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ABSTRACT 

Utilization of non-timber forest products can developed to give contribute to economic growth. The kinds of 

non-timber forest products such as rattan, bamboo, resins (Copal, tannins), essential oils and other forest 

services (Oszaer, 2006). The research aims are (1) Increase income and community prosperity through 

management of Damar forest products that productive and quality, (2) divert community activity from the 

utilization of timber forest products to non-timber forest products, so forest sustainable is maintained. 

This research uses experimental methods to determine the production and quality of the Damar/Copal resin 

and survey methods to determine the level of community income at this time from Damar forest products, 

through the individual interview;  observation and measurement / testing; and focus group discussions. 

Analysis of income levels, and quantitative and qualitative analysis to determine the communities 

involvement in Damar/Copal forest products marketing systems. 

The results at Hunitetu village showed that 1) Now has made Damar plants farming efforts by the 

communities; 2) The process of collecting Damar/Copal resin was done still simply so the quality is still low; 

3) Production of Damar resin per tree as much as 8 kg and can harvested every three months for a total of 

acceptance is Rp 263.287.500,-/ year, or an average KK is Rp. 835.000,-/year 

Keywords: Copal, quality, income, prosperity, sustainable  

I.   PENDAHULUAN 

Salah satu kebijakan pembangunan kehutanan adalah memanfaatkan sumber daya 

hutan berupa hasil hutan bukan kayu secara berkelanjutan bagi peningkatan pendapatan 

masyarakat, daerah dan nasional. Pemanfaatan komoditi hasil hutan terutama hasil hutan 

bukan kayu dapat dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi bagi 

pertumbuhan ekonomi.  Jenis-jenis hasil hutan bukan kayu berupa  rotan, bambu, getah-

getahan (kopal, tanin, resin), minyak atsiri dan jasa hutan lainnya. (Oszaer, 2006) 

Jenis hasil hutan bukan kayu yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat desa di 

daerah pegunungan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah getah damar atau kopal. 

Masyarakat  lokal  di daerah ini merupakan kelompok masyarakat yang sebahagian besar  

(> 80 %) berada di bawah garis kemiskinan (data  statistik Kabupaten Seram Bagian Barat, 

2012), mereka masih menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan. Hasil hutan 

berupa getah damar atau kopal merupakan sumber pendapatan penting  bagi mereka untuk 

kebutuhan hidup sehari-hari, dan teristimewa untuk biaya pendidikan anak-anak.  
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Getah damar atau kopal banyak diusahakan oleh masyarakat di daerah pegunungan 

Seram Bagian Barat secara turun temurun, karena di daerah ini  terdapat hutan damar 

(Agathis spp) yang dulunya cukup luas, namun karena banyak yang ditebang oleh 

pengusaha pemegang Hak Pengusaaan Hutan (HPH ) beberapa tahun yang lalu ( tahun 

1970 – 1980) maka keberadaannya semakin berkurang. Pada sisi lain produksi dan kualitas 

getah damar yang diusahakan oleh masyarakat di daerah ini masih tergolong rendah karena 

proses pengelolaannya masih bersifat tradisional berdasarkan teknik atau metode yang 

diwariskan secara turun temurun. Demikian pula sistim pemasaran getah damar/kopal 

masih dikendalikan oleh para pengusaha yang datang membeli kopal di desa setempat. 

Masyarakat tidak memiliki kemampuan negosiasi dengan pengusaha/pembeli kopal dalam 

menentukan harga jual yang menguntungkan kedua belah pihak. 

Getah damar/kopal diperoleh melalui peneresan kulit batang pohon damar, karena 

pada kulit bagian dalam terdapat saluran damar yang terletak sejajar dengan sumbu pohon. 

Getah damar atau kopal akan mengalir melalui saluran-saluran damar tersebut. Aliran getah 

damar/kopal dalam jumlah yang banyak terdapat pada bagian-bagian tertentu dari kulit 

bagian dalam. Untuk itu perlu dilakukan suatu kajian untuk  mengembangkan metode 

pengelolaan hasil hutan damar yang meliputi teknik peneresan, kondisi pohon (umur, 

diameter dan tinggi bebas cabang) yang memiliki kandungan getah damar yang tinggi, 

kondisi lingkungan (iklim dan kerapatan tegakan), sehingga dapat meningkatkan produksi 

dan kualitas getah damar yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1). mengembangkan model pengelolaan hasil hutan 

damar (kopal) yang sudah turun temurun digunakan masyarakat selama ini, sehingga dapat 

meningkatkan produksi dan kualitas getah damar/kopal serta dikelola secara berkelanjutan, 

(2). Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hasil 

hutan damar yang produktif dan berkualitas, (3). Mengetahui saluran pemasaran kopal,baik 

pemasaran lokal maupun eksport yang lebih menguntungkan masyarakat.  

