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Sumberdaya hutan merupakan salah satu modal pembangunan yang 

memiliki berbagai macam potensi yang dapat memberikan manfaat ekonomi, 

lingkungan maupun manfaat sosial bagi masyarakat. Manfaat yang dihasilkan 

oleh hutan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu manfaat yang 

dirasakan secara langsung (tangible) dan manfaat yang dirasakan secara tidak 

langsung (intangible). Manfaat tangible dari hutan dapat berupa kayu ataupun non 

kayu seperti rotan, madu, getah-getahan, sagu dan hasil hutan non kayu lainnya. 

Sedangkan manfaat intangible hutan dapat berupa jasa lingkungan (hidrologis, 

penyerapan karbon), jasa wisata alam, pendidikan, dan lain-lain.  

Pemanfaatan hutan alam Indonesia selama ini masih bertumpu pada hasil 

hutan berupa kayu. Dari komoditas kayu tersebut, pemerintah dan masyarakat 

telah memperoleh manfaat yang besar baik secara ekonomi maupun sosial. Di sisi 

lain masih banyak potensi kawasan hutan yang bernilai ekonomis yang perlu 

digali dan dioptimalkan pengelolaan, pemanfaatan maupun pemungutannya, 

seperti usaha kehutanan dari hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang biasanya 

disebut non-timber forest product atau minor forest product. 

Hastoeti (2008) menyebutkan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman 

hayati terbesar ketiga setelah Brazil dan Zaire. Di Indonesia tumbuh sekitar 

30.000-40.000 jenis tumbuhan yang menyebar di seluruh kepulauan Indonesia. 

Diantara ribuan jenis tumbuhan yang tumbuh di Indonesia, sebagian diantaranya 

merupakan penghasil HHBK yang memiliki nilai jual yang cukup potensial dan 

dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan masyarakat lokal dan sebagai 

sumber devisa negara. 

HHBK merupakan hasil hutan hayati (nabati atau hewani), non hayati dan 

produk turunannya serta  jasa yang berasal dari hutan. Hasil hutan bukan kayu 

mencakup semua keanekaragaman biologi selain kayu yang digali dari hutan 

untuk keperluan manusia. Hasil-hasil hutan ini termasuk makanan, obat-obatan, 

bambu, damar, karet, tanaman hias, hewan dan produk-produk yang dihasilkan 

oleh hewan (misalnya sarang burung walet, madu, dan lainnya), rotan, bambu dan 

serat-serat (mis: pandan yang dapat dianyam menjadi tikar). Menurut Yuliansyah 

dan Kholik (2006) keunggulan pengusahaan HHBK dibandingkan kayu antara 

lain pemanenannya tidak merusak hutan atau ekosistem, dapat diusahakan dengan 

teknologi yang sederhana, tidak memerlukan modal yang besar, ketersediannya 

dapat dijaga dan untuk beberapa jenis HHBK nilainya lebih tinggi dibandingkan 

dengan kayu. 

Beberapa jenis komoditas HHBK yang memiliki nilai jual tinggi telah 

dipasarkan ke luar negeri dalam beragam bentuk. Pemilihan jenis variasi produk 

yang akan diekspor ke berbagai negara tujuan ditentukan melalui pertimbangan 

peningkatan nilai tambah dengan pengolahan lebih lanjut, keterbatasan 

keterlampilan dari pihak produsen dan permintaan konsumen luar negeri. 

Berdasarkan data statistik kehutanan tahun 2011, ekspor hasil hutan selain kayu 
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berupa satwa liar antara lain mamalia, amphibi, coral, buaya/kulit buaya dan ikan 

masih mendominasi pasar ekspor Indonesia ke luar negeri. Ekspor satwa liar 

tahun 2010 diperkirakan menyumbang devisa sebesar 373 juta US$ dan 

meningkat di tahun 2011 sebesar 445 juta US$. Sedangkan perdagangan jenis 

tumbuhan seperti anggrek, gaharu, pakis memberikan devisa sebesar 2,2 juta 

US$ di tahun 2010 dan meningkat dua kali lipat pada tahun 2011 yaitu sebesar 4,3 

juta US$ seperti terlihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Realisasi penerimaan negara dari perdagangan tumbuhan dan satwa liar 

ke luar negeri tahun 2009-2011 

No. Jenis komoditi 
Perkiraan devisa (US$) 

