala 
Fakfak biasanya dijual sebagai bahan baku industri 
bumbu dan rempah-rempah di negara produsen 
seperti Vietnam.  

Studi terbaru yang dilakukan GEG menunjukkan 
bahwa pala Fakfak dapat bebas aflotoksin apabila 
dipanen dan diproses dengan benar di setiap

tahapan rantai suplai. Pala bebas aflotoksin dapat 
dijual dengan harga premium, dibandingkan pala 
biasa yang ada di pasaran. Eksportir bersedia 
membeli dengan harga premium dari petani dan 
pengumpul, apabila pala tersebut dipanen dan 
dikeringkan dengan tepat.  

Upaya minimisasi aflatoksin pada biji pala harus 
dilakukan di setiap tingkat proses produksi, 
mulai dari panen, pengeringan, pengemasan, 
dan penyimpanan.



Peluang: Pengeringan dengan 
menggunakan metode pendinginan (Cold 
and Solar Dryer) 
Sekilas mengenai Cold Solar Dryer


Unit pengeringan pala cold solar dryer terdiri dari: 
a. 1 unit freight container berukuran 5,9 m (P) 

x 3 m (L) x 2,8 m (T) dengan bagian atap 
terbuat dari plastik acrylic setebal 8 mm 
yang dapat ditutupi terpal.
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b. 1 buah AC ukuran 1 PK  
c. 6 buah exhaust fan ukuran 8 inci  
d. 2 buah standing fan skala industri 
e. 72 unit rak pengering berukutan 80 cm x 80 

cm x 35 cm yang disusun dalam dua baris 
(6 unit berjajar dan 6 unit bersusun)

Gambar 9.  
Kontainer Pengering 5,9 m (P) x 3 m (L) x 2,8 m (T)

Gambar 10  
Atap Container, Clear Acrylic Sheet
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Gambar 11 
Skema rak pengering 72 unit (80 cm x 80 cm x 35 cm)    
disusun  dua baris (6 unit berjajar dan 6 unit bersusun)

Gambar 12 
Susunan Rak Pengering di dalam container
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Gambar 13  
Tata letak AC, exhaust van, dan standing fan
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Tabel 11  
Investasi Kontainer Pengering 

Adapun biaya investasi awal untuk pembelian dan instalasi dapat dilihat di tabel di bawah:

No Deskripsi Jumlah Harga Total

1. Kontainer pengering dan perlengkapannya Rp	 142.468.000

2. Rak pengering (72 unit) 72 Rp	 400.000 Rp	 28.800.000

3. Peralatan pengukur kadar air 1 Rp	 7.200.000 Rp	 7.200.000

4. Terpal Rp	 850.000

5. Pemasangan baru listrik PLN 1300 watt Rp	 2.700.000

6. Biaya instalasi kontainer Rp	 7.123.400

7. Biaya instalasi rak pengering Rp	 1.440.000

Total Rp 190.581.400

Sumber: GEG, Perhitungan Harga Tahun 2022

Manfaat Cold Solar Dryer


Pembangunan sentra pengeringan dengan 
menggunakan pendinginan bertenaga surya 
memberi manfaat   sebagai berikut:  

1. Bebas aflatoksin dan okratoksin serta tidak 
berbau asap, mengurangi gangguan 
pernapasan dan   emisi karbon. 

2. Meningkatan pendapatan petani dan 
pengumpul setidaknya 30% karena 

  eksportir bersedia membeli pala dan fuli di    
  tingkat petani dengan harga yang lebih  
  tinggi.   

3. Proses pengeringan lebih pendek (7-9 hari), 
dibandingkan pengeringan dengan 
pengasapan kayu bakar yang memakan 
waktu 14-21 hari.  

4. Mengurangi penebangan pohon untuk kayu 
bakar dalam proses pengasapan.



Perbandingan Metode Pengasapan dan Cold 
Solar Dryer


Proses  

Sistem pengasapan tradisional untuk mengurangi 
kandungan air dari pala dilakukan di atas api yang 
menyala. Proses pengeringan 1 ton pala biasanya 
memerlukan sekitar 2-3 meter3 kayu bakar yang 
harganya berkisar di Rp 350.000 per meter kubik, 
karena itu proses pengasapan juga memerlukan 
biaya yang tidak sedikit.  

Pengasapan menggunakan pembakaran kayu 
dilakukan terus menerus hingga pala kering, 
biasanya memakan waktu 21 hingga 28 hari. 
Selama proses berlangsung, metode pengeringan 
ini menghasilkan asap yang sangat banyak, yang 
sangat berbahaya bagi kesehatan pernapasan 
pekerja, juga bagi masyarakat yang tinggal di 
sekitar area pengasapan. 

Pekerja pengasapan dan masyarakat sekitar 
terpapar asap selama jangka waktu lama dan 
berulang-ulang setiap kali pengasapan 
berlangsung, sehingga tidak tertutup kemungkinan 
mereka akan mengalami sakit pernapasan kronis, 
yang juga dapat menimpa bayi dan anak-anak.   

Selain mahal, memakan waktu lama, dan 
berbahaya bagi kesehatan pernapasan, praktik 
pengasapan ini juga menambah emisi karbon dari 
jumlah pohon yang ditebang untuk menghasilkan 
kayu bakar, serta dari asap yang dihasilkan.  

Dibandingkan metode pengasapan, pengeringan 
menggunakan metode Cold Solar Dryer jauh lebih 
bersih, tanpa asap, aman bagi kesehatan 
masyarakat, serta dapat menghasilkan pala 
dengan kualitas yang jauh lebih baik. Inilah yang 
dimaksud dengan proses produksi pala dengan 
konsep Bisnis Hijau dalam laporan ini.
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Keluaran  

Berdasarkan riset tim GEG tahun 2022, berikut gambaran potensi peningkatan harga jual yang dapat 
dicapai dengan penggunaan metode Cold Solar Dryer:

Tabel 12 
Gambaran Peningkatan Harga Jual dengan metode Cold Solar Dryer

Deskripsi Pengasapan Cold Solar Dryer Kenaikan

Harga pala batok Rp 450.000 per 1.000 biji Rp 600.000 per 1.000 biji 30%

Harga pala ketok Rp 125.000/kg (domestik) Rp 145.000-150.000 / kg 
(ekspor ke  NEDSPICE)

16-20%

Harga fuli Rp 240.000/kg (domestik) Rp 321.794/kg  
(ekspor ke  NEDSPICE)

34%

Catatan: Harga beli dari eksportir akan fluktuatif mengikuti harga pasar dunia sehingga harga di atas 
tidak dapat dijadikan pedoman pasti, namun secara umum, eksportir bersedia membeli dengan harga  
20-30% lebih tinggi untuk pala yang bebas bau asap, bebas okratoksin, dan bebas aflotoksin.

Sumber: Riset GEG, 2022

Peluang: Pengembangan Pasar yang 
Belum Maksimal 
Produk turunan seperti lemak pala maupun pala 
bubuk masih terhambat pengembangannya oleh 
ketiadaan akses pasar terhadap produk turunan 
tersebut, selain belum tersedianya teknologi yang 
tepat untuk menciptakan produk turunan 
berkualitas tinggi. Akibatnya mayoritas pala dijual 
dalam bentuk batok (beserta cangkang), dengan

pala ketok dan fuli dalam jumlah yang jauh lebih 
sedikit. 

Dengan peningkatan metode serta teknologi 
pasca panen dan perbaikan rantai suplai, 
komoditi pala Kabupaten Fakfak memiliki 
peluang baik untuk dapat meraih pasar Eropa 
dimana pala dapat dijual dengan harga yang 
lebih tinggi.


Saat ini komoditi pala pun masih sangat terbatas  
karena terbatasnya akses terhadap teknologi  

pemrosesan hasil panen yang tepat, dan belum 
terbukanya akses pasar yang luas.  
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Peluang: Inovasi menyeluruh dalam 
pengelolaan komoditi pala melalui 
pembentukan kemitraan strategis untuk 
mendukung petani pala.   

