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Fransiskus Heremba adalah pemuda 
29 tahun yang berasal dari kampung 
Trenenda, Distrik Kramongga yang 
memiliki semangat untuk 
memperbaiki kualitas biji pala Fakfak. 
Ia juga merupakan kepala kampung 
yang baru terpilih di kampung ini.  

Sejak tahun 2021 lalu, ia telah 
bekerjasama secara dekat dengan 
perusahaan Papua Global Spice 
untuk bersama-sama meningkatkan 
mutu pala Fakfak. Distrik 
Kramomongga dimana kampungnya 
berada masuk dalam program 
bersama pemerintah dan tetua adat 
pada 2021 lalu untuk menerapkan 
“kera-kera” atau sasi pohon pala 
guna memastikan bahwa pala hanya 
akan dipanen ketika benar-benar
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telah tua. Dan menurut kepala 
Dinas Perkebunan Fakfak, Ir. 
Ibrahim Fatamasya, penerapan sasi 
pala ini telah berhasil menghasilkan 
8 ton pala tua dengan kualitas baik 
dari distrik ini.  

Bagi Frans, orang Fakfak memiliki 
keistimewaan karena lahir di atas 
dusun yang ditumbuhi pala 
sehingga tidak ada orang Fakfak 
yang tidak memiliki dusun pala. 
Namun untuk dapat sejahtera 
karena pala memerlukan upaya 
bersama semua pihak baik petani, 
penadah maupun pemerintah.  

Menurutnya, petani pala termasuk 
dirinya secara khusus hanya perlu 
untuk kembali memanen hanya
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pala yang sudah tua dan siap panen 
untuk memastikan bahwa pala 
tersebut memenuhi standar yang 
diminta oleh perusahaan maupun 
pembeli yang berada di luar Papua.  

Perlakuan standar ini dilakukan 
karena Papua Global Spice hanya 
membeli pala tua dengan harga yang 
baik.  
Ia secara pribadi telah membantu 
memasok 100,000 biji pala tua ke 
Papua Global Spice pada musim 
panen lalu. Saat ini ia terlibat 
membantu PGS dan program untuk 
menyebarkan informasi mengenai 
pentingnya meningkatkan kualitas biji 
pala Fakfak dengan setidaknya 
memastikan tidak ada lagi petani 
yang menggadaikan pohon palanya.
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Konversi Rumah Pembibitan Menjadi Rumah Pengering  
Biji Kopi di Kabupaten Lanny Jaya & Jayawijaya  
Tahun 2021 lalu, Program Ekonomi 
Hijau membangun rumah 
pembibitan di Kabupaten Lanny 
Jaya Jayawijaya.  Namun selama 
setahun terakhir, rumah-rumah 
pembibitan kopi ini tidak digunakan 
untuk perbanyakan bibit kopi baik 
oleh program maupun pemerintah. 
Rumah-rumah pembibitan ini 
menjadi bangunan yang 
terbengkalai. 

Karena tidak adanya jaminan akan 
adanya dukungan bibit kopi dan 
kampung-kampung ini juga tidak 
memiliki fasilitas pengeringan biji 
kopi yang memadai sehingga 
mereka sepakat untuk mengkonversi 
rumah pembibitan ini menjadi rumah 
pengering biji kopi untuk digunakan 
kelompok-kelompok tani ini dalam 
mengeringkan biji kopinya.  

Keempat kelompok tani yang setuju 
melakukan renovasi dan konversi 
rumah pembibitan menjadi rumah 
pengering biji kopi pada 17 Agustus 
hingga 30 Agustus lalu adalah 
kelompok tani Libuga di Kampung 
Libuga, Distrik Nogi, Lanny Jaya dan 
3 kelompok tani di Kampung 
Yabenda, Walakma dan Yabunak di 
distrik Bpiri, Kabupaten Jayawijaya.

Cerita bulan ini

Pada tanggal 25-26 Agustus 2022 
lalu, program Ekonomi Hijau Papua 
bekerjasama dengan Dinas 
Perkebunan Fakfak melaksanakan 
pelatihan pemasaran produk dengan 
WA bisnis dan pelatihan Ekonomi 
Rumah Tangga. Pelatihan ini 
bertujuan untuk membantu pelaku 
UMKM untuk mengatur penjualan 
produk dan strategi untuk mengatur 

Pelatihan Pemasaran Produk dengan WA Bisnis  
dan Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga di Fakfak
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keuangan keluarga dan bisnisnya 
dengan baik. Ini merupakan 
pelatihan terakhir yang didukung 
oleh program di Fakfak bagi pelaku 
UMKM. Paska berakhirnya bantuan 
tim teknis program di Fakfak, 
program pelatihan akan terus 
dilakukan oleh Dinas Perkebunan 
secara mandiri. 

Pada September ini Dinas 
Perkebunan akan melaksanakan 
pelatihan pembuatan sabun cair dan 
body lotion berbahan dasar lemak 
pala dengan melibatkan Mooi 
Papua, sebuah perusahaan 
kosmetik berbasis di Sorong, Papua 
Barat.



 

untuk melakukan studi dampak 
program terhadap keuangan rumah 
tangga yang akan berfokus di tiga 
komoditas di tiga wilayah program 
yaitu kakao di kabupaten Jayapura, 
VCO di Numfor dan Rumput laut di 
Wondama. Studi deforestasi akan 
mengunjungi tiga lokasi program 
yaitu Kabupaten Jayapura, Fakfak 
dan Jayawijaya.  

Kedua studi akan mulai dilaksanakan 
pada bulan September 2022 ini. 
Hasil dari kedua studi ini diharapkan 
dapat menunjukkan dampak dari 

program dan pelajaran-pelajaran 
yang dapat diambil sebagai bahan 
pertimbangan untuk implementasi 
program serupa baik oleh 
pemerintah ataupun program lain.  

Sangatlah penting bahwa data dari 
studi-studi ini dapat digunakan oleh 
pengambil kebijakkan agar  
mendapatkan hasil yang lebih 
maksimal dalam peningkatan 
kesejahteraan masyarakat yang 
bergantung pada hutan, dan hutan 
Papua-Papua Barat terus terjaga 
untuk generasi yang akan datang.

Keberlanjutan

Memahami Dampak Program Terhadap Peningkatan 
Keuangan Rumah Tangga & Kondisi Hutan di Papua

Setelah mengimplementasikan 
program Ekonomi Hijau selama 
empat tahun terakhir di Papua dan 
Papua Barat, program akan 
melakukan beberapa studi dampak 
termasuk studi terkait mata 
pencaharian dan studi deforestasi 
untuk mengukur dampak program 
dalam meningkatkan pendapatan 
dan kesejahteraan rumah tangga 
serta juga dinamika dari deforestasi 
di Papua dan Papua Barat. 

Untuk Studi pertama, program akan 
bekerja bersama Rikolto Indonesia,
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