2009 2010 2011 

I. SATWA    263.861.735,13     373.629.571,51     445.566.281,39  

  a. Mamalia             77.113,15    173.195,89  148.805,31  

  b. Reptil        367.941,63          466.269,43           592.428,23  

  c. Amphibi            12.269,68              11.025,08             10.114,78  

  d. Burung    259.128.381,82     368.087.127,23     439.886.341,11  
  e. Anthropoda             23.744,91              30.132,89              28.954,83  

  f. Arwana       3.075.220,00        3.806.448,89        3.617.071,11  

  g. Coral      1.118.973,04          990.926,65        1.233.577,13  

  h. Ikan Napoleon             57.545,45              63.500,00              46.833,33  

  i. Kima                             -                   945,45               2.100,00  

  j. Lola Merah                            -                             -                             -  

  k. Kuda Laut                   545,45                             -                            -  

  l. Lintah                            -                             -                     55,56  

            

II. TUMBUHAN       2.276.550,46        2.269.352,05        4.304.593,78  

  a. Anggrek              39.732,27              25.462,78              10.518,00  

  b. Gaharu         2.198.512,28         2.203.561,11         4.234.227,00  

  c. Pakis             38.183,18              40.244,83              31.321,17  

  d. Penghawar Jambi                            -                     83,33                             -  

  e. Daun Lidah Buaya                  122,73  -  - 

  f. Sambung Tulang                            -                             -                             -  

  g. Limbah Anggrek                            -                             -                             -  

  h. Ramin                            -                             -              28.527,61  

            

    TOTAL 

   

266.138.285,59  

   

375.898.923,56  

   

449.870.875,17  

Sumber : Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2011 (data diolah) 

 

Peluang Indonesia untuk memanfaatkan HHBK di pasar internasional cukup 

terbuka. Hal ini didorong oleh pertumbuhan ekspor HHBK dunia yang cukup 

bagus, sebaran negara pengimpor HHBK yang cukup luas, preferensi konsumen 

yang tinggi terhadap kualitas produk yang berasal dari hutan tropis serta biaya 

produksi yang relatif rendah di negara-negara produsen produk primer.  

Pada tahun 2007 dikeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 

P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu yang menetapkan jenis-

jenis HHBK berupa 557 spesies tumbuhan dan hewan yang dikelompokkan dalam 

9 kelompok besar HHBK, yaitu kelompok Getah-getahan, Rotan dan Bambu, 

Madu, Hasil Hewan, Resin, Tanin, Tumbuhan Obat dan Tanaman Hias, Minyak 
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Atsiri serta Penghasil Karbohidrat. Dalam Permenhut tersebut Kementerian 

Kehutanan memprioritaskan 5 jenis HHBK berupa Rotan, Bambu, Madu, Sutera 

dan Gaharu. Jenis unggulan tersebut dipilih berdasarkan kriteria ekonomi, biofisik 

dan lingkungan, kelembagaan, sosial dan teknologi masing-masing jenis. Produksi 

untuk 5 jenis HHBK unggulan nasional tersebut tercantum pada Tabel 2. 

 

Tabel 2  Produksi HHBK unggulan nasional tahun 2008 – 2012 

Tahun 
Jenis Komoditas (ton) 

Rotan  Bambu  Madu  Sutera Gaharu  

2008 132.579 - 7.690,14 36,86 518 

2009 78.910 - 1.932 19,21 682 

2010 6.000 - - 20,34 1.014 

2011 81.690 982,800 42,50 - 1.289 
2012 85.802 786,200 35,77 21,50 1.589 

Sumber : Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2012 

 

Dari kelima jenis HHBK prioritas pengembangan Kementerian Kehutanan, 

hanya gaharu yang masuk dalam daftar CITES (Conservation on International 

Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). CITES adalah sebuah 

perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan 

fauna liar, yakni spesies yang termasuk kategori terancam punah. Konvensi ini 

didasari adanya kenyataan banyak terjadi perburuan terhadap spesies yang 

terancam punah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan maraknya perdagangan 

illegal yang sifatnya mengeksploitasi flora maupun fauna (Sand dan Whither 

1997).  

Spesies yang keberadaannya di alam terancam punah dimasukkan dalam 

Appendiks. Dalam hal ini gaharu masuk dalam Appendiks II CITES yang memuat 

daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin akan terancam 

punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. 