II. METODE PENELITIAN 

2.1.  Lokasi Penelitian  

Penetapan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan penelusuran hasil-hasil 

penelitian terdahulu, baik yang dilakukan oleh kelompok, maupun peneliti-peneliti 

perorangan, serta diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat.  Melalui hasil  

penelusuran awal ditetapkan  secara purposive desa-desa : Hunitetu dan Sukowati.   
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2.2.   Bahan dan Alat 

Bahan dan alat untuk kegiatan penelitin ini berupa : kompas; GPS; kamera digital; 

kamera video; Tape recorder;  Laptop + infocus   

2.3.  Pendekatan Metodologi 

Penelitian ini menggunakan metode survei untuk mengetahui potensi hutan damar 

dan tingkat pendapatan masyarakat (termasuk dari damar/kopal),  metode eksperimental 

untuk mengetahui produksi dan kualitas getah damar/kopal serta metode deskriptif 

kualitatif untuk mengetahui para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pemasaran 

kopal di daerah pegunungan Kabupaten Seram Bagian Barat. 

2.4.   Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan terdiri atas: (a) 

wawancara individual (individual interview); (b) pengamatan terlibat (participant 

observation); dan (c) diskusi kelompok terfokus (focused group discussion).  

a. Wawancara Individual (individual interview); Metode ini dilakukan melalui  

wawancara indept interview dan wawancara bertipe open-ended, menggunakan 

pedoman wawancara dan kuesioner. Indept interview digunakan untuk mengumpulkan 

data-data menyangkut aktivitas pengelolaan hutan yang terjadi dan hak-hak 

kepemilikan atas sumberdaya hutan. Selain itu, digunakan pula dalam penelusuran 

sejarah pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dalam rentang waktu tertentu 

(Vayda 1996).  

b.  Pengamatan Terlibat (participant observation); Metode ini digunakan terutama dalam 

mengamati secara langsung fungsi kelembagaan adat dalam mengatur pengelolaan dan 

pemanfaatan sumberdaya hutan. Pengamatan difokuskan pada sejauhmana masyarakat 

menerapkan prinsip-prinsip kelestarian, serta sejauh mana peran lembaga adat dalam 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya. Beberapa 

perilaku terselubung (covered behavior) lainnya dicatat dan diharapkan dapat 

memberikan kontribusi positif terhadap penelitian yang dilakukan. Upaya ini dilakukan 

guna mencari pola peningkatan potensi dan produksi getah damar/kopal. 
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2.5. Analisis Data 

a.  Tingkat Pendapatan 

Untuk mengukur tingkat pendapatan  masyarakat pemungut getah damar/kopal 

dilakukan penjumlahan hasil dari berbagai kegiatan setelah dikalikan dengan harga pada 

saat itu, dengan rumus sebagai berikut : 

II = TR – TC 

Dimana: II = Keuntungan (profit); TR = Total Revenue (penerimaan total); TC = Total 

Cost, yang merupakan gabungan dari biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel 

(variable cost) 

Untuk menghitung biaya total yang merupakan gabungan dari total biaya tetap dan total 

biaya variabel , digunakan rumus sebagai berikut : 

TC = TFC + TVC 

Dimana: TFC = Total Fixed Cost (biaya tetap total); TVC = Total Variable Cost (biaya 

variabel total). 

Sedangkan untuk menghitung besar penerimaan/revenue, maka digunakan rumus 

sebagai berikut:  

TR = Q x PQ 

Dimana: Q = Jumlah barang produksi; PQ = Harga jual 

Sedangkan besarnya kontribusi hasil hutan damar/kopal  terhadap keluarga 

dihitung dengan rumus: 

P = x/y x 100% 

Dimana: P = kontribusi hasil hutan damar; x = pendapatan dari hasil hutan damar selama 1 

(satu) tahun; y = total pendapatan keluarga selama 1 (satu) tahun 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Kondisi hutan damar dan Pengelolaannya 

Hutan damar di Hunitetu tumbuh secara alami sehingga letak pohonnya tidak  

beraturan sehingga walaupun memiliki kawasan hutan yang cukup luas tapi tidak semua 

lahan ditumbuhi oleh damar.  Pohon damar tidak diberikan perlakukan khusus dalam 

pemeliharaannya,  hanya jika akan peneresan dan pengambilan hasil, petani melakukan 

pembersihan sekitar pohon agar lebih mudah mengambil getah damar yang jatuh ke tanah.  