Pengembangan Pala Fakfak selama ini masih 
menggunakan pendekatan Business as Usual 
(BAU) di mana pemanfaatan dan pengelolaannya 
hanya berdasarkan pemanenan di tanah ulayat 
tanpa upaya budidaya dan diproses secara 
sederhana sebelum diperdagangkan. Sebagian 
besar hasil panen diperdagangkan secara 
sederhana dan lebih diperuntukan memenuhi 
pasar lokal.  

Pala Fakfak merupakan penggerak ekonomi lokal. 
Lebih dari 3.500 rumah tangga petani di Fakfak 
memperoleh pendapatan dari penjualan pala.

Petani memiliki ketergantungan dengan 
pengumpul (dengan sistem ijon), yang juga 
menyediakan pembiayaan keperluan rumah 
tangga di luar periode panen utama. Akibatnya, 
petani sering tidak mendapatkan harga yang adil, 
karena bunga pinjaman yang sangat tinggi.  

Pola pemasaran yang saat ini berlaku   tidak dapat 
memberi ruang gerak bagi petani sebagai penentu 
harga karena pedagang pengumpul lebih 
mempunyai kekuatan dibandingkan petani.  

Kombinasi beberapa faktor di atas 
menyebabkan kerugian bagi petani, sehingga 
diperlukan intervensi dan fasilitasi oleh 
pemerintah agar petani pala dapat lebih 
sejahtera dengan memanfaatkan peluang pasar 
dunia yang sangat besar. 
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Pengembangan komoditi pala menggunakan  
pendekatan Bisnis Hĳau 

Konsep Bisnis Hijau untuk pengembangan 
komoditi pala memiliki tujuan   

• Memperkenalkan Fakfak sebagai produsen 
pala organik bebas aflatoksin 

• Menciptakan lahan pekerjaan baru di setiap 
rantai pasok, khususnya dengan penerapan  
teknologi pasca panen 

• Memperbesar skala penggunaan teknologi 
pengeringan dan memanfaatkan pembiayaan 
untuk mengurangi emisi  

• Memasok pasar dengan lemak pala 
berkualitas tinggi  

• Meningkatkan produktivitas pala di kawasan 
prioritas, sesuai dengan peta kesesuaian 
lahan seperti yang ditetapkan di rencana tata 
ruang wilayah (RTRW). 

• Merehabilitasi perkebunan pala tua melalui 
penyediaan bibit jantan dan betina yang 
ditanam di populasi penanaman yang sesuai 
dengan sistem perkebunan  

• Menggunakan pendekatan perhutanan sosial 
sebagai peluang untuk melibatkan lebih 
banyak masyarakat di dalam proses produksi 
dan pengumpulan,  dengan menggunakan 
sistem perkebunan agroforestry dan 
regeneratif. 

Pentingnya Penerapan Konsep Bisnis Hĳau 
dalam Pengembangan Komoditi Pala 
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 tersebut 
juga dapat memandu proses regulasi pelaku 
investasi khususnya untuk komoditi pala, serta 
mengidentifikasi hambatan peningkatan skala 
dampak dari rantai nilai (value chain) dan 
bagaimana hambatan tersebut dapat diatasi oleh 
beragam aktor di tingkat kecamatan.  



Faktor Business As Usual (BAU) Penerapan berdasarkan Bisnis Hĳau

I Peningkatan 
produktivitas

Produktivitas rendah karena 
banyaknya pohon tua dan mayoritas 
terdiri dari pohon jantan.

Potensi komoditi tinggi, produktivitas 
dapat ditingkatkan  tanpa pembukaan 
lahan.

II Pola pertanian
Sangat minimal, hanya 
memanfaatkan dan memanen pohon 
pala yang sudah ada dengan 
metode tradisional

Pola pertanian mencerminkan nilai-nilai 
hijau yang berkelanjutan sesuai tradisi 
setempat.

III Pemanfaatan pohon 
pala untuk karbon

Tidak adanya pemanfaatan kebun/
lahan untuk emisi karbon

Potensi pengikatan karbon dari tanaman 
pala yang sudah ada dan penanaman 
baru.

IV Sistem pertanian Sistem pertanian alami tanpa adanya 
sertifikasi

Sistem pertanian alami yang dimanfaatkan 
untuk mendapat sertifikasi produk organik 
atau lainnya.

V Metode ekspansi
Pola ekstensifikasi melalui 
pembukaan lahan baru dan 
penebangan hutan

Pola intensifikasi

VI Penggunaan 
teknologi

Sangat minimal. Proses pasca 
panen masih tradisional dan tidak 
layak jual ke pasar premium

Pemanfaatan teknologi rendah energi 
mulai dari pemanenan hingga 
pengeringan, potensi penurunan emisi 
karbon

VII Akses pasar
Akses pasar terbatas, penjualan 
dengan harga rendah dalam bentuk 
mentah kepada pengumpul

Akses potensial ke pasar premium

VIII Lahan pekerjaan
Pertanian pala masih berfokus pada 
petaninya saja, dengan pendapatan 
rendah

Peluang kerja baru sepanjang rantai suplai 
pala dengan pendapatan lebih tinggi

IX Kebijakan Pemerintah 
Daerah

Tidak ada kebijakan khusus untuk 
mendukung produktivitas

Terintegrasi dengan pendekatan lanskap 
berdasarkan yuridiksi

X Kesesuaian lahan Dikembangkan secara tradisional 
sesuai pertumbuhan alami

Dikembangkan menggunakan Skema 
Perhutanan Sosial/Hutan Desa/Hutan 
Kemasyarakatan, dan sistem agroforestry 
di lahan yang sesuai dan ditetapkan 
dalam RTRW Provinsi Papua Barat.

Tabel 13 
Faktor-faktor pengembangan Komoditi Pala berdasarkan Bisnis Hĳau
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Faktor-faktor Pengembangan Komoditi Pala berdasarkan Bisnis Hĳau 
Secara singkat, berikut perbandingan BAU (Business As Usual) dengan Bisnis Hijau dalam berbagai 
faktor pengembangan komoditi Pala: 



Berikut penjabaran lebih lanjut mengenai 
penerapan Bisnis Hijau dalam mengembangkan 
Komoditi Pala: 

Faktor Bisnis Hijau I: Peningkatan Produktivitas

Potensi komoditi tinggi dan masih dapat 
ditingkatkan produktivitasnya tanpa pembukaan 
lahan. 

Hal ini relevan karena lebih dari 800.000 hektar 
lahan di Fakfak sesuai untuk perkebunan dan 
produksi pala. Perkebunan pala yang ada saat ini 
dan wilayah yang telah dialokasikan untuk 
perhutanan sosial dapat dikembangkan lebih jauh.  
Catatan:. Penanam hanya dilakukan di areal 
dengan kemiringan lahan yang sesuai tanpa 
pembukaan lahan.    

Faktor Bisnis Hijau II:  Pola Pertanian 

Pola pertanian yang mencerminkan nilai-nilai 
hijau yang berkelanjutan yang sesuai tradisi. 

Pengembangan komoditi pala merupakan bagian 
dari sistem sosiokultural masyarakat Fakfak dan 
merupakan sumber pendapatan utama 
masyakarat. Budaya “sasi” masih berlaku untuk 
melindungi dan mencegah penebangan pohon. 
Masyarakat harus membayar denda apabila 
mereka menebang pohon pala.  
Catatan: Nilai budaya/kearifan lokal sangat 
mendukung pelestarian pohon pala.  

Faktor Bisnis Hijau III: Pemanfaatan Pohon Pala 
untuk Karbon

Potensi pengikatan karbon oleh tanaman pala 
yang sudah ada dan penanaman baru.

