
Pala,
Penjaga Hutan Patani
Oleh:
Amalya Reza (FWI)

“Tong hidup dari ini toh, pala ini. Kalau tong 
tara punya beras, tinggal bawa tong punya 
pala ini ke kios, bisa dapat beras. Kalau pala 

ini sampai diganti sawit, tong tidak rela. 
Kalau bisa, sebelum sawit itu masuk, tong 

saja mati duluan.”

Sepenggal kalimat Jania Hasan, seorang 
ibu rumah tangga yang ketiga anaknya 
bisa menyelesaikan kuliah dari pala. Dari 

menjual biji-biji pala cokelat kehitaman ke kios 
atau pengepul. Melalui biji pala, kehidupan 
tumbuh, berkembang, dan bertunas di Bobane 
Indah, Maluku Utara.

Pala, Simbol Kehidupan Komunitas/
Masyarakat Adat Patani

Maluku Utara, dengan luas daratan mencapai 
sekitar 4,5 juta hektare, adalah negeri kepulauan 
yang istimewa. Terdiri dari hampir 1.500 pulau dan 
hanya empat di antaranya adalah pulau besar, 
yaitu	Pulau	Bacan,	Obi,	Morotai	dan	Halmahera.	
Ini menjadikan Maluku Utara, sangat Indonesia. 

 ■ Jania Hasan sedang toki pala 
atau mengupas biji pala dari 
kulitnya.
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Indonesia yang di mata dunia dikenal sebagai 
negara kepulauan terbesar. 

Keanekaragaman hayati kepulauan menopang 
kehidupan masyarakat Maluku Utara yang 
umumnya menjadi petani dan nelayan. Selama 
ini mereka tidak pernah kekurangan bahan 
makanan dan hidup berkecukupan. Mayoritas 
petani mengusahakan tanaman kakao, kelapa, 
dan terutama pala ataupun cengkeh.

Halmahera, pulau terbesar di Maluku Utara, 
berbentuk seperti huruf K hendak jatuh. Ujung 
kaki depannya, dimana masyarakat adat Patani 
berada, adalah daerah pala. Masyarakat adat 
Patani di Desa Bobane Indah, Kecamatan 
Patani Barat, Halmahera Tengah, mengenal 
pala (Myristica fragrans) dari orangtua mereka. 
Semenjak lahir, mereka telah menghirup aroma 
biji pala yang wanginya selalu memenuhi rumah. 
Anak-anak, sejak umur 3 tahun sudah diajak 
ke kebun untuk mengenal tanaman pala dan 
mengumpulkannya. Tidak hanya Ibu Jania Hasan, 
70% masyarakat adat Patani di Bobane Indah 
bertanam pala (Badan Pusat Statistik, 2015). Dari 
pohon pala, anak-anak di Bobane Indah dapat 
bersekolah hingga kuliah, sementara orangtua 

mereka, dapat menunaikan ibadah haji. 
Pala, oleh masyarakat adat Patani telah 

dianggap sebagai ibu dalam sebuah keluarga. 
Ia memberi kehidupan, begitu ungkapan Jakaria 
Hasan. Ungkapan Jakaria bukan melebih-
lebihkan, karena berkat buah pala, lima dari tujuh 
saudaranya dapat menyelesaikan kuliah. Jakaria 
mengikuti jejak orangtuanya bertanam pala, 
dan sejak 1982 ia sudah memanen biji pala dari 
lahannya sendiri.

Di Bobane Indah rata-rata satu keluarga 
memiliki 50-60 pohon pala. Masing-masing bisa 
menghasilkan biji pala hingga 5-6 kilogram. Apabila 
dihitung-hitung, ketika harga biji pala 90 ribu per 
kilogram, masyarakat dapat menguangkannya 
hingga 32 juta rupiah dalam sekali panen. Itu 
baru dari biji pala, belum lagi fuli atau kulit biji pala 
yang semurah-murahnya dihargai 130 ribu. Bagi 
masyarakat Patani, ini sudah lebih dari cukup, 
apalagi pala bisa dipanen hingga 4 kali dalam 
setahun. 

Keseharian masyarakat adat Patani dengan 
pala merupakan kekuatan ekonomi tersendiri. 
Dari kacamata para pemodal besar mungkin tidak 
menjadi perhatian, namun geliat ekonomi ini justru 

 ■ Biji-biji pala yang belum dikupas fulinya
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memiliki dampak yang besar 
bagi perekonomian Indonesia. 
Bahkan sejak sebelum zaman 
penjajahan, raja-raja di Maluku 
merupakan raja-raja yang kaya 
dari hasil penjualan rempah-
rempah. Menurut catatan 
Kementerian Perindustrian, 
pala adalah komoditas ekspor 
yang sangat penting. Pada 
tahun 2012 Indonesia menjadi 
pengekspor biji dan fuli pala 
yang terbesar, untuk memenuhi 
sekitar 60% kebutuhan pala 
dunia. Pala Indonesia diekspor 
hingga ke 70-an negara, dari 
Malaysia hingga Afrika Selatan. 
Di Bobane Indah saja, produksi 
pala mencapai 52,5 ton (Badan 
Pusat Statistik, 2015). 

