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ABSTRACT

This research was aims to (1) descript a development of nutmeg crop cultivation 
technique, (2) know the income of nutmeg farmer in North Halmahera Regency, was 
executed in June - August 2013 in district of West Galela, South Tobelo and West Kao.  
Determination of location conducted intentionally at areas which have enough wide of 
nutmeg. Amount of farmer of sample determined with simple random sampling method 
with amount of sample equal to 66 household of farmer. Research executed by survey 
at cultivating area of nutmeg, and also interview. Parameter perceived in this research 
was adapted for by needed data and the purpose of research, covering technique of 
cultivation was including in it apart to plant and cultivation system (monokultur / 
mixture), the way to crop, form result of crop, draining technique and also income of 
farmer of nutmeg.  The result indicates (1) nutmeg occupy third position of planta-
tion crop the laboured after coconut and clove, (2) 65.5%  of farmer in West Galela 
nutmeg conducting as crop interrupt among coconut, on the contrary 68.4% of farmer 
in North Kao and also 55.6% of farmer in South Tobelo nutmeg crop conducting with 
monokultur system,  (3) 63.6% of farmer have applied apart to plant regular, while 
the rest 36,4 % not applied yet (4) Price sell raw nutmeg seed of 5.000 - 6.000 IDR 
per kilo, dry seed of 80.000 - 90.000 IDR per kilo, and for The Fuli mace of 110.000 
- 120.000 IDR per kilo (5) income of dry nutmeg of 200.000 - 2.900.000 IDR per year, 
Fuli ranging from 350.000 - 600.000 IDR per year, while from raw nutmeg of income 
until 2.300.000 IDR per year.  
Keyword : Nutmeg, Cultivation Technique, Cost,  Income, North Halmahera.

PENDAHULUAN

Latar Belakang 
Pala merupakan tanaman asli Indonesia, 

karena tanaman ini berasal dari Banda dan 
Maluku. Tanaman pala menyebar ke Pulau Jawa, 
pada saat perjalanan Marcopollo ke Tiongkok 
yang melewati pulau Jawa pada tahun 1271 
sampai 1295 pembudidayaan tanaman pala terus 
meluas sampai Sumatera.  Dunia mengenal 
Maluku dari hasil pala dan cengkih (Bustaman. 
S, 2007).   

Umumnya tanaman pala dikelola secara 
turun temurun oleh masyarakat di  Maluku  dan 
secara pengelolaannya masih bersifat tradisional, 
oleh karena itu walaupun potensi dan tingkat 
produksinya cukup baik, namun belum dapat 
meningkatkan taraf hidup masyarakat (petani). 
Pala selain sebagai rempah-rempah, juga 

berfungsi sebagai tanaman penghasil minyak 
atsiri yang banyak digunakan dalam industri 
pengalengan, minuman dan kosmetik, namun 
dalam perkembangannya komoditi pala di 
indonesia masih mengahdapi berbagai persoalan.  
Hasil audit inspeksi EU-FVO untuk komoditi pala 
Indonesia ke Uni Eropa menemukan sejumlah 
persoalan baik pada tingkat petani, pedagang 
maupun pihak eksportir. Beberapa persoalan 
di tingkat petani antara lain lemahnya higiene 
dan sanitasi kebun serta praktek budidaya dan 
panen yang kurang baik,  lemahnya pengetahuan 
dan ketrampilan panen dan pasca panen,  serta 
lemahnya pengetahuan dan ketrampilan tentang 
teknologi pengeringan pala.  Selain persoalan di 
tingkat petani, juga terdapat sejumlah persoalan 
penting pada tingkat pedagang pengumpul 
sampai dengan eksportir, yakni :  tidak ada 
mekanisme pendaftaran pedagang pengumpul 
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pala, lemahnya penerapan higiene dan sanitasi 
pada tahap pasca panen dan penanganan biji pala,   
lemahnya pengetahuan dan ketrampilan tentang 
teknologi pengeringan biji pala,  tingginya resiko 
peningkatan kelembaban pada tahap transportasi 
dan pengapalan.  