Gaharu merupakan substansi aromatik yang terbentuk pada bagian kayu 

atau akar tanaman pohon inang (jenis Aquilara spp., Gyrinops spp. dan 

Gonystylus spp.) yang telah mengalami proses perubahan fisika dan kimia akibat 

terinfeksi oleh sejenis jamur. Oleh sebab itu tidak semua pohon penghasil gaharu 

mengandung gaharu (Siran 2011). Kayu gaharu mengandung “oleo resin” dan 

“chromone” yang menghasilkan aroma khas saat terbakar (Wiyono et al. 1996).  

Gaharu telah menjadi bagian kultur budaya dan bagian dari upacara peribadatan di 

beberapa negara. Gaharu tersebar mulai dari Indonesia, papua Nugini, Thailand, 

kamboja, Malaysia, Laos, Vietnam sampai dengan India. Peta distribusi negara-

negara penghasil gaharu dunia disajikan pada Gambar 1.  
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Gambar 1   Distribusi tumbuhan penghasil gaharu dunia 

Sumber: (Hou 1960) 

 

Rata-rata ekspor gaharu dunia tahun 2007-2011 mencapai 807 ton/tahun, 

dari total volume ekspor gaharu tersebut Indonesia dan menyumbang sekitar 2.154 

ton (71%), disusul oleh Malaysia yang mengekspor gaharu sebanyak 932 ton 

(22%). Negara lain yang menghasilkan kemudian mengekspor gaharu diantaranya 

Thailand, India, Kamboja, Myanmar, Vietnam dan Laos, Papua Nugini dll (7%). 

Total ekspor gaharu dunia pada tahun 2007-2011 terlihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2   Ekspor gaharu dunia tahun 2007-2011  

 Sumber: (CITES 2013) 

 

Dalam pasar gaharu dunia, Indonesia memiliki posisi strategis karena 

memiliki sebagian besar tanaman penghasil gaharu yang tersebar di seluruh pulau. 

Menurut Sumarna (2012), di Indonesia terdapat ± 27 jenis tumbuhan penghasil 

gaharu yang dikelompokkan kedalam 8 marga dan 3 suku. Berdasarkan sebaran 

tempat tumbuh, tumbuhan penghasil gaharu umumnya tumbuh di Kalimantan (12 

jenis), Sumatera (10 jenis), dalam jumlah terbatas tumbuh di Kepulauan Nusa 

Tenggara (3 jenis), Papua (2 jenis), Sulawesi (2 jenis), Jawa (2 jenis) dan 

Kepulauan Maluku (1 jenis). Distribusi tumbuhan penghasil gaharu dapat dilihat 

pada Gambar 3. 
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Gambar 3   Distribusi tumbuhan penghasil gaharu di Indonesia 

Sumber: (Siran 2013) 

 

Data impor gaharu dunia selama tahun 2007-2011 rata-rata mencapai 850 

ton per tahun, sementara rata-rata ekspor chips gaharu Indonesia setiap tahunnya 

hanya berkisar 530 ton (CITES 2013). Kebutuhan gaharu dunia membuat volume 

ekspor gaharu Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,  

untuk mempertahankan pangsa pasar gaharu Indonesia di pasar dunia analisa 

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penawaran ekspor gaharu sangat 

penting dilakukan. 

 

 

Rumusan Masalah 

 

Gaharu merupakan salah satu komoditas yang menarik minat pedagang 

tumbuhan liar dikarenakan mempunyai nilai sosial, budaya dan ekonomi yang 

cukup tinggi. Secara tradisional gaharu dimanfaatkan antara lain dalam bentuk 

dupa untuk acara ritual dan keagamaan, pengharum tubuh dan ruangan, bahan 

kosmetik dan obat-obatan sederhana. Saat ini pemanfaatan gaharu telah 

berkembang antara lain untuk parfum, aroma terapi, sabun, body lotion dan bahan 

obat-obatan yang memiliki khasiat sebagai obat anti kanker, anti mikroba, 

stimulan kerja syaraf dan pencernaan (Siran 2013).  

Gaharu merupakan bahan dasar dalam pembuatan produk-produk 

berkualitas tinggi, permintaan dunia akan produk gaharu akan terus meningkat 

setiap tahunnya. Menurut Santoso (2013), kebutuhan gaharu dunia berjumlah 

4000 ton/tahun dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dimulai dari negara-

negara berpenduduk besar seperti Cina dan India selanjutnya negara-negara 

Indocina seperti Laos, Kamboja, Vietnam dan Thailand pun tidak mau 

ketinggalan untuk mengembangkan produk gaharu. Negara yang memiliki kultur 

penggunaan gaharu secara turun temurun lebih serius menangani aspek produksi 

dari mulai melakukan penanaman pohon penghasil gaharu sebanyak-banyaknya 

dan juga mempelopori pembangunan industri gaharu berbasis penelitian dan 

pengembangan. 