Pohon pala dapat tumbuh sampai lebih dari 100 
tahun. Tanaman muda yang masih berkembang 
dapat menyerap karbon lebih tinggi, sedangkan 
tanaman matang (sebagai carbon sink). Pola ini 
dapat menyumbang pengurangan emisi karbon. 
Daun pala dapat membentuk mulsa yang  dapat 

meningkatkan kandungan organik tanah dan 
meningkatkan kadar karbon yang terperangkap 
sepanjang hidup pohon tersebut. Kebun tanaman  
pala yang berusia 15 tahun memiliki rata-rata 
biomassa sebesar 44.30 ton per hektar dan 
deposit karbon sebesar 20.82 ton per hektar  dan 
penyerapan karbon sebesar 76.41 ton ha, 
sedangkan kebun usia 15  tahun yang bercampur 
dengan tanaman lain memiliki biomassa sebesar 
259.59 ton/ha dan deposit karbon sebesar  
122 ton/ha7. 
Catatan:  Dapat dipertimbangkan sebagai salah 
satu upaya mitigasi karbon dan dicatat sebagai 
bentuk kontribusi mencapai target penurunan 
emisi di tingkat Provinsi.  

Faktor Bisnis Hijau IV: Sistem Pertanian

Sistem pertanian alami yang dimanfaatkan untuk 
memperoleh sertifikasi produk organik atau 
lainnya.  

Tanaman pala alam tidak memerlukan pemupukan 
dan tahan hama penyakit. Peningkatan kesuburan 
tanah dapat dilakukan melalui sistem agroforestry 
dengan jenis  tanaman polong. 

Faktor Bisnis Hijau V: Metode ekspansi

Pola intensifikasi

Petani pala saat ini dapat mengembangkan 
manajemen perkebunan melalui penggunaan pala 
sambung dan penanaman jumlah pohon jantan 
dan betina yang tepat. Penggantian pohon tua 
yang sudah tidak produktif perlu dilakukan, 
disesuaikan dengan adat setempat. 
Catatan: Fokus pada intensifikasi, bukan 
ekstensifikasi lahan. Pendampingan dan 
peningkatan pemahaman konsep pertanian 
dengan produktivitas tinggi perlu diberikan 
kepada petani pala. 

7 Hariyadi, A S Mahulette, S Yahya and A Wachjar (2019)  Measuring the potential of biomass, carbon storage, and carbon sink of forest cloves. IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science, Volume 399, The 1st International Seminar on Natural Resources and Environmental Management 2019 15 August 2019, IPB International Convention Center 
(IICC), Bogor, Indonesia
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Faktor Bisnis Hijau VI: Penggunaan Teknologi

Pemanfaatan teknologi rendah energi mulai dari 
pemanenan hingga pengeringan.

Pengeringan menggunakan metode pengeringan 
dingin dan pengeringan dengan menggunakan 
tenaga surya dapat mencegah kerusakan pala 
akibat aflatoksin dan mengurangi  emisi karbon. 
Karena itu, pengembangan, pendampingan, dan 
peningkatan kapasitas petani pala dapat 
memberikan nilai manfaat yang optimal.  
Catatan: Akses terhadap teknologi dapat 
diperluas melalui investasi dan peningkatan 
kapasitas 

Faktor Bisnis Hijau VII: Akses Pasar

Akses potensial ke pasar premium.

Semakin terbukanya pasar premium dengan 
standar kualitas tinggi yang spesifik. Penggunaan 
teknologi ini membuka akses ke pasar dunia 
dengan harga premium, karena pala Fakfak akan  
memenuhi standar organik, perdagangan yang adil 
(fairtrade), tanpa/rendah aflatoksin atau residu 
pestisida.  
Pengembangan, pendampingan, dan peningkatan 
kapasitas petani pala dapat memberikan nilai 
manfaat yang optimal, termasuk untuk 
mensejahterakan keluarga petani. 
Catatan: merupakan kunci untuk masuk pasar 
dunia8. Terbukanya akses ke pasar dunia akan 
mendorong pemangku kepentingan terkait untuk 
mengadaptasi teknologi yang diperlukan.  

Faktor Bisnis Hijau VIII: Lahan Pekerjaan

Peluang kerja baru sepanjang rantai suplai pala 
dengan pendapatan lebih tinggi 

Membuka peluang pekerjaan baru saat panen, 
pengumpulan, pergudangan, pengangkutan; 
proses produksi; dan sistem kontrol.

Faktor Bisnis Hijau IX: Kebijakan Pemerintah 
Daerah

Terintegrasi dengan pendekatan lanskap 
berdasarkan yuridiksi.

Pemerintah daerah memberi dukungan 
pengelolaan pala menggunakan pendekatan 
yurisdiksi di tingkat lanskap (tingkat administratif 
terkecil untuk pengelolaan lahan) untuk memberi 
kepastian dan perlindungan usaha pala sekaligus 
memastikan tidak terjadi deforestasi dan degradasi 
lahan.   
Catatan: kebijakan yurisdiksi di tingkat lanskap 
memberi kepastian lokasi dan peraturan yang 
sesuai dengan tujuan keberlanjutan.  

Faktor Bisnis Hijau X: Kesesuaian Lahan

Dikembangkan di areal Perhutanan Sosial 
dengan skema Hutan Desa, dan sistem wanatani 
(agroforestry) di lahan yang sesuai dan 
ditetapkan sebagai Kawasan Pembangunan 
Berkelanjutan (KPB) di RTRW Provinsi Papua 
Barat.

Kawasan Pembangunan Berkelanjutan (KPB) 
ditujukan bagi perkebunan masyarakat skala kecil 
dengan memanfaatkan hutan dengan tutupan 
lahan yang masih baik tanpa mengganggu 
ekosistem hutan dan tutupan lahan.

8 Pasar internasional menginginkan komoditi pala dan fuli yang bebas aflatoksin. Ini dapat  dicapai dengan mengganti teknik pengeringan dan memperhatikan proses pasca panen. Anggota 
Sustainable Spices Initiative (https://sustainablespices.id/)  berupaya memenuhi persyaratan sustainably responsible sourcing. Contohnya, Nedspice (https://www.nedspice.com/) membeli 
pala berkualitas tinggi bebas aflotoksin dan residu pestisida dari Fakfak dengan harga pasar yang bagus.
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Rekomendasi untuk Pengembangan  
Komoditi Pala di Fakfak

Sesuai dengan Visi dan Misi pemerintahan 
Kabupaten Fakfak periode 2021-2026 yang ingin 
memperkuat kemandirian ekonomi melalui sektor 
unggulan daerah, melestarikan adat dan budaya 
sesuai nilai kearifan lokal masyarakat, serta 
mewujudkan pembangunan Fakfak Berkelanjutan 
melalui kearifan pengelolaan sumber daya alam 
dan lingkungan yang lestari, rekomendasi 
penerapan Bisnis Hijau sangatlah sejalan dengan 
arah visi dan misi pemerintah, dan sangat dapat 
digunakan untuk mendukung upaya pencapaian 
misi daerah di atas.  

Rekomendasi Umum 
Penerapan konsep Bisnis Hijau dalam 
pengembangan komoditi Pala di Kabupaten 
Fakfak perlu ditekankan, sehingga kebijakan dan 
inovasi yang dilakukan dapat menjamin 
keberlangsungan produksi pala, namun juga tetap 
mengutamakan kesejahteraan petani dan 
masyarakat, dan kelestarian lingkungan.  

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

Tingkatan Rekomendasi

Pemerintah 
Kabupaten

Penerapan sistem agroforestry di wilayah kerja KPH menggunakan Pola 
Perhutanan Sosial sekaligus sebagai dasar penerapan mitigasi emisi karbon.  
Penyusunan SOP pengelolaan kebun pala dengan sistem tanam diversifikasi untuk 
mempertahankan keanekaragaman hayati dan cadangan penghasilan masyarakat 
terkait fluktuasi harga pasar pala.  

Mendorong Pemerintah Kabupaten Fakfak guna merevisi Peraturan Daerah (Perda) 
No. 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pala Fakfak, dengan memasukkan 
teknologi cold and solar drying system sebagai salah metode pasca panen yang 
paling tepat untuk memproduksi biji dan fuli pala bebas aflatoksin, bebas okratoksin, 
dan tidak berbau asap. 

Mengembangkan model pembiayaan berkelanjutan untuk pengeringan pala 

• Mendorong pihak perbankan dan Lembaga keuangan lainnya untuk investasi 

peralatan produksi dan modal kerja bagi kelompok petani, BUMKam, Koperasi, 
dan KUPS untuk memenuhi permintaan pasar ekspor.    