Hal tersebut dilakukan karena mereka tidak menggunakan wadah untuk menampung getah 

damar jika jatuh ke tanah oleh karena itu getah yang jatuh itu menjadi kotor karena 

bercampur dengan tanah, batu kecil, daun kering dan kulit kayu pohon damar yang diteres.  

Umur pohon damar rata-rata berumur 60 tahun bahkan lebih, karena pohon damar ini sudah 
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ada sejak zaman dulu dan sudah dikelola sejak turun temurun.  Jenis damar yang diproduksi 

D. hitam, D. mata kucing, D. papeda, namun jenis getah damar papeda tidak dijual belikan, 

karena tidak memiliki kualitas baik sesuai dengan namanya, jenis getah tersebut lembut 

seperti papeda sehingga tidak dijual belikan. Namun jika pada saat panen jenis getah 

tersebut tercampur dengan jenis getah yang lain maka ini akan menurunkan harga getah 

tersebut.  

Berdasarkan pengamatan di lapangan terlihat bahwa pengelolaan hutan damar oleh 

masyarakat di desa Hunitetu  yang berdiam di daerah pegunungan dilakukan dengan selalu 

mempertimbangkan kondisi lingkungannya. Menurut mereka pohon damar merupakan 

pohon yang lebih besar dari pohon-pohon lain disekitarnya sehingga pohon damar 

merupakan pelindung bagi kawasan hutan, termasuk didalamnya sumber-sumber air dan 

berbagai hewan liar. 

Pohon damar tumbuh secara alami dan ada pula yang ditanam oleh masyarakat 

setempat. Pengalaman masyarakat selama ini ternyata pohon damar termasuk jenis pohon 

yang pembudidayaannya perlu dilakukan dengan baik/intensif, walaupun demikian mereka 

tetap mengusahakannya. Untuk membudidayakan pohon damar memerlukan waktu yang 

lama, sejak ditanam sampai berproduksi membutuhkan waktu sekitar 60 tahun.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hutan damar di Desa Hunitetu 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 2. Getah damar/kopal 
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Pohon-pohon damar dikelola dengan baik oleh masyarakat sehingga tidak rusak, 

batangnya selalu dibersihkan dan dilukai dengan hati-hati agar dapat mengeluarkan getah 

secara teratur.  Penduduk setempat sepakat untuk tidak membuka ladang dekat lokasi hutan 

damar sehingga pohon damar tetap lestari dan produktif. Pengalaman mereka bahwa pohon 

damar sangat peka terhadap lingkungan, bila pohon-pohon lain yang ada disekitarnya 

ditebang maka pohon damar kurang mengeluarkan getah dan lama kelamaan akan menjadi 

kering. Lembaga adat yaitu Kewang selalu menjalankan tugasnya dalam hal mengawasi 

pohon-pohon damar dan lingkungannya melalui kegiatan sasi, hal ini juga dikemukakan 

oleh (Silaya, 2007).                                                                                                                       

Selain Desa Hunitetu memiliki hasil hutan getah damar atau kopal yang sangat 

potensial, masyarakat di desa ini juga biasanya mewariskan pengetahuan dan pengalaman  

mereka dalam memanen getah damar kepada anak-anak (generasi) berikutnya, sehingga 

jenis usaha ini dapat tetap berlanjut.  

Sedangkan dari aspek manajemen usaha, pemungutan dan pemasaran getah damar/ 

kopal ini masih dilakukan secara perorangan atau individual, belum terkoordinir secara 

baik. Kegiatan jual-beli getah damar/ kopal walaupun sudah berlangsung lama dan sudah  

tersedia pasar atau pembeli (mekanisme jual beli sudah terjadi), namun mekanisme 

pemasarannya masih bersifat sepihak. Artinya penentuan harga kopal atau getah damar 

selama ini ditentukan atau diatur oleh pembeli. 

Terdapat aturan adat yang merupakan kearifan lokal yang dapat menunjang 

keberlanjutan  pengelolaan (pemungutan dan pemasaran) kopal di Hunitetu, seperti dusung, 

sasi dan kewang. Sedangkan terkait dengan proses pemasaran kopal, sudah tersedia pasar 

atau pembeli yang dapat membeli kopal hasil usaha masyarakat desa. 