Menurut Touchwood (2012), investasi pada produk gaharu ini merupakan 

salah satu cara terbaik dalam meningkatkan portfolio bisnis dengan resiko yang 
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cenderung rendah. Terdapat beberapa kelebihan dalam bisnis gaharu ini 

diantaranya gaharu merupakan salah satu spesies langka dimana hanya terdapat 

satu dari seratus pohon penghasil gaharu (Aquilaria spp. dan Gyrinops spp.), 

setiap pohon mengandung kualitas gaharu yang berbeda namun semua jenis 

kualitas tersebut dapat dijual dan dimanfaatkan. Misalnya gaharu kualitas tinggi 

dapat digunakan sebagai dupa dan patung, sedangkan kualitas yang lebih rendah 

dapat dibentuk menjadi chips atau diekstraksi untuk menghasilkan minyak gaharu.  

Realisasi ekspor gaharu Indonesia baik yang berasal dari jenis Aquilaria spp. dan 

Gyrinops spp. disajikan dalam Tabel 3. 

 

Tabel 3  Realisasi ekspor gaharu alam 

Tahun A. filaria A.malaccensis Gyrinops spp. Total (ton) 

2008 155,00 54,51 33,41 242,92 

2009 432,94 89,08 - 522,02 

2010 491,76 244,56 - 736,32 

2011 473,40 161,52 - 634,92 

2012 516,72 177,41 - 694,13 

2013 515,80 177,51 5,00 698,31 

Sumber : Kementerian Kehutanan (2013) 

 

Pasar ekspor gaharu Indonesia terbesar adalah negara Timur Tengah dan 

Cina. Mereka umumnya meminta produk gaharu dalam bentuk gubal karena 

banyak digunakan untuk pengharum ruangan, pakaian dan lambang prestige bagi 

pemakainya sehingga meskipun harga gaharu naik, permintaan tetap meningkat 

dari tahun ke tahun. Harga gaharu di Indonesia sangat bervariasi, menurut Siddik 

(2010) gubal gaharu yang berasal dari NTB dijual berkisar antara Rp.1-6 juta/kg 

tergantung pada kualitasnya. Di Papua, menurut informasi dari pemburu gaharu, 

gubal gaharu yang diperoleh dari alam berharga sampai Rp.25 juta/kg; dan di 

Kalimantan Timur ditemukan gubal gaharu kualitas tinggi dijual dengan harga 

Rp.100 juta/kg. 

Pohon gaharu adalah pohon yang berasal dari alam. Untuk mendapatkan 

gaharu para pemburu masuk kedalam hutan-hutan kemudian menebang pohon-

pohon penghasil gaharu. Menurut Soehartono dan Mardiastuti (2003) pengumpul 

lokal mampu mengidentifikasi jenis-jenis pohon di lapangan, mereka dengan 

seksama memilih pohon yang menjadi target dan menebang hanya pohon yang 

terinfeksi dan mengandung gaharu, sementara kelompok pengumpul pendatang 

kurang memahami jenis-jenis tumbuhan. Para pengumpul pendatang ini 

cenderung mengandalkan keberuntungan dengan menebang pohon Aquilaria di 

hutan tanpa memperhatikan ada tidaknya gaharu dari pohon yang ditebang 

tersebut.  

Perdagangan gaharu hanya memanfaatkan gaharu yang berasal dari alam 

sehingga pada tahun 1994 semua jenis tanaman penghasil gaharu dimasukkan 

dalam daftar Appendiks II CITES yang memuat spesies belum langka, tetapi akan 

menjadi langka apabila perdagangannya tidak dikendalikan. Perdagangan gaharu 

alam diatur CITES melalui sistem kuota. Kuota yang diberikan merupakan 

batasan maksimal yang diberikan CITES untuk ekspor gaharu yang berasal dari 

alam. Hingga saat ini Indonesia cenderung memaksimalkan kuota ekspor yang ada, 
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jika hal ini terus dilakukan tanpa diikuti upaya konservasi jenis pohon penghasil 

gaharu di alam maka akan berakibat langkanya gaharu di alam.  