• Mendukung pengunaan dana desa oleh KUPS sebagai modal kerja bisnis pala, 
sehingga pendanaan modal kerja bisa lebih mudah.

Tabel 14 
Rekomendasi Berdasarkan Tingkatan Stakeholder
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Tingkatan Rekomendasi

Pemerintah 
Kabupaten 

(lanjutan)

Sudah ada permintaan dan kepastian penyerapan pala Fakfak bebas asap dan 
aflotoksin dari beberapa eksportir. Dukungan pemerintah untuk dapat memfasilitasi 
kerjasama antara beragam pihak seperti Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), 
Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan eksportir, serta  pendampingan 
bagi petani agar dapat memanfaatkan demand pala premium melalui penggunaan 
teknologi cold solar drying. 
Pembangunan infrastruktur sebagai Quality Control (QC), seperti laboratorium dan 
peralatan yang diperlukan untuk memeriksa kualitas pala agar sesuai kebutuhan 
ekspor. 
Penguatan peranan BUMKam dalam mengatasi praktik ijon yang merugikan petani 
Fokus pada upaya pengembangan pasar secara proaktif untuk produk pala dan 
turunan-turunannya.

Petani

Perubahan sistem pertanian yang berfokus pada intensifikasi, yang meliputi:  

• pemendekan waktu tunggu panen,  

• penanaman pohon dari bibit pala sambung,  

• penanaman dengan menggunakan sistem argoforestry pala,  
Selain itu, diperlukan perubahan metode pemrosesan pasca panen dengan 
pemanfaatan sentra pengeringan dingin dan tenaga surya, sehingga petani 
memperoleh harga jual yang lebih tinggi dengan pala yang bebas bau asap dan bebas 
aflotoksin. 
Diperlukan panduan pemanfaatan lahan berkelanjutan untuk memberikan manfaat 
lebih bagi petani lewat metode penanaman berdasarkan kesesuaian lahan dan rendah 
karbon.

Pemilik Modal
Pembangunan sentra-sentra pengeringan dengan menggunakan teknologi cold 
and solar dryer untuk menghasilkan pala yang berkualitas ekspor di pasar premium 
Memastikan ketersediaan pasar dan jalur pemasarannya.

Sedangkan rekomendasi berdasarkan kesesuaian lahan dibedakan melalui Skema Hutan Desa, Skema 
Agroforestri di Kawasan Hutan Produksi,  serta memanfaatkan Kawasan Pembangunan Berkelanjutan 
sebagai berikut:

Skema Hutan Desa 
Pengembangan budidaya komoditi pala sebaiknya dilakukan di areal perhutanan sosial 
dengan skema hutan desa di Distrik Kokas, Kramongmongga, Mbahamdadara, 
Furwagi, dan Teluk Patipi dengan potensi luas 18.840 ha.

Skema Agroforesty
Skala menengah dan besar di area Perkebunan Rakyat, tersebar di 12 distrik dengan 
potensi terbesar berada di Distrik Fakfak Timur, Fakfak Timur Tengah, dan Fakfak 
Tengah.

Kawasan 
Pembangunan 
Berkelanjutan (KPB)

Skala kecil/tradisional oleh masyarakat lokal di areal KPB berdasarkan Perda No. 
03/2022 tentang RTRW Provinsi Papua Barat dengan potensi luas sekitar 2.032,72 ha

Tabel 15 
Rekomendasi Berdasarkan Kesesuaian Lahan
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Teknologi Cold Solar Dryer untuk 
Pengeringan Pala  
Pentingnya meningkatkan kualitas pala yang 
bebas aflotoksin menjadikan adopsi teknologi cold 
solar dryer menjadi langkah penting dalam 
memajukan komoditas pala di Fakfak.  

Penggunaan cold solar dryer untuk pengeringan 
pala tidak hanya menghasilkan pala berkualitas 
premium yang bebas aflatoksin, okratoksin dan 
bebas bau asap yang bisa dijual dengan harga 
20-30% lebih tinggi, tapi juga dapat mengurangi 
gangguan kesehatan pernapasan pekerja dan 
masyarakat sekitar, serta mengurangi emisi karbon 
karena tidak mendorong penebangan pohon untuk 
kayu bakar dan juga bebas asap.  

Mengembangkan Model Pembiayaan 
Berkelanjutan untuk Pengeringan Pala  
Pendirian sentra pengeringan pala cold and solar 
dryer memerlukan modal awal yang tidak  sedikit. 
Karena itu diperlukan skema kemitraan serta 

kebijakan yang kondusif untuk mendorong 
penerapannya.   

Modal awal yang dibutuhkan untuk mendirikan 
satu sentra pengeringan dengan pendinginan dan 
menggunakan tenaga surya (cold and solar dryer) 
berdasarkan harga tahun pertengahan 2022 
adalah sebesar Rp 190.000.000 per unit yang 
relatif mahal bagi petani untuk memiliki sistem 
pengeringannya sendiri.  

Oleh karena itu diperlukan bentuk kemitraan yang 
melibatkan pemangku kepentingan yang lain, 
seperti pengumpul dan eksportir. Potensi 
kemitraan dapat dilakukan bersama antara Badan 
Usaha Milik Kampung (BUMKam), Kelompok 
Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Koperasi Usaha 
Tani Masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.  

Berikut gambaran perhitungan margin sederhana 
dengan adanya  kemitraan pendanaan cold and 
solar dryer yang melibatkan BUMKam sebagai 
pengelola Dana Desa dan eksportir sebagai 
pembeli biji pala kering dan fuli.
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Petani Pala  
Menjual 70.000 biji pala 
basah @Rp. 600/biji = 

Rp. 42.000.000,- 
(harga ini lebih tinggi dari 
harga jual Rp 450 per biji 

ke ijon/pengumpul)

BUMKam 
Pengelola Dana Desa 

Membeli 70.000 biji pala 
dari petani dengan 

menggunakan Dana Desa

1 unit cold and solar dryer –  
biji pala segar kapasitas 1.000 kg  

70.000 biji pala setara dengan ± 
1.000 ton  

800 kg pala basah (80%)  + 200 kg 
fuli basah (20%)

BUMKam  
Dana Desa

Margin = 

 Rp 49,9juta – Rp. 42juta 
= 6.2 juta/10 hari 

Dana Desa menerima 
pemasukan dari margin 
sebesar  18.6 juta per 

bulan

Suplai ke eksportir 

Eksportir membayar ke 
BUMKam 

Rp. 49,9 jt/10 hari

Proses pengeringan 7-9 hari – 
pala kering 

480 kg biji pala kering pakai batok 
(SS) @Rp.55,000 = Rp. 26,4 juta 

100 kg fuli kering @Rp. 235,000 = 
Rp.23,5 juta 

Total Rp. 49,9 juta/10 hari

Gambar 14.  
Perhitungan margin sederhana berdasarkan konsep kemitraan

Perhitungan margin sederhana ini menggunakan asumsi sebagai berikut: 
1. Setiap siklus pengeringan dilakukan dengan kapasitas maksimal unit (full load) 
2. Asumsi pala yang sudah kering dapat dijual seluruhnya dengan harga premium tahun 

pertengahan 2022 di Fakfak  sebesar Rp 55.000/kg untuk biji pala dan Rp 235.000/kg untuk fuli 
3. Komposisi hasil pala adalah 80% pala dan 20% fuli  
4. Asumsi penyusutan biji pala batok adalah sebesar 40% 
5. Asumsi penyusutan fuli adalah sebesar 50%  
6. Unit cold solar dryer dijalankan oleh SDM yang sudah dilatih

Dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi di 
atas, harga 1 unit cold and solar dryer  beserta 
instalasinya adalah Rp 190.000.000. Unit tersebut 
dapat mengeringkan 70.000 biji pala, 
menghasilkan 800 kg pala dan 200 kg fuli dalam 1 
siklusnya (10 hari). 