Tapi, ada saja orang-orang 
yang hendak mencerabut 
damainya kehidupan masya-
rakat adat Patani tersebut. 
Pemerintah daerah melalui “niat 
baiknya” memberikan izin bagi 
PT Manggala Rimba Sejahtera 
untuk membuka kebun kelapa 
sawit di hutan dan kebun yang 
selama ini sudah dikelola oleh 
masyarakat Patani. “Kalau 
menurut peta sekitar 1800 lebih 
hektare. Kalau itu dibuka, lahan 
kami akan habis,” ujar Jakaria.

Perlawanan Pala
Kelapa sawit jauh lebih dulu 

merambah daerah Sumatera, 
Kalimantan, hingga ke Papua. 
Perambahan perkebunan sawit 
berskala besar, menyebabkan 
lingkungan, terutama tanah 
dan air menjadi rusak. 
Sementara kebutuhan lahan 
yang luas acapkali menggusur 
masyarakat setempat bahkan 
terus merambah hingga ke 
dalam hutan.

Jakaria sempat mengha-
biskan empat tahun hidupnya 
bekerja di kebun sawit di Papua. 
Ia harus bangun sebelum subuh 

Kearifan yang Menyelamatkan

Pala adalah tanaman yang ramah. Ia toleran terhadap keberadaan 
tanaman lain. Bersama dengan pala, masyarakat biasa menanami 
kebun mereka dengan kelapa dan cengkeh.

Pala juga menjadi simbol penghormatan mereka kepada alam. 
Tanaman pala tidak bisa hidup tanpa naungan. Pepohonan hutan 
memberikan naungan itu, sehingga tanaman pala bisa tumbuh 
baik. Dengan begitu, masyarakat adat Patani tidak mengizinkan 
pembabatan hutan dan tetap menjaganya dengan baik. Hutan yang 
tetap lestari, sekaligus melindungi cadangan air mereka.

Selain pala yang ditanam di kebun, masyarakat adat Patani juga 
mengenal pala hutan, yaitu pala yang tumbuh liar di dalam hutan, 
yang disebarkan oleh burung-burung. Secara adat, hutan telah dibagi 
menjadi beberapa kelompok, sehingga tiap orang dalam kelompok 
dapat memanen pala hutan di wilayah pembagiannya. Pala hutan 
dipanen, terutama bila ada anggota masyarakat yang tidak bisa 
memanen pala di kebunnya. Model pembagian cadangan pala ini 
sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat adat Patani. 

Dalam memanen buah pala, dikenal satu kesepakatan bersama. 
Buah-buah pala yang jatuh ke tanah boleh diambil oleh siapa saja, 
kecuali pemilik pohon. Biasanya buah-buah pala ini akan diambil oleh 
orang lain yang sedang tidak bisa memanen pohon palanya sendiri. 
Atau kadang-kadang oleh anak-anak kecil yang menginginkan 
uang jajan lebih. Memungut buah pala yang jatuh, adalah kearifan 
yang menyatukan masyarakat adat Patani. Mereka saling mengikat 
diri untuk saling memberikan rasa aman kepada sesama anggota 
komunitas.

Pala, bagi masyarakat adat Patani, bukan hanya menjadi simbol 
kekuatan ekonomi, melainkan juga kekuatan sosial. 

untuk menyiapkan bekal hari itu, 
karena buruh-buruh sawit tidak 
mendapat jatah makan pagi 
maupun makan siang. Mereka 
akan dijemput jam 6 pagi, untuk 

kemudian diantar pulang lagi 
jam 6 sore. Begitu saja rutinitas 
setiap harinya, tidak seperti 
manusia bebas bahkan lebih 
mirip tahanan. 
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Berlayar Keliling Dunia Mengejar Pala

Jauh sebelum Negara Indonesia berdiri, Maluku Utara telah 
dikenal dunia karena rempah-rempahnya. Rempah-rempah di 
Maluku awalnya hanya diketahui oleh para pedagang dari Tiongkok. 
Pedagang-pedagang Tiongkok inilah yang kemudian membawanya 
ke pasar Eropa lewat jalur laut maupun jalur darat. 

Rempah-rempah menjadi mahal karena jalur laut yang jauh, 
sementara bila melalui jalur darat, banyak pungutan liar yang 
harus dibayarkan dan bahaya dari perampok yang selalu mengintai 
perjalanan.

Didorong oleh kebutuhan yang besar dan mahalnya harga, bangsa 
Eropa berambisi untuk menemukan negara asal rempah-rempah ini. 
Mereka melakukan pelayaran panjang, hingga sampailah ke Maluku 
Utara. 

Perdagangan rempah-rempah antara Maluku dan bangsa Eropa 
sudah dimulai tahun 1512. Pala adalah satu di antara rempah-rempah 
berharga yang dicari-cari oleh bangsa asing.