Penel i t ian tentang tanaman pala 
(Myristica fragrans Houtt) pada dasarnya telah 
telah dilakukan oleh beberapa peneliti sejak 
lama, antara lain penelitian oleh Soedarto dan 
Fatimah  (1975), yang mengungkapkan tentang 
perbanyakan dengan stek sebagai salah satu usaha 
untuk mengatasi problema kelamin pada pala 
dengan menggunakan zat pengatur tumbuh IAA, 
selanjutnya Yunitina (1990),  meneliti tentang 
karakterisasi minyak atsiri fuli pala pada derajat 
kematangan buah dengan cara penyulingan yang 
berbeda.  Selanjutnya Sjahrul Bustaman (2007) 
meneliti prospek pengembangan pala di Maluku, 
meliputi ketersediaan lahan dan sumber genetik, 
ketersediaan teknologi pembibitan, pala sebagai 
bahan baku industri serta keragaan usahatani 
pala.	 	 Penelitian ini memiliki perbedaan dari 
penelitian terdahulu sejauh penulis ketahui saat 
ini. Penelitian ini lebih difokuskan pada upaya 
untuk mendapatkan gambaran tentang teknik 
budidaya dan pengelolaan hasil panen pala yang 
dilakukan oleh petani pala di wilayah Halmahera 
Utara.  

Tujuan Penelitian 
1. Untuk mendapatkan  gambaran tentang teknik 

budidaya dan pengelolaan hasil tanaman pala 
di wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

2. Mengetahui pendapatan petani pala di 
wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

METODOLOGI PENELITIAN 

Pelaksanaan Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten 

Halmahera Utara masing-masing, di Kecamatan 
Galela Barat, Kao Utara dan Tobelo Selatan  
selama bulan juni  sampai Agustus 2013. 
Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja pada 
daerah-daerah yang memiliki tanaman pala yang 
cukup luas.  Jumlah petani sampel ditentukan 
dengan metode acak sederhana (sample random 
sampling) dengan jumlah sampel sebesar 66 

KK petani.  Penelitian dilaksanakan dengan 
cara survei pada areal sebaran tanaman pala 
yang diusahakan,   serta  melakukan wawancara 
dengan petani yang menerapkan budidaya 
tanaman pala guna mendapatkan informasi 
mencakup jenis pala,  jarak tanam dan sistem 
pertanaman, teknik panen, teknik pengeringan 
dan penerimaan petani.  Parameter yang diamati 
dalam penelitian ini disesuaikan dengan data 
yang diperlukan dan tujuan penelitian, meliputi 
(1) Penanaman termasuk didalamnya jarak tanam 
dan  sistem pertanaman (monokultur / campuran) 
(2) Cara panen dan bentuk hasil panen (3) teknik 
pengeringan serta (4) produksi dan harga jual 
pala.

Analisis Data
Penelitian ini secara umum bersifat 

deskriptif kuantitatif, dimana hasil penelitian 
akan ditabusi dan ditampilkan dalam bentuk 
tabel / grafik,  
a. Nilai Persentase dihitung dengan formula  
 

 Dimana  
 %  =  Persentase
 Xi  = jumlah yg dicari
 Y  =  Jumlah keseluruhan 
b. Pendapatan petani pala dihitung dengan 

formula sebagai berikut : 

 Dimana :
 TR  =  Penerimaaan (Total Revenue)
 PQ  =   Harga  Jual Produk  (Price)
 ∑Q  =   Jumlah  Produk  (Quantity)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pala Rakyat di Halmahera Utara
P e m b a n g u n a n  s e k t o r  p e r t a n i a n 

masih menjadi pilar utama pembangunan 
baik nasional maupun di tingkat regional. Di 
Kabupaten Halmahera Utara, sektor pertanian 
sampai dengan tahun 2013 masih merupakan 
salah satu sektor penting penggerak roda 
perekonomian.   Sektor pertanian, sub sektor 

100% XY
Xi

QxPQTR 
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perkebunan  rakyat  merupakan kegiatan utama 
yang dikembangkan di Kabupaten Halmahera 
Utara, dengan mengusahakan berbagai jenis 
komoditi perkebunan.  Secara rinci jenis dan 
produksi komoditas  perkebunan di Kabupaten 
Halmahera Utara dapat dilihat pada Gambar 1 
di bawah ini.

Gambar 1.  Komoditi Perkebunan di Kabupaten 
Halmahera Utara

 Sumber : Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara 
Tahun 2012

Dari sejumlah komoditas perkebunan yang 
diusahakan oleh petani di Kabupaten Halmahera 
Utara, pala merupakan salah satu komoditi 
perkebunan yang cukup banyak diusahakan. 
Secara keseluruhan pala menempati posisi ketiga 
setelah tanaman kelapa dan cengkeh.  Berdasarkan 
sebarannya, tanaman pala diusahakan di seluruh 
wilayah yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, 
dengan luas dan tingkat produksi yang bervariasi. 
Secara rinci luas dan produksi komoditi pala dapat 
dilihat pada gambar 2 dan gambar 3  berikut ini.