Apabila dalam satu bulan ada 3 siklus pengeringan
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(dengan asumsi pala yang sudah kering dapat 
dijual seluruhnya dengan harga premium 
pertengahan tahun 2022 yaitu Rp 55.000/kg untuk 
biji pala dan Rp 235.000/kg untuk fuli):  

• Nilai produksi yang dihasilkan sebesar Rp 
23.700.000 dalam sebulan  

• Biaya operasional dan penyusutan adalah 
sebesar kurang lebih Rp 5.000.000 per bulan 



• Dengan asumsi seluruh produk terjual penuh 
dengan harga asumsi di atas, setelah 
dikurangi biaya operasional dan penyusutan, 
margin yang diperoleh adalah sebesar Rp 
18.600.000 per bulan 


• Ini berarti, dalam 1 tahun pertama modal 
pengadaan alat cold and solar dryer sudah 
terbayar kembali.  

Dalam praktiknya, tentunya terdapat beragam 
variasi hasil yang dapat dicapai dengan 
penggunaan cold solar dryer ini sehingga 
kalkulasi di atas tidak dapat dijadikan garansi, 
namun diharapkan simulasi di atas dapat 
memberikan gambaran yang cukup bagaimana 
metode pengeringan pala  menggunakan cold 
solar dryer memiliki potensi yang menguntungan 
berbagai pihak.  

Dukungan yang diperlukan untuk manfaat 
Cold Solar Dryer yang maksimal 
Pemanfaatan peluang melalui penggunaan 
teknologi Cold Solar Dryer untuk pengeringan pala 
tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan dukungan 
dan pendampingan dari pemerintah untuk dapat 
memfasilitasi kerjasama antara beragam pihak, 
untuk memastikan investasi teknologi Cold Solar 
Dryer yang dilakukan dapat membawa manfaat 
yang besar bagi semua pihak, khususnya bagi 
petani:  

a. Hanya 5% hasil panen pala yang tersisa 
untuk pasar premium dan hijau, 95% nya 
sudah diambil oleh pengumpul dan ijon. 

b. Pentingnya diciptakan pasar baru di tingkat 
setempat/lokal, dengan memanfaatkan 
Perhutanan Sosial dan Kelompok Usaha 
Perhutanan Sosial (KUPS). Lokasi sentra 
pengeringan juga harus dekat dengan area

a. strategis di antara Perhutanan Sosial, Hutan 
Desa, dan Hutan Kemasyarakatan. Untuk 
mencapai hal ini diperlukan pembentukan 
kelembagaan dan pendampingan dari 
Pemerintah Daerah. 

b. Poin a dan b di atas sangat penting untuk 
dilakukan untuk memangkas biaya 
transportasi petani ke sentra pengeringan  
dan diharapkan dapat mendorong petani 
mengalokasikan panen mereka ke pasar 
premium sehingga suplai pala untuk pasar 
premium dapat ditingkatkan.  

c. Keterlibatan BUMKam sangat  penting 
dalam membentuk suatu kerjasama dengan 
sentra-sentra pengeringan yang tersebar 
untuk mengumpulkan hasil pala kering 
sehingga mencapai volume yang kemudian 
dapat dikirimkan ke pelabuhan pasar ekspor. 
BUMKam dapat menanggung biaya 
transportasi ke pelabuhan untuk total 
volume dari beberapa sentra pengering 
sekaligus, yang tentunya akan relatif lebih 
murah dibandingkan masing-masing petani 
mengangkut pala mereka ke sentra 
pengering yang terpusat.  

d. Pilot project KUPS dan BUMKam dengan 
eksportir PGS (lihat box) menunjukkan 
contoh pola kerjasama swasta-pemerintah 
dalam menjamin penyaluran Dana Desa ke 
BUMKam untuk digunakan dalam kerjasama 
BUMKam dengan KUPS.  

e. Diperlukan adanya MoU antara pemerintah 
daerah dengan eksportir untuk menjamin 
penyerapan pala berkualitas premium yang 
dihasilkan oleh sentra pengeringan dengan 
teknologi Cold Solar Dryer.  

f. Berdasarkan riset tim GEG tahun 2022, saat 
ini,   permintaan ekspor pala sebanyak 200 
ton belum dapat dipenuhi.
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Selain itu, penting juga untuk mengurangi 
pengaruh kekuasaan ijon di kalangan petani. 
Karena itu, diperlukan insentif dari BUMKam 
dengan pemberian bunga pinjaman yang lebih 
rendah daripada sistem ijon kepada petani. 
Dibutuhkan pula pendampingan pengelolaan 
pendapatan petani agar petani dapat

menggunakan uang mereka dengan lebih baik dan 
menghindari pinjam uang. Pendampingan ini dapat 
meliputi pelatihan menabung, dengan 
menggunakan sistem Credit Union, atau BUMKam 
dapat juga mengambil peran sebagai lembaga 
keuangan desa dan menjadi kekuatan ekonomi 
lokal. 

Bulan November 2022 telah dilakukan ekspor pertana fuli pala Fakfak dengan tujuan Vietnam 
melalui eksportir Papua Global Spices. Selain itu Nedspice sebagai buyer pala di Vietnam juga 
telah mengeluarkan endorsement letter yang menyatakan komitmen mereka untuk membeli pala 
Fakfak bebas aflotoksin sebesar 200 metrik ton dan 30 ton fuli melalui Papua Global Spices dalam 
periode Juni 2022 sd Juni 2023. 
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GEG bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten 
Fakfak telah menyiapkan bantuan cold solar dryer 
bagi para pengusaha pala di Kabupaten Fakfak. 
Dari total 15 unit yang direncanakan, ada 11 unit 
yang siap untuk dialokasikan untuk kelompok tani, 
pengumpul, BUMKAM, KUPS,  dan koperasi. 4 
unit lainnya di Papua Global Spices. Lokasi 
penerima bantuan sudah sesuai dengan peta

kesesuaian lahan,  dimana seluruh lokasi 
penempatan cold solar dryer merupakan area 
yang memiliki eksisting maupun potensi 
perkebunan pala di sekitarnya. 5 lokasi di 
antaranya juga berada di wilayah Hutan Desa 
sehingga pengembangan usaha pengelolaan lahan 
pala nya dapat dilakukan dengan menggunakan 
Skema Perhutanan Sosial.

No Distrik Lokasi Penerima Dryer Hutan Desa/PS

1 Fakfak Barat: 
1.Wurkendik 
2.Porum

2 Fakfak Tengah 
3.Prima 
4.Sakartemin 
5.Unipokpok

3 Kayauni 
6.Ubadari V

4 Kramongmongga 
7.Kramongmongga 
8.Mamur

V 
V

5 Pariwari: 
9.Tanama 
10. Wagom Utara

6 Wartutin: 
11.Wartutin (2 unit) V V

Tabel 16 
Daftar Distrik Lokasi Penerima Cold Solar Dryer 

Mengingat bahwa konsep pengembangan bisnis 
hijau juga harus memperhatikan kesesuaian lokasi 
dan tujuan peningkatan kesejahteraan petani serta 
kemudahan dalam membentuk kelembagaan,

maka penentuan lokasi bantuan cold solar dryer 
disesuaikan dengan informasi spatial dan lokasi-
lokasi perhutanan sosial yang ada di Kabupaten 
Fakfak.
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Gambar 15 
Peta Sebaran Cool Dryer untuk Pengembangan Pala Fakfak dan Kesesuaian lahan dengan  

Lokasi Hutan Desa/Perhutanan Sosial/Hutan Kemasyarakatan
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Penutup  
Besarnya potensi pengembangan pala di 
Kabupaten Fakfak dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Fakfak merupakan 
sebuah potensi besar yang sayang bila tidak 
dimanfaatkan. Tingginya permintaan pala di pasar 
dunia diharapkan dapat memotivasi seluruh 
stakeholder yang terlibat di rantai pasok komoditas 
pala untuk bermitra dan bekerjasama dalam 
meningkatkan kualitas pala asal Fakfak, namun 
kebijakan, inovasi, dan investasi yang diterapkan 
haruslah 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 Fakfak dalam memimpin proses 
pengembangan komoditas pala, termasuk dalam 
penentuan lokasi pengembangan supply dan 
pengolahan hasil produksi. Lokasi pengembangan 
sebaiknya dilakukan sesuai dengan arahan spatial/
peta lokasi kesesuaian lahan dan sejalan dengan 
Skema Perhutanan Sosial/Hutan Desa untuk 
pengembangan ekonomi, kelembagaan, 
monitoring, dan evaluasinya. 