3.2. Identifikasi Potensi (Produksi dan Kualitas Damar/Kopal) 

Kepemilikan  hutan damar di Desa Hunitetu berdasarkan Soa (kelompok marga).  

Jumlah Soa yang ada di Desa Hunitetu sebanyak 9 Soa. Soa tersebut ada yang memiliki 

hutan damar dan ada pula yang tidak memiliki hutan damar.  Kepemilikan hutan damar 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel  1. Luas Kepemilikan Hutan Damar Berdasarkan Soa 

No Soa/Marga 
Luas Hutan (Ha) 

Jumlah 
Hunitetu Tala 

1 LATU : Laturaja, Latunesie, Latumadina, 

Seriholo, Ukakalekohu, 

30 40 70 

  Ukakale 15 30 45 
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No Soa/Marga 
Luas Hutan (Ha) 

Jumlah 
Hunitetu Tala 

2 MOLY : Molylumainei, Molykiane, 

Molyparabatu, Lumapuy, Wattimury, 

20 5 25 

  Nurubulu 20 20 40 

3 LAIULUY : Laineyamate 15    15 

4 TANIWEL : Iyai Hokeyate, Nisaruan   40 40 

5 TEBIARI :  Ursana, Lilatale, Lihu, Silaka   30 30 

  Paunusa 15   15 

  Jumlah 115 165 280 

Sumber : Data Primer, 2015 

 

Total luas hutan damar yang dimiliki yang berproduksi adalah 280 ha.  

Berdasarkan pengamatan di lapangan jumlah pohon per hektar sebanyak kurang lebih        

10 pohon dan berdasarkan hasil wawancara rata-rata produksi per pohon 8 kg dengan 

frekuensi panen 4 dalam setahun (Tabel 2). Jika demikian maka total produksi rata-rata per 

tahun 84.800 kg atau 302 kg/ha.  Besar produksi tergantung pada jumlah pohon yang 

produksi dan kemampuan produksi pohon, walaupun memiliki luas hutan damar yang 

besar. Pohon damar yang tumbuh alami penyebaran tidak merata cenderung mengelompok.  

Kepemilikan hutan damar selain yang dimiliki bersama oleh soa tapi ada juga yang dimiliki 

oleh masing-masing keluarga hasil pembelian lahan atau kontrak hutan damar. 

3.3. Pendapatan masyarakat 

Rata-rata produksi dan penerimaan dari getah damar  dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rata-rata Produksi dan Penerimaan dari Getah Damar 

Uraian Jumlah 

Rata-rata Luas hutan damar milik sendiri/marga/soa (ha) 3.5 

Rata-rata Jumlah pohon yang produksi (pohon) 74 

Frekuensi pengambil (pohon/tahun) (kali) 4 

Produksi 1 pohon damar dalam 1 kali pengambilan/peneresan (kg) 8 

Total Produksi per tahun (kg) 175.525 

Rata-rata Produksi (kg) 43.881,25 

Harga jual saat ini (Rp) 6.000 

Rata-rata Total Pendapatan (Rp) 263.287.500 
 Sumber : Analisa Data Primer, 2015 

Tabel 2 menunjukkan rata-rata total produksi sebanyak 43.881,25 kg dengan    

rata-rata total penerimaan Rp. 263.287.500.-. Harga getah damar Rp. 6.000 dan Rp. 7.000,- 

Perbedaan harga tersebut ditentukan oleh pembeli di Desa Hunitetu tersebut disebabkan 

oleh kondisi getah damar berdasarkan kualitas fisik. Jika getah damar dalam kondisi kotor 

dihargai Rp. 6.000,- dan yang bersih adalah Rp. 7.000,-. 
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Pada tahun 2006 studi banding ke Lampung yang difasilitasi oleh Dinas 

Kehutanan  Kehutanan Provinsi Maluku.  Selanjutnya pada tahun 2007  Dinas Kehutanan 

Provinsi  Maluku melakukan kegiatan peningkatan kualitas getah damar dibuat pelatihan 

dari Dishut Provinsi Maluku pada tahun 2007 cara produksi untuk menghasilkan damar 

yang bersih dengan menggunakan terpal sebagai sebagai wadah penampung agar damar 

bebas dari kotoran ampas kayu dan daun kering.  Namun hal itu tidak dilakukan seterusnya 

karena biaya mahal. 