Gambar 2.  Luas Tanaman Pala di Kabupaten 
Halmahera Utara Menurut Kecamatan.

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara, 
2012

Gambar 3.  Produksi  Pala di Kabupaten Halmahera 
Utara Menurut Kecamatan 

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara, 
2012

Budidaya  Tanaman Pala 
a) Pemilihan Benih

Sebagian besar petani yang menanam 
pala, mendapatkan bibit dari bantuan pemerintah 
yang disalurkan ke desa-desa.  Namun ada juga 
petani yang mencoba membuat pembibitan 
sendiri. Petani di daerah Tobelo Selatan biasanya 
melakukan pembibitan sendiri, namun pemilihan 
bibit oleh petani masih belum dilakukan secara 
benar. Biasanya petani  tidak lagi melakukan 
seleksi secara benar, bibit diambil dari anakan 
yang tumbuh di bawah pohon maupun dari 
biji telah masak, sedangkan petani di daerah 
Kao Utara seperti pediwang, Wateto dan Bori 
biasanya membeli atau mendapatkan bibit pala 
dari bantuan pihak swasta lainnya.  Hal ini karena 
tanaman pala di tiga desa ini belum layak untuk 
dijadikan bibit karena umur tanaman induknya 
yang masih muda.

Gambar 4. buah Pala dgn bijinya
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b) Sistem Pertanaman
Berdasarkan hasil survei,  sejumlah petani  

membudidayakan tanaman pala sebagai tanaman 
sela di antara tanaman kelapa sebagai tanaman 
utama, serta sebagian lainnya  membudidayakan 
tanaman pala sebagai tanaman utama yang 
ditanam secara monokultur, terpisah dari tanaman 
lainnya.   Secara rinci distribusi petani yang 
membudidayakan pala sebagai tanaman sela dan 
secara monokultur menurut lokasi penelitian 
ditampilkan pada gambar 5 berikut ini.  

Gambar 5.  Distribusi Petani Menurut Sistem 
Pertanaman Pala di Kabupaten Halmahera 
Utara 

Sumber : Data Primer diolah, 2013 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar petani di daerah Galela Barat 
(65.5%) membudidayakan tanaman pala sebagai 
tanaman sela di antara tanaman kelapa yang telah 
diusahakan sebelumnya, sedangkan  sebaliknya 
sebagian besar petani di daerah Kao Utara 
(68.4 %) dan daerah Tobelo Selatan (55.6 
%), membudidayakan tanaman pala dengan 
sistem monokultur.  Hal ini karena selain masih 
tersedianya lahan yang cukup luas di kedua daerah 
ini, juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran petani 
yang menganggap bahwa tanaman pala yang 
ditanam sebagai tanaman sela akan mengganggu 
produktivitas tanaman kelapa yang telah ada 
sebelumnya karena dapat terjadi persaingan  
dalam mendapatkan unsur hara.

Kondisi ini bertolak belakang dengan 
pendapat  Drazat (2007), yang menyatakan bahwa  
tanaman pala peka terhadap angin kencang, 
sehingga kurang cocok untuk diusahakan pada 
areal yang terbuka tanpa tanaman pelindung.  
Angin yang bertiup terlalu kencang, bukan saja 
menyebabkan penyerbukan tanaman terganggu, 

tetapi buah dan daun pala pun akan ikut berguguran. 
Untuk daerah-daerah yang sering mengalami 
tiupan angin yang cukup keras, penanaman pohon 
pelindung sangat dianjurkan, walaupun petani 
juga perlu memperhatikan bahwa penanaman 
tanaman pelindung yang terlalu rapat dapat 
menghalangi pertumbuhan tanaman pala karena 
persaingan  dalam mendapatkan unsur hara.
c) Jarak  Tanam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sejumlah petani telah menerapkan pengaturan 
jarak tanam  dalam membudidayakan tanaman 
pala, namun sebagian lainnya belum  menerapkan 
pengaturan jarak tanam.  Jarak tanam yang 
diterapkan oleh petani masih sangat bervariasi. 
Sejumlah petani menanam dengan jarak 3 x 3m, 
5 x 5m, 6 x 6m, 8 x 8m, bahkan 12 x 12m.  Jarak 
tanam ini masih sangat tergantung dari tingkat 
pengetahuan petani akan cara budidaya tanaman 
pala.  Sebagian  petani  yang  menanam  pala  
sebagai  tanaman sela, menerapkan jarak tanam 3 
x 3m, 5 x 5m, bahkan 12 x 12m sangat tergantung 
dari jarak tanaman kelapa sebagai tanaman utama,   
sedangkan petani yang menanam pala secara 
monokultur  biasanya menggunakan jarak tanam     
6 x 6m, 7 x 7m atau 8 x 8m, disesuikan dengan 
luas lahan yang dimiliki.  Secara rinci distribusi 
petani menurut penerapan jarak tanam dapat 
dilihat pada gambar 6 berikut ini.