Hal ini dilakukan demi tercapainya target triple 
bottomline bagi Kabupaten Fakfak, yaitu dampak 
positif terhadap masyarakat dan lingkungan, serta 
tercapainya keuntungan finansial, untuk mencapai 
visi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Fakfak 
periode 2021-2026, yaitu terwujudnya 
masyarakat Fakfak yang terdepan, sejahtera, 
nyaman, unggul, dan mandiri.

Rekomendasi untuk Pengembangan Komoditi Pala di Fakfak51





Annex

Dianalisis oleh MUSTAFRIL

ANALISIS INVESTASI KEBUN PALA
ANALISIS USAHA KEBUN PALA SELUAS 1 (Satu) Ha UNTUK LAHAN DIBELI  & BIBIT PALA SAMBUNG (GRAFTING)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

I BIAYA
A Tenaga Kerja

1. Persiapan Lahan (50 HOK) 50 HOK 85.000,00 4.250.000,00
2. Tanam (20 HOK) 20 HOK 85.000,00 1.700.000,00
3. Pemeliharaan
    - Penyulaman (4 HOK) 4 HOK 85.000,00 340.000,00 255.000,00 170.000,00
    - Pemeliharaan Tanaman Penutup Tanah (5 HOK) 5 HOK 85.000,00 425.000,00 425.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00
    - Pemupukan, penggemburan, penyiangan (10 HOK) 10 HOK 85.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 935.000,00 1.020.000,00 1.105.000,00 1.190.000,00 1.275.000,00 1.360.000,00 1.445.000,00 1.530.000,00 1.615.000,00 1.700.000,00 1.785.000,00 1.870.000,00 1.955.000,00 2.040.000,00 2.125.000,00 2.210.000,00 2.295.000,00 2.380.000,00 2.465.000,00 2.550.000,00 2.635.000,00 2.720.000,00 2.805.000,00 2.890.000,00 2.975.000,00 3.060.000,00 3.145.000,00
    - Pengendalian Hama dan Penyakit (5 HOK) 5 HOK 85.000,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00 467.500,00 510.000,00 552.500,00 595.000,00 637.500,00 680.000,00 722.500,00 765.000,00 807.500,00 850.000,00 892.500,00 935.000,00 977.500,00 1.020.000,00 1.062.500,00 1.105.000,00 1.147.500,00 1.190.000,00 1.232.500,00 1.275.000,00 1.317.500,00 1.360.000,00 1.402.500,00 1.445.000,00 1.487.500,00 1.530.000,00 1.572.500,00
    - Pemeliharaan jalan, parit dan terasering (5 HOK) 5 HOK 85.000,00 425.000,00 425.000,00 467.500,00 510.000,00 552.500,00 595.000,00 637.500,00 680.000,00 722.500,00 765.000,00 807.500,00 850.000,00 892.500,00 935.000,00 977.500,00 1.020.000,00 1.062.500,00 1.105.000,00 1.147.500,00 1.190.000,00 1.232.500,00 1.275.000,00 1.317.500,00 1.360.000,00 1.402.500,00 1.445.000,00 1.487.500,00 1.530.000,00 1.572.500,00 1.615.000,00
    - Pemetikan dan Pasca panen (5 HOK) 5 HOK 85.000,00 425.000,00 510.000,00 595.000,00 680.000,00 765.000,00 850.000,00 935.000,00 1.020.000,00 1.105.000,00 1.190.000,00 1.275.000,00 1.360.000,00 1.445.000,00 1.530.000,00 1.615.000,00 1.700.000,00 1.785.000,00 1.870.000,00 1.955.000,00 2.040.000,00 2.125.000,00 2.210.000,00 2.295.000,00 2.380.000,00

B. Bahan
1. Bibit Pala sambutan (156 batang, 2 pangkat, tinggi 30-40 cm) 156 batang 50.000,00 7.800.000,00
2. Benih Tanaman Penutup Tanah (15 kg) 15 kg 120.000,00 1.800.000,00
3. Naungan (200 batang, pohon pisang) 156 batang 20.000,00 3.120.000,00
4. Pupuk Kandang (50 karung) 50 karung 50.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.625.000,00 2.750.000,00 2.875.000,00 3.000.000,00 3.125.000,00 3.250.000,00 3.375.000,00 3.500.000,00 3.625.000,00 3.750.000,00 3.875.000,00 4.000.000,00 4.125.000,00 4.250.000,00 4.375.000,00 4.500.000,00 4.625.000,00 4.750.000,00 4.875.000,00 5.000.000,00 5.125.000,00 5.250.000,00 5.375.000,00 5.500.000,00 5.625.000,00 5.750.000,00 5.875.000,00 6.000.000,00 6.125.000,00
5. Pupuk Anorganik + transport (200 kg) 156 kg 5.000,00 780.000,00 858.000,00 936.000,00 1.014.000,00 1.092.000,00 1.170.000,00 1.248.000,00 1.326.000,00 1.404.000,00 1.482.000,00 1.560.000,00 1.638.000,00 1.716.000,00 1.794.000,00 1.872.000,00 1.950.000,00 2.028.000,00 2.106.000,00 2.184.000,00 2.262.000,00 2.340.000,00 2.418.000,00 2.496.000,00 2.574.000,00 2.652.000,00 2.730.000,00 2.808.000,00 2.886.000,00 2.964.000,00 3.042.000,00
6. Pestisida Nabati (4 kg) 4 kg 80.000,00 320.000,00 352.000,00 384.000,00 416.000,00 448.000,00 480.000,00 512.000,00 544.000,00 576.000,00 608.000,00 640.000,00 672.000,00 704.000,00 736.000,00 768.000,00 800.000,00 832.000,00 864.000,00 896.000,00 928.000,00 960.000,00 992.000,00 1.024.000,00 1.056.000,00 1.088.000,00 1.120.000,00 1.152.000,00 1.184.000,00 1.216.000,00 1.248.000,00
7. Pestisida Kimia (5 kg) 5 kg 80.000,00 400.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00
8. Peralatan budidaya (4 paket) 4 paket 200.000,00 800.000,00 800.000,00 880.000,00 960.000,00 1.040.000,00 1.120.000,00 1.200.000,00 1.280.000,00 1.360.000,00 1.440.000,00 1.520.000,00 1.600.000,00 1.680.000,00 1.760.000,00 1.840.000,00 1.920.000,00 2.000.000,00 2.080.000,00 2.160.000,00 2.240.000,00 2.320.000,00 2.400.000,00 2.480.000,00 2.560.000,00 2.640.000,00 2.720.000,00 2.800.000,00 2.880.000,00 2.960.000,00 3.040.000,00 3.120.000,00

C. Lain-Lain
1. Lahan 1 Ha  (Hak Milik) 1 Ha 0,00 0,00

II Jumlah Biaya dan Bahan per Tahun 21.970.000,00 7.265.000,00 7.535.000,00 7.637.500,00 7.952.500,00 8.437.500,00 8.922.500,00 9.832.500,00 10.402.500,00 10.972.500,00 11.542.500,00 12.112.500,00 12.682.500,00 13.252.500,00 13.822.500,00 14.392.500,00 14.962.500,00 15.532.500,00 16.102.500,00 16.672.500,00 17.242.500,00 17.812.500,00 18.382.500,00 18.952.500,00 19.522.500,00 20.092.500,00 20.662.500,00 21.232.500,00 21.802.500,00 22.372.500,00 22.942.500,00

III Pendapatan kotor per Tahun (produksi awal 150 kg) 150 kg 35.000,00 5.250.000,00 13.125.000,00 21.000.000,00 28.875.000,00 36.750.000,00 44.625.000,00 52.500.000,00 60.375.000,00 68.250.000,00 76.125.000,00 84.000.000,00 91.875.000,00 99.750.000,00 107.625.000,00 115.500.000,00 123.375.000,00 131.250.000,00 139.125.000,00 147.000.000,00 154.875.000,00 162.750.000,00 170.625.000,00 178.500.000,00 186.375.000,00 194.250.000,00 202.125.000,00 210.000.000,00 2.905.875.000,00