3.4.Pemasaran Lokal dan Eksport Kopal. 

Harga damar pada tingkat pedagang pengumpul di Desa  mengkatergorikan dalam 

2 (dua) kelompok berdasarkan kebersihan damar dan jumlah (Tabel 3). Tabel 3 

menunjukkan kategori harga pada tingkat pembeli di desa berdasarkan jumlah dan kondisi 

kebersihan getah damar. Oleh karena itu perlu ketelitian dalam produksi getah damar 

sebagai salah satu faktor dalam peningkatan pendapatan.  

Ada 2 (dua) jenis damar yang diproduksi yaitu damar mata kucing dan damar 

papeda namun yang dijual hanya damar mata kucing, tetapi seringkali damar papeda 

tercampur dengan damar mata kucing sehingga harus dipisahkan. Damar papeda tidak laku 

di pasaran karena memiliki kualitas yang tidak baik (lengket). Penjualan damar hanya di 

tingkat lokal karena jika dieksport memerlukan surat izin dengan biaya yang tinggi dan 

mekanisme yang cukup rumit sedangkan proses penjualan perlu dilakukan dengan cepat 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mendapatkan keuntungan yang layak. Penjualan 

hasil hutan kayu dan non kayu ke luar daerah kabupaten harus disertai dengan surat izin 

kecuali untuk hasil perkebunan seperti cengkih dan pala tidak disertai dengan surat izin. 

Tabel 3. Katergori Harga Getah Damar  Berdasarkan Jumlah  dan   

Kondisi Kebersihan 

Jumlah Kondisi Harga/kg (Rp) 

< 500 kg Bersih 7000 

> 500 kg Bersih 7500 

< 500 kg Kotor 5000 

> 500 kg Kotor 6000 

   Sumber : Data Primer, 2015 

Penjualan getah damar ke pasar Kairatu dilakukan 6 – 7 kali dalam setahun dalam 

kapasitas rata-rata 1 ton untuk mengoptimalkan biaya transportasi sebesar Rp. 200.000,- per 

trip transportasi dengan harga jual /kg Rp. 8.000 (kotor) dan Rp. 8.500 (bersih). Tujuan 
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lokasi penjualan damar biasanya ke Makassar dan Surabaya oleh pedagangan pengumpul 

pada tingkat Kota Kecamatan Kairatu. 

Permasalahan dalam pengelolaan damar untuk penjualan : 

1. Transportasi untuk mengangkut getah damar ke pasar lokal di Kecamatan 

2. Monopoli harga oleh pedagangan pengumpul yang memiliki investasi yang besar 

3. Tidak adanya koperasi yang dapat membeli hasil dengan harga yang layak 

4. Masyarakat dilibatkan dalam pelatihan peningkatakan kualitas damar namun tidak 

disosialisasikan sehingga tidak berkembang dengan baik. 

 

Saluran pemasaran getah damar dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

Petani Pengumpul Damar Pedagang Pengumpul Tingkat Desa

Pedagang pengumpul tingkat 

Kecamatan Kairatu

Pembeli di Makasar dan 

Surabaya
 

 

Gambar 1. Saluran Pemasaran Getah Damar di Desa Hunitetu 

Gambar 1, menunjukkan saluran pemasaran getah damar di Desa Hunitetu petani 

pengumpul  membawa getah damar ke pedagang pengumpul  di tingkat desa kemudian dari 

pedaganga pengumpul pada tingkat desa dijual ke pedagang pengumpul tingkat kecamatan 

dan dijual lagi ke Makasar dan Surabaya. 

IV.     KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan,  dapat disimpulkan: 

1. Pohon  damar di Desa Hunitetu pada awalnya tumbuh  secara alami dan tersebar tidak 

merata, namun saat ini telah dilakukan upaya budidaya/penanaman oleh masyarakat. 

2. Proses pemungutan  getah damar/ kopal di desa Hunitetu masih dilakukan secara 

sederhana sehingga kualitasnya masih rendah. 

3.  Produksi getah damar per pohon sebanyak 8 kg dan dapat dipanen setiap tiga bulan 

dengan total pendapatan masyarakat Rp. 263.287.500/tahun, atau rata-rata KK sebesar   

Rp. 835.000/tahun  
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dapat disarankan bahwa: 

1. Perlu peningkatan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas getah damar untuk 

peningkatan pendapatan petani pengumpul getah damar. 

2. Penelitian lanjutan untuk uji kualitas dan diversifikasi produk dari getah damar. 
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