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Distribusi Bibit Kakao Tahap Pertama
di Tahun 2022
Pada pertengahan Februari 2022,
program Ekonomi Hijau memulai
program distribusi bibit kakao ke 19
kampung di Kabupaten Jayapura
dan Kabupaten Keerom Provinsi
Papua. Sebanyak 150.000 bibit
pohon kakao akan disalurkan ke
kampung-kampung ini berasal dari
lima penangkar bibit berbeda.
Penjualan bibit ini menjadi sumber
pendapatan penting bagi mereka
dengan harga Rp 12.000 per pohon.
Kelima penangkar bibit ini adalah
Kelompok Karya Tani di kampung
Takwa Bangun, Distrik Yapsi,
Kelompok Sumber Makmur di
Kampung Nawa Mukti, Kelompok
Tunas Baru di Kampung Nawa
Mulya, Kelompok Ibi Kbali di
Genyem dan Kelompok Putra Tani
Jaya di Jaifuri, Keerom.

Bibit-bibit kakao ini akan
didistribusikan ke 19 kampung yang
belum menerima bibit dari program
Ekonomi Hijau pada tahun 2021.
Jumlah bibit yang akan diterima oleh
masing-masing kampung
bergantung pada jumlah petani di
kampung tersebut dan kesiapan
lahan serta jumlah tenaga tanam
bibit ke lahan yang ada.
Hingga saat ini total 49,650 bibit
kakao telah berhasil disalurkan ke
tujuh kampung yaitu kampung
Hamonggrang, Sarmai Atas,
Imestum, Banyup, Swentab, Jaifuri
dan Wiantre. Kegiatan distribusi
bibit akan dilanjutkan pada bulan
Maret 2022.
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Perjalanan Mencari Cara Lebih Hijau
untuk Meningkatkan Kualitas Biji Pala di Fakfak
Pala adalah tanaman rempah yang
memiliki banyak potensi penggunaan
karena setiap bagian tanaman dapat
dimanfaatkan baik dalam industry
makanan, obat-obatan , parfum
maupun kosmetik. Salah satu bagian
utama pala yang bernilai ekonomi
tinggi dan dijual secara luas oleh
masyarakat Fakfak adalah biji pala
kering.
Sejak dulu biji pala Fakfak
dikeringkan dengan menggunakan

Namun Solar Dryer sangat
bergantung pada cahaya matahari
sehingga sedikit-banyaknya cahaya
matahari dapat mengakibatkan
ketidaksempurnaan. Proses
pengeringan yang tidak sempurna
beresiko menumbuhkan jamur
terutama yang menghasilkan
senyawa toksin Aflatoxin dan
Ochratoxin yang berbahaya.
Hal inilah yang kemudian membuat
Pakar Pala,Dr.Mustafril dan UD

metode pengasapan yang umumnya
menggunakan kayu bakar dan sabut
kelapa. Seiring dengan semakin
meningkatnya permintaan akan biji
pala kering dengan kualitas tinggi
baik dari pasar domestik maupun
internasional; Permintaan biji pala
kering dengan kualitas tinggi yang
tidak memiliki aroma asap dan
bebas Aflatoxin-Okratoksin; Cara
pengeringan alternative menjadi
desakan yang kuat untuk dapat
menembus pasar-pasar tersebut.

Upaya mencari dan menerapkan
metode alternatif ini telah dilakukan
oleh program Ekonomi Hijau Papua
sejak tahun 2020 lalu dengan
mencoba memperkenalkan rumah
pengeringan dengan tenaga
matahari atau lebih dikenal dengan
Solar Dryer. Teknik pengeringan
dengan menggunakan Solar Dryer ini
jauh lebih sederhana karena mudah
dibuat, murah, dan cukup efektif
dalam meminimalisir kontaminasi
debu, serangga dan udara luar.

Sofia, salah satu kolektor pala di
Fakfak bersama-sama terus
melakukan eksperimen dalam
mencari solusi dan teknologi
pengeringan yang dapat
menghasilkan biji pala dengan
kualitas tinggi.

gabungan dari Cold Dryer & Solar
Dryer adalah metode terbaik untuk
mengeringkan biji pala. Mereka
menggunakan tenaga matahari , AC
dan blower untuk terus menjaga
kelembaban udara di dalam rumah
pengeringan pada siang dan malam
hari.

Percobaan dan penelitian ini
dilakukan dan melewati beberapa
tahapan mencoba dan gagal hingga
akhirnya berhasil menemukan
bahwa metode hybrid atau

Metode baru ini dapat menghasilkan
biji pala dengan kadar air di bawah
8% dalam waktu 7 hari. Jika
kapasitas rumah pengeringan adalah