IV Saldo (III-II) per Tahun -21.970.000,00 -7.265.000,00 -7.535.000,00 -7.637.500,00 -2.702.500,00 4.687.500,00 12.077.500,00 19.042.500,00 26.347.500,00 33.652.500,00 40.957.500,00 48.262.500,00 55.567.500,00 62.872.500,00 70.177.500,00 77.482.500,00 84.787.500,00 92.092.500,00 99.397.500,00 106.702.500,00 114.007.500,00 121.312.500,00 128.617.500,00 135.922.500,00 143.227.500,00 150.532.500,00 157.837.500,00 165.142.500,00 172.447.500,00 179.752.500,00 187.057.500,00

V NPV (10%) -19.972.727,27 -6.604.545,45 -6.227.272,73 -5.738.166,79 -1.845.843,86 2.910.568,70 6.817.433,89 9.771.813,47 12.291.303,20 14.271.945,10 15.790.889,28 16.915.711,82 17.705.517,96 18.211.923,71 18.479.929,10 18.548.694,47 18.452.230,35 18.220.010,17 17.877.514,07 17.446.711,39 16.946.488,42 16.393.027,39 15.800.142,01 15.179.574,40 14.541.257,59 13.893.547,35 13.243.426,92 12.596.687,50 11.958.087,26 11.331.491,30 10.719.994,71

VI NPV (12%) -19.616.071,43 -6.486.607,14 -6.006.855,87 -5.436.221,64 -1.717.487,61 2.659.813,39 6.118.837,37 8.613.859,93 10.641.313,35 12.135.428,87 13.187.218,84 13.874.315,47 14.262.793,23 14.408.754,27 14.359.706,90 14.155.763,06 13.830.677,90 13.412.751,47 12.925.610,16 12.388.883,36 11.818.788,72 11.228.637,89 10.629.273,08 10.029.443,41 9.436.128,96 8.854.819,39 8.289.753,26 7.744.123,01 7.220.250,54 6.719.737,09 6.243.591,00

VII TOTAL INVESTASI SAMPAI BERPRODUKSI (Tahun ke - 4) 52.360.000,00 60.797.500,00 69.720.000,00 79.552.500,00 89.955.000,00 100.927.500,00 112.470.000,00 124.582.500,00 137.265.000,00 150.517.500,00 164.340.000,00 178.732.500,00 193.695.000,00 209.227.500,00 225.330.000,00 242.002.500,00 259.245.000,00 277.057.500,00 295.440.000,00 314.392.500,00 333.915.000,00 354.007.500,00 374.670.000,00 395.902.500,00 417.705.000,00 440.077.500,00 463.020.000,00

Margin 

Tahun ke-No. Uraian Volume Satuan Harga satuan 
(Rp)

Tahun ke- Tahun ke- Tahun ke- Tahun ke- Tahun ke-

Analisis Investasi Perkebunan Pala - Bibit Pala Grafting 

Analisis Investasi Perkebunan Pala - Bibit Pala Generatif
ANALISIS INVESTASI KEBUN PALA
ANALISIS USAHA KEBUN PALA SELUAS 1 (Satu) Ha UNTUK LAHAN DIBELI  & BIBIT PALA GENERATIF (DARI BIJI)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

I BIAYA

A Tenaga Kerja

1. Persiapan Lahan (50 HOK) 50 HOK 85.000,00 4.250.000,00
2. Tanam (20 HOK) 20 HOK 85.000,00 1.700.000,00
3. Pemeliharaan
    - Penyulaman (4 HOK) 4 HOK 85.000,00 340.000,00 306.000,00 272.000,00 238.000,00 204.000,00 170.000,00
    - Pemeliharaan Tanaman Penutup Tanah (5 HOK) 5 HOK 85.000,00 425.000,00 425.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00
    - Pemupukan, penggemburan, penyiangan (10 HOK) 10 HOK 85.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 935.000,00 1.020.000,00 1.105.000,00 1.190.000,00 1.275.000,00 1.360.000,00 1.445.000,00 1.530.000,00 1.615.000,00 1.700.000,00 1.785.000,00 1.870.000,00 1.955.000,00 2.040.000,00 2.125.000,00 2.210.000,00 2.295.000,00 2.380.000,00 2.465.000,00 2.550.000,00 2.635.000,00 2.720.000,00 2.805.000,00 2.890.000,00 2.975.000,00 3.060.000,00 3.145.000,00
    - Pengendalian Hama dan Penyakit (5 HOK) 5 HOK 85.000,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00 467.500,00 510.000,00 552.500,00 595.000,00 637.500,00 680.000,00 722.500,00 765.000,00 807.500,00 850.000,00 892.500,00 935.000,00 977.500,00 1.020.000,00 1.062.500,00 1.105.000,00 1.147.500,00 1.190.000,00 1.232.500,00 1.275.000,00 1.317.500,00 1.360.000,00 1.402.500,00 1.445.000,00 1.487.500,00 1.530.000,00 1.572.500,00
    - Pemeliharaan jalan, parit dan terasering (5 HOK) 5 HOK 85.000,00 425.000,00 425.000,00 467.500,00 510.000,00 552.500,00 595.000,00 637.500,00 680.000,00 722.500,00 765.000,00 807.500,00 850.000,00 892.500,00 935.000,00 977.500,00 1.020.000,00 1.062.500,00 1.105.000,00 1.147.500,00 1.190.000,00 1.232.500,00 1.275.000,00 1.317.500,00 1.360.000,00 1.402.500,00 1.445.000,00 1.487.500,00 1.530.000,00 1.572.500,00 1.615.000,00
    - Pemetikan dan Pasca panen (5 HOK) 5 HOK 85.000,00 425.000,00 510.000,00 595.000,00 680.000,00 765.000,00 850.000,00 935.000,00 1.020.000,00 1.105.000,00 1.190.000,00 1.275.000,00 1.360.000,00 1.445.000,00 1.530.000,00 1.615.000,00 1.700.000,00 1.785.000,00 1.870.000,00 1.955.000,00 2.040.000,00 2.125.000,00 2.210.000,00 2.295.000,00 2.380.000,00

B. Bahan

1. Bibit Pala Generatif (156 batang, 2 pangkat, tinggi 30-40 cm) 156 batang 10.000,00 1.560.000,00

2. Benih Tanaman Penutup Tanah (15 kg) 15 kg 120.000,00 1.800.000,00
3. Naungan (200 batang, pohon pisang) 156 batang 20.000,00 3.120.000,00
4. Pupuk Kandang (50 karung) 50 karung 50.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.625.000,00 2.750.000,00 2.875.000,00 3.000.000,00 3.125.000,00 3.250.000,00 3.375.000,00 3.500.000,00 3.625.000,00 3.750.000,00 3.875.000,00 4.000.000,00 4.125.000,00 4.250.000,00 4.375.000,00 4.500.000,00 4.625.000,00 4.750.000,00 4.875.000,00 5.000.000,00 5.125.000,00 5.250.000,00 5.375.000,00 5.500.000,00 5.625.000,00 5.750.000,00 5.875.000,00 6.000.000,00 6.125.000,00
5. Pupuk Anorganik + transport (200 kg) 156 kg 5.000,00 780.000,00 858.000,00 936.000,00 1.014.000,00 1.092.000,00 1.170.000,00 1.248.000,00 1.326.000,00 1.404.000,00 1.482.000,00 1.560.000,00 1.638.000,00 1.716.000,00 1.794.000,00 1.872.000,00 1.950.000,00 2.028.000,00 2.106.000,00 2.184.000,00 2.262.000,00 2.340.000,00 2.418.000,00 2.496.000,00 2.574.000,00 2.652.000,00 2.730.000,00 2.808.000,00 2.886.000,00 2.964.000,00 3.042.000,00
6. Pestisida Nabati (4 kg) 4 kg 80.000,00 320.000,00 352.000,00 384.000,00 416.000,00 448.000,00 480.000,00 512.000,00 544.000,00 576.000,00 608.000,00 640.000,00 672.000,00 704.000,00 736.000,00 768.000,00 800.000,00 832.000,00 864.000,00 896.000,00 928.000,00 960.000,00 992.000,00 1.024.000,00 1.056.000,00 1.088.000,00 1.120.000,00 1.152.000,00 1.184.000,00 1.216.000,00 1.248.000,00
7. Pestisida Kimia (5 kg) 5 kg 80.000,00 400.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00
8. Peralatan budidaya (4 paket) 4 paket 200.000,00 800.000,00 800.000,00 880.000,00 960.000,00 1.040.000,00 1.120.000,00 1.200.000,00 1.280.000,00 1.360.000,00 1.440.000,00 1.520.000,00 1.600.000,00 1.680.000,00 1.760.000,00 1.840.000,00 1.920.000,00 2.000.000,00 2.080.000,00 2.160.000,00 2.240.000,00 2.320.000,00 2.400.000,00 2.480.000,00 2.560.000,00 2.640.000,00 2.720.000,00 2.800.000,00 2.880.000,00 2.960.000,00 3.040.000,00 3.120.000,00