Gambar  6.  Distribusi Petani Menurut Penerapan Jarak 
Tanam Pala di Kabupaten Halmahera 
Utara 

Sumber : Data Primer diolah, 2013
Hasil penelitian di atas menunjukkan 

bahwa meskipun ukuran jarak tanam  yang 
diterapkan masih bervariasi, namun sebagian 
besar petani telah menerapkan pengaturan jarak 
tanam.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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penanaman dengan jarak tanam yang teratur telah 
dilakukan oleh 65,5 persen petani sampel di daerah 
Galela Barat, 68,4 persen petani di Kecamatan 
Kao Utara, dan 61,1 petani di Kecamatan Tobelo 
Selatan. Secara agregat, 63.6 persen petani sampel 
di lokasi penelitian telah menerapkan jarak tanam 
yang teratur, sedangkan sisanya 36,4 persen 
belum menerapkan pengaturan jarak tanam.  Hal 
lain yang masih perlu mendapat perhatian adalah 
meskipun sebagian telah ditanam secara teratur, 
namun belum memenuhi pengaturan jarak tanam 
yang dianjurkan. Sunanto (1993), menganjurkan 
jarak tanam yang baik untuk tanaman pala adalah 
9 x 9m untuk lahan datar dan 9 x 10m pada lahan 
yang bergelombang.
d) Panen 

Panen atau pemetikan buah pala biasanya 
dilakukan dengan menggunakan galah bambu 
yang ujungnya dibentuk keranjang (Dubo–Dubo, 
Bahasa Tobelo / Galela) agar buah mudah dipetik. 
Selain menggunakan bambu, petani biasanya 
memanjat pohon dan memilih langsung buah 
yang benar-benar masak. Cara ini biasanya 
dilakukan  jika buah yang akan dipanen cukup 
banyak, jika tanaman pala memasuki masa panen 
raya.  Setelah dipanen buah pala dikumpulkan di 
satu tempat untuk kemudian buah pala dibelah  
dan pisahkan antara bunga, biji dan daging 
buah.  Panen pala di wilayah Halmahera Utara 
biasanya tidak dilakukan secara serempak.  Petani 
umumnya melakukan panen dengan cara memetik 
buah yang telah tua saja atau mengumpulkan buah 
pala tua yang telah berguguran di tanah (ciri). 
Panen dengan cara ini biasanya dilakukan setiap 
minggu, dimana hasilnya dijual dalam bentuk 
pala mentah (tanpa proses pengeringan). Jumlah 
produksi pala menurut produk  

Gambar 7.  Jumlah Hasil Panen Pala Menurut jenis 
produk per Kecamatan di Kabupaten 
Halmahera Utara

Sumber : Data Primer diolah, 2013

e) Pengeringan 
Pengeringan biji pala oleh petani masih 

dilakukan dengan cara tradisonal yakni  dijemur 
di panas matahari selama 4-5 hari, tergantung 
dari tingkat kekeringan / kadar air,  dengan 
beralaskan karung plastik, karung goni, terpal  
atau bahan kain dari kaos bekas. Karung atau kain 
ini digunakan agar biji pala yang dijemur tidak 
mencapai suhu yang terlalu panas. Hal ini sejalan 
dengan pendapat Rismunandar (1988),  yang 
menyatakan bahwa pengeringan biji pala dapat 
dilakukan dengan menjemur dipanas matahari 
yang amat panas  bisa berakibat buruk bila suhu 
mencapai di atas 45ºC.  Mengingat lemak dalam 
biji pala dapat mencair pada suhu 45ºC, untuk 
itu selama proses penjemuran harus dilakukan 
pengawasan, agar kualitas biji tidak menurun. 