1,5 ton maka dalam 1 bulan, rumah
pengering ini akan dapat
menghasilkan 6 ton biji pala kering
dengan kadar air ideal, tanpa aroma
asap dan bebas AflatoxinOkratoksin. Satu-satunya biaya
yang diperlukan adalah biaya listrik
yaitu sekitar Rp.2.000.000/ bulan.
Metode baru ini jauh lebih efisien
dibandingkan metode pengasapan
yang umumnya membutuhkan
21-30 hari untuk mendapatkan biji
pala dengan kadar air yang berkisar
antara 9-11%. Selain itu rata-rata
masyarakat yang menggunakan
teknik pengasapan membutuhkan 2
kubik kayu untuk mengeringkan 1
ton biji pala. Kebutuhan kayu ini
tidak hanya memerlukan biaya yang
tinggi namun dalam jangka panjang
merupakan ancaman cukup serius
terhadap hutan sekitar.
Dengan menggunakan metode
baru, tidak hanya menghilangkan
sama sekali kebutuhan kayu bakar

namun juga memotong waktu
produksi biji pala kering dan
menghasilkan 6 kali lebih banyak biji
pala kering dengan kualitas tinggi
tanpa aroma asap dan kontaminasi
Aflatoxin-Okratoksin.
Teknologi pengeringan biji pala
dengan dengan metode hybrid ini
berhasil membawa biji Pala Fakfak
ke pasar internasional. Pada Januari
lalu Perusahaan True Spice di
Surabaya mengekspor biji pala
tersebut ke Nedspice di Vietnam
yang merupakan ekspor pala Fakfak
pertama setelah 30 tahun.
Saat ini program sedang berupaya
bekerjasama dengan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Kampung Provinsi Papua Barat
untuk dapat mereplikasi teknologi
rumah pengeringan hybrid di
beberapa titik lain di Fakfak agar
dapat memenuhi permintaan biji
pala kering dengan mutu yang
tinggi.

Cerita Berkelanjutan

Keberlanjutan Rumput Laut Wondama melalui
Bibit Varietas Baru Dukungan dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan
Dinas Perikanan Kabupaten Teluk
Wondama terus melakukan
langkah-langkah aktif ekspansi
rumput laut Wondama. Hal ini turut
didukung oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan yang
memberikan bantuan dalam bentuk
sarana & prasarana seperti tali,
pelampung dan keranjang serta
bibit rumput laut.
Menurut Dominggus Masyewi,
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Teluk Wondama, tahun 2021
memberikan tantangan yang sangat
serius bagi rumput laut Wondama.
Beberapa lokasi kerjasama Dinas
Perikanan dan UD Nadifah untuk
pengembangan bibit rumput seperti
seperti di kampung Aisandami,
Yende, Menarbu dan Sariyai
mengalami kegagalan karena curah
hujan yang tinggi. Hal ini
mengakibatkan menurunnya
produksi rumput laut dimana
Wondama hanya berhasil
menghasilkan 10 ton rumput laut di
tahun 2021.
Dua hal yang menyebabkan
kegagalan tersebut, yang pertama

karena curah hujan yang tinggi.
Yang kedua adalah jenis rumput laut
yang dikembangkan secara luas di
Wondama saat ini adalah jenis
Euchema Cottonii Sakul yang
membutuhkan tingkat salinitas air
yang tinggi untuk hidup. Sehingga
perubahan salinitas saat curah
hujan yang tinggi akan sangat
mempengaruhi daya tahannya.
Oleh sebab itu bantuan bibit yang
diminta oleh Dinas kepada
kementerian saat ini adalah jenis
Euchema Cottonii yang merupakan
bibit unggul yang lebih tahan
banting terhadap perubahan cuaca
dengan masa panen yang lebih
lebih singkat dibandingkan dengan
jenis Euchema Cottonii Sakuul.
Tahun ini Kampung Yomber akan
dipilih sebagai pusat untuk
pengembangan rumput laut
Wondama. Kampung Yomber
merupakan wilayah yang cukup
stabil bagi pengembangan rumput
laut sepanjang tahun.

“Karena Yomber tidak berada di
muara sungai-sungai kecil, tingkat
salinitas air cukup stabil sepanjang
tahun. Yomber adalah lokasi yang
sangat cocok untuk memulai kebun
bibit rumput laut baru untuk
Wondama,“ kata Masyewi.
Bantuan bibit yang diberikan oleh
kementerian berasal dari
Laboratorium Kultur Jaringan Balai
Perikanan Budidaya Laut Ambon,
Maluku dan diperkirakan akan tiba
dalam bulan Maret 2022. Ini
membuat Yomber menjadi
kampung pertama di wilayah
Wondama yang mengembangkan
rumput laut dengan jenis Euchema
Cottonii.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Teluk Wondama berharap bahwa
kebun bibit rumput laut di Yomber
ini akan mampu menyediakan bibit
yang cukup guna mendukung target
dinas untuk memperluas wilayah
budidaya rumput laut ke wilayah
distrik lain di Wondama seperti
Distrik Windesi, Wamesa, Nikiwar
dan Sowepu tahun ini.

“Karena Yomber tidak berada
di muara sungai-sungai kecil,
tingkat salinitas air cukup stabil
sepanjang tahun.
Yomber adalah lokasi yang
sangat cocok untuk memulai
kebun bibit rumput laut baru
untuk Wondama.“
Dominggus Masyewi,
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Teluk Wondama

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

ekonomihijaupapua
Ekonomi Hijau Papua
www.ekonomihijaupapua.org

from the British people