C. Lain-Lain

1. Lahan 1 Ha  (Hak Milik) 1 Ha 0,00 0,00

II Jumlah Biaya dan Bahan per Tahun 15.730.000,00 7.265.000,00 7.586.000,00 7.739.500,00 8.190.500,00 8.641.500,00 9.092.500,00 9.832.500,00 10.402.500,00 10.972.500,00 11.542.500,00 12.112.500,00 12.682.500,00 13.252.500,00 13.822.500,00 14.392.500,00 14.962.500,00 15.532.500,00 16.102.500,00 16.672.500,00 17.242.500,00 17.812.500,00 18.382.500,00 18.952.500,00 19.522.500,00 20.092.500,00 20.662.500,00 21.232.500,00 21.802.500,00 22.372.500,00 22.942.500,00

III Pendapatan kotor per Tahun (produksi awal 150 kg/ha) 150 kg 35.000,00 5.250.000,00 13.125.000,00 21.000.000,00 28.875.000,00 36.750.000,00 44.625.000,00 52.500.000,00 60.375.000,00 68.250.000,00 76.125.000,00 84.000.000,00 91.875.000,00 99.750.000,00 107.625.000,00 115.500.000,00 123.375.000,00 131.250.000,00 139.125.000,00 147.000.000,00 154.875.000,00 162.750.000,00 170.625.000,00 178.500.000,00 186.375.000,00 2.299.500.000,00

IV Saldo (III-II) per Tahun -15.730.000,00 -7.265.000,00 -7.586.000,00 -7.739.500,00 -8.190.500,00 -8.641.500,00 -9.092.500,00 -4.582.500,00 2.722.500,00 10.027.500,00 17.332.500,00 24.637.500,00 31.942.500,00 39.247.500,00 46.552.500,00 53.857.500,00 61.162.500,00 68.467.500,00 75.772.500,00 83.077.500,00 90.382.500,00 97.687.500,00 104.992.500,00 112.297.500,00 119.602.500,00 126.907.500,00 134.212.500,00 141.517.500,00 148.822.500,00 156.127.500,00 163.432.500,00

V NPV (10%) -14.300.000,00 -6.604.545,45 -6.269.421,49 -5.814.800,90 -5.594.221,71 -5.365.691,61 -5.132.479,21 -2.351.547,08 1.270.066,34 4.252.638,87 6.682.429,06 8.635.293,45 10.177.864,89 11.368.602,74 12.258.728,22 12.893.057,30 13.310.742,02 13.545.929,87 13.628.350,16 13.583.835,11 13.434.782,71 13.200.567,65 12.897.905,88 12.541.177,92 12.142.715,33 11.713.054,39 11.261.160,60 10.794.627,21 10.319.850,63 9.842.185,27 9.366.080,14

VI NPV (12%) -14.044.642,86 -6.486.607,14 -6.047.512,76 -5.508.823,23 -5.205.210,82 -4.903.419,17 -4.606.543,47 -2.072.890,28 1.099.572,09 3.616.017,03 5.580.601,12 7.082.692,51 8.198.844,16 8.994.514,03 9.525.563,83 9.839.563,89 9.976.928,64 9.971.903,91 9.853.424,84 9.645.860,76 9.369.661,39 9.041.917,07 8.676.843,78 8.286.202,96 7.879.664,26 7.465.118,78 7.048.949,13 6.636.262,19 6.231.089,09 5.836.557,23 5.455.037,54

VII TOTAL INVESTASI SAMPAI BERPRODUKSI (Tahun ke - 7) 74.077.500,00 84.480.000,00 95.452.500,00 106.995.000,00 119.107.500,00 131.790.000,00 145.042.500,00 158.865.000,00 173.257.500,00 188.220.000,00 203.752.500,00 219.855.000,00 236.527.500,00 253.770.000,00 271.582.500,00 289.965.000,00 308.917.500,00 328.440.000,00 348.532.500,00 369.195.000,00 390.427.500,00 412.230.000,00 434.602.500,00 457.545.000,00

Tahun ke- Tahun ke- Tahun ke- Tahun ke- Tahun ke-Tahun ke-No. Uraian Volume Satuan Harga satuan 
(Rp)

Pembelian dan pemasangan unit
No Deskripsi Jumlah Harga Total

1 Kontainer pengering dan perlengkapannya Rp142.468.000
2 Rak pengering (72 unit) 72 IDR400.000 Rp28.800.000
3 Peralatan pengukur kadar air 1 IDR7.200.000 Rp7.200.000
4 Terpal Rp850.000
5 Pemasangan baru listrik PLN 1300 watt Rp2.700.000

Biaya Instalasi Kontainer Rp7.123.400
Biaya instalasi rak pengering Rp1.440.000
TOTAL Rp190.581.400

Biaya Penyusutan 
No Deskripsi Jumlah Harga Total

1 Kontainer pengering dan perlengkapannya Rp2.493.190
2 Rak pengering (72 unit) Rp840.000
3 Peralatan pengukur kadar air Rp120.000
4 Terpal Rp23.611

TOTAL Rp3.476.801

Biaya Operasional
No Deskripsi Jumlah Harga Total

1 Biaya tenaga kerja (2 HOK per siklus) 6 IDR120.000 Rp720.000
2 Tagihan listrik PLN (200 kwH per siklus) Rp900.000

TOTAL Rp1.620.000

Diagram Kemitraan
PETANI
No Deskripsi Jumlah Harga Total Jumlah Harga Total

Penjualan pala basah (dalam satuan biji) 70.000    IDR600 Rp42.000.000
Biaya produksi Rp0

TOTAL Rp42.000.000 Rp0
TOTAL MARGIN (PEMASUKAN - PENGELUARAN) Rp42.000.000

BUMKAM
No Deskripsi Jumlah Harga Total Jumlah Harga Total

Pembelian pala basah (dalam satuan biji) 70.000     IDR600 Rp42.000.000
Biaya perawatan dan operasional cold solar dryer per siklus Rp540.000
Biaya penyusutan per siklus Rp1.158.934
Penjualan output biji pala kering ke eksportir per siklus 480 IDR55.000 Rp26.400.000
Penjualan output fuli kering ke eksportir per siklus 100 IDR235.000 Rp23.500.000
TOTAL Rp49.900.000 Rp43.698.934
TOTAL NILAI PRODUKSI PER SIKLUS Rp7.900.000
TOTAL NILAI PRODUKSI PER BULAN (3 SIKLUS) Rp23.700.000
TOTAL MARGIN (PEMASUKAN - PENGELUARAN) per siklus Rp6.201.066
TOTAL MARGIN PER BULAN (3 SIKLUS) Rp18.603.199

 
Assumption: SHRINKAGE LEVEL
No Deskripsi Basah Kering Tingkat penyusutan

Pala 800 480 40%
Fuli 200 100 50%

PengeluaranPemasukan

Pemasukan Pengeluaran

Cold Solar Dryer margin simulation