Proses pengeringan fuli berbeda dengan 
proses pengeringan biji pala. Pengeringan fuli 
dilakukan dengan penjemuran di panas matahari 
secara perlahan-lahan selama beberapa jam 
kemudian diangin-anginkan, hal ini dilakukan 
berulang-ulang sampai fuli benar-benar kering, 
yang ditandai dengan perubahan warna fuli yang 
semula berwarna merah cerah akan menjadi 
merah tua dan akhirnya menjadi jingga. Dengan 
pengeringan seperti ini dapat menghasilkan fuli 
yang kenyal (tidak rapuh) dan berkualitas tinggi 
(Rismunandar, 1988)
f) Pemecahan Tempurung

Pada umunya petani di daerah ini 
melakukan pemecahan biji atau tempurung biji 
masih secara manual dengan menggunakan 
kayu atau batu, dimana biji dipukul agar pecah.  
Pemecahan  tempurung biji biasanya dilakukan 
secara hati-hati.  Hal ini sejalan dengan pendapat 
Rismunandar (1988), yang mengemukakan 
bahwa biji pala harus dipukul secara hati-hati 
dengan posisi berdiri tegak di atas matanya, dalam 
posisi tersebut biji pala tidak mudah rusak bila 
terpukul, tetapi sebaliknya bila biji pala dipukul 
dalam posisi ditidurkan kemungkinan besar biji 
akan rusak. Kerusakan pada biji tersebut dapat 
menyebabkan lemak keluar yang mengakibatkan 
timbulnya noda hitam pada permukaan biji, 
yang akan penurunan kualitas biji.  Sunanto 
(1993),  berpendapat bahwa kerugian dari 
proses pemecahan cara ini adalah akan banyak 
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memerlukan waktu, tenaga dan banyak biji pala 
yang rusak.

Aspek Ekonomi 
a. Produksi

Produksi biji pala pada tanaman pala 
di daerah galela barat yang berumur  30 
tahunan bisa mencapai 5 – 10 kg/ pohon, 
sedangkan tanaman yang lebih muda 7 – 10 
tahun biasanya hanya 2 kg/ pohon.

b. Harga Jual
Harga jual biji pala mentah sangat murah  

yakni Rp.5.000 – 6.000 per kg, sedangkan 
yang dikeringkan terlebih dulu kemudian 
dijual akan dihargai cukup mahal yakni 
sekitar Rp 80.000 – Rp. 90.000 (tergantung 
kematangan dan kadar air biji pala).  Untuk 
Fuli dijual terpisah dengan harga mencapai 
Rp.75.000 – Rp.110.000 per kg.

Gambar 8.  Harga Jual Hasil Panen pala di Kabupaten 
Halmahera Utara 

Sumber : Data Primer diolah, 2013
c. Pendapatan Petani Pala

Pendapatan rata-rata yang diterima 
petani pala sangat tergantung dari beberapa 
hal seperti jumlah pala yang dipanen, 
bentuk komoditi yang dijual, serta harga 
yang diterima oleh petani.  Secara umum  
pendapatan   petani pala dari penjualan 
pala kering berkisar antara  Rp.1.200.000 
- Rp.2.900.000 per tahun.  Dari penjualan 
Fuli petani bisa mendapatkan pendapatan 
berkisar Rp.350.000  -   Rp.600.000 per 
tahun, sedangkan penjualan pala mentah 
yang hanya dilakukan oleh petani di wilayah 
Galela Barat ternyata mampu memberikan 
pendapatan  sampai Rp. 2.300.000 per 
tahunnya.  Pendapatan petani pala di lokasi 

penelitian secara rinci dapat dilihat pada 
gambar 9. 

Gambar 9.  Pendapatan Petani Pala di Kabupaten 
Halmahera Utara Menurut Jenis Produk 
yang dijual 

   Sumber : Data Primer diolah, 2013
Pendapatan rata-rata yang diterima petani 

pala sangat tergantung dari beberapa hal seperti 
jumlah pala yang dipanen, bentuk produk 
yang dijual, serta harga yang diterima oleh 
petani.  Secara umum  pendapatan   petani 
pala dari penjualan pala kering berkisar antara  
Rp.1.200.000 - Rp.2.900.000 per tahun. Penjualan 
Fuli mampu memnyumbangkan pendapatan 
berkisar Rp.350.000  -   Rp.600.000 per tahun,  
sedangkan penjualan pala mentah yang hanya 
dilakukan oleh petani di wilayah Galela Barat 
ternyata mampu memberikan pendapatan  sampai 
Rp. 2.300.000 per tahunnya.

PENUTUP

Kesimpulan
1. Sebagian besar petani mengusahakan pala 

sebagai tanaman utama pada lahan terpisah 
dengan tanaman kelapa atau tanaman lain 
yang dapat dijadikan tanaman pelindung. 

2. Sebagian besar petani di lokasi penelitian 
telah menerapkan jarak tanam yang teratur, 
sedangkan sisanya hanya sebagian kecil 
yang belum menerapkan pengaturan jarak 
tanam.  
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