Bagi mereka, pala adalah emas, sama seperti cengkeh yang 
dianggap sebagai emas hitam. Bahkan ada yang mengatakan, bila 
saat itu seseorang membawa 2 karung berisi pala ke Eropa, maka 

hasilnya akan mencukupi kehidupannya sampai akhir hayat di sana. 

Di Patani Barat, perke-
bunan sawit berusaha 
masuk secara diam-diam. 
Masyarakat kebanyakan tidak 
mengetahuinya, karena yang 
diajak bicara hanya pihak 
yang “berwenang”, yaitu para 
pejabat pemerintahan daerah. 
Pada awal kehadiran sawit 
tahun 2014, sosialisasi hanya 
dilakukan kepada para camat 
serta kepala desa di wilayah 
yang akan disulap menjadi 
kebun kelapa sawit. Kabar yang 
beredar, surat izin pembukaan 

lahan sudah disetujui oleh 
Bupati Halmahera Tengah sejak 
tahun 2010. Wilayah tersebut 
yaitu Desa Bobane Indah, 
Bobane Jaya, dan Banemo.

Masyarakat bergerak 
melawan. Wilayah Patani 
Barat paling gencar melawan, 
karena wilayahnyalah yang 
akan habis seluruhnya 
apabila kelapa sawit berhasil 
masuk. Masyarakat merapat, 
mengajak serta para camat dan 
kepala desa, bersama-sama 
menandatangani surat terbuka 
untuk menolak keberadaan 
sawit. Saat itu pula, lahirlah 
Aliansi Peduli Patani Barat, atau 
yang dikenal dengan sebutan 
ANPAR.

Walaupun masyarakat 
telah menyatakan penolakan, 
tapi Bupati Halmahera 
Tengah bergeming. Akhirnya 
masyarakat melakukan aksi tiga 
kali berturut-turut selama dua 
minggu di Banemo. Mayoritas 
para pemuda yang berada di 
garis depan. Karena tidak ada 
respon, maka digelarlah aksi 
paling besar dimana warga dari 
tiga desa ikut turun ke jalan. 
Aksi dilakukan di Weda, ibukota 
Kabupaten Halmahera Tengah. 
Aksi inilah yang kemudian 
membawa hasil, kebun kelapa 
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Pala v.s. Kelapa Sawit

Tanaman pala, banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Industri obat-obatan, parfum, 
dan kosmetik membutuhkan biji dan fuli pala. Sementara buahnya dapat langsung dikonsumsi. 
Masyarakat Patani saat ini masih menjual biji pala dalam bentuk kering, tidak diolah menjadi 
berbagai macam produk tersebut. Tapi bukan tidak mungkin hal tersebut dilakukan, karena 
pengolahan pala potensial dalam sekala rumah tangga. Potensi pala masih sedemikian besar untuk 
kemajuan ekonomi, baik bagi masyarakat Patani, maupun bagi Indonesia.

Lain halnya dengan kelapa sawit. Tandan buah (TBS) kelapa sawit mau tak mau dijual mentah. 
Pengolahannya harus dalam sekala besar, sehingga sulit dikembangkan sendiri oleh masyarakat 
secara mandiri. Selain itu, harga komoditas sangat dikendalikan oleh pabrik. 

Apabila hutan-hutan diganti dengan perkebunan sawit, maka masyarakat Patani yang tadinya 
adalah petani yang bebas, akan menjadi petani buruh. Kehidupan masyarakat akan jauh berubah, 
dan bukan ke arah yang lebih baik, tapi justru ke arah yang jauh lebih buruk.

Bila pun sawit jadi dibuka hingga ke hutan, maka yang hilang bukan hanya lahan masyarakat 
yang ditumbuhi pala, cengkeh dan kelapa. Keanekaragaman hayati di dalamnya kemungkinan besar 
juga hilang. Selain pendapatan, akan hilang pula sumber kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti 

sayuran, buah, hewan, obat-obatan dan kayu bakar. Inilah yang acapkali luput dari perhitungan 
pemerintah ketika memberikan izin kepada para pemodal besar. Alih-alih sejahtera, kehidupan 
masyarakat Patani justru terampas.

sawit tidak jadi dibuka. Bupati mengeluarkan 
peraturan untuk mencabut izin perkebunan kelapa 
sawit di Patani.

Perjuangan belum usai. Pengalaman ini 
mendorong masyarakat adat Patani untuk 
memikirkan bagaimana melindungi wilayahnya. 
Mereka mulai melakukan pemetaan wilayah dan 
hutan adat, agar pemerintah bisa menerbitkan 
peraturan daerah mengenai pengakuan hak-
hak masyarakat adat. Peta wilayah adat menjadi 
bahan penting untuk menunjukkan keberadaan 
dan hak-hak masyarakat adat. Pengakuan dari 
pemerintah daerah terhadap wilayah adat Patani 
akan mengembalikan kedaulatan dan melindungi 
mereka dari perampasan lahan. 
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