Tingginya permintaan gaharu di pasar dunia dan harganya yang relatif tinggi 

menjadikan aktifitas perburuan gaharu semakin tidak terkendali. Hal ini 

menyebabkan ketersediaan pohon gaharu di Indonesia semakin berkurang dan 

langka tanpa diimbangi dengan pohon-pohon gaharu baru. Kelangkaan ini 

disebabkan karena pohon gaharu secara alami panen ketika pohon berumur diatas 

10 tahun. Bahkan gaharu kualitas terbaik hanya bisa didapatkan dari pohon yang 

telah berumur diatas 30 tahun (Anonim 2013).  

Upaya peningkatan produktivitas gaharu terus dilakukan, baik melalui 

kegiatan pencarian bibit terbaik, penanaman skala luas sampai dengan 

pengembangan teknologi penghasil gaharu. Salah satu teknik yang saat ini mulai 

diminati masyarakat adalah inokulasi gaharu, dimana pada proses tersebut pohon 

penghasil gaharu berumur 5-6 tahun dilubangi dan disuntikkan sejenis cendawan 

atau jamur yang nantinya akan bereaksi dengan pohon inang dan lingkungan 

sehingga menghasilkan gaharu yang juga memiliki kualitas yang tidak jauh 

berbeda dibandingkan dengan gaharu di alam. Menurut Touchwood (2012), 

gaharu yang dihasilkan melalui proses budidaya dapat dipanen pada tegakan muda 

setelah dua tahun penyuntikan dengan return antara 14-32 persen tergantung dari 

besarnya investasi yang dilakukan. 

Ekspor gaharu  hingga tahun 2010 masih mengutamakan gaharu yang 

berasal dari alam, namun mulai tahun 2011 hingga saat ini ekspor gaharu 

budidaya tercatat berkontribusi dalam peningkatan jumlah ekspor gaharu 

Indonesia. Realisasi ekspor gaharu baik yang berasal dari alam maupun budidaya 

tahun 2008-2013 disajikan pada  Gambar 4. 

 

 
Gambar 4  Ekspor gaharu Indonesia 

 

Dengan semakin meningkatnya minat masyarakat untuk menanam pohon-

pohon gaharu dan adanya teknologi pembudidayaan gaharu merupakan peluang 

bagi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas gaharu, baik yang berasal dari 

alam maupun dari hasil budidaya. Adanya teknologi budidaya gaharu yang 

dimiliki Indonesia diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam 

melestarikan pohon penghasil gaharu di alam. Potensi gaharu di Indonesia yang 

semakin besar, adanya dukungan perkembangan teknologi gaharu serta kebutuhan 

gaharu dunia yang terus meningkat merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan 

Indonesia dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dan devisa negara. 

Oleh sebab itu maka perlu dikaji dan dirumuskan faktor-faktor apa saja yang 
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memengaruhi penawaran dan harga ekspor gaharu di Indonesia. Berdasarkan 

uraian di atas timbul pertanyaan-pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa yang memengaruhi penawaran ekspor gaharu Indonesia? 

2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi harga ekspor gaharu Indonesia? 

3. Bagaimana rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan ekspor gaharu 

Indonesia? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penawaran ekspor gaharu di 

Indonesia. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi harga ekspor gaharu di 

Indonesia. 

3. Merumuskan kebijakan peningkatan ekspor gaharu Indonesia. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi instansi terkait, memberikan gambaran mengenai perkembangan serta 

faktor-faktor yang memengaruhi ekspor gaharu di Indonesia sehingga dapat 

dijadikan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait 

komoditas gaharu. 

2. Bagi masyarakat, memberikan referensi dan informasi perdagangan gaharu 

sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengusahaan komoditas 

kehutanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan. 

 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian mengenai ekspor gaharu serta 

menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penawaran ekspor gaharu di 

Indonesia, dengan ruang lingkup sebagai berikut :  

1. Penawaran ekspor gaharu Indonesia tidak dipisahkan berdasarkan jenis pohon 

penghasil gaharu maupun klasifikasi mutu gaharu Nasional yang dikeluarkan 

oleh Badan Standarisasi Nasional. 

2. Penawaran ekspor gaharu Indonesia dalam penelitian ini dibatasi hanya 

produk gaharu berbentuk block  dan chips. 

3. Data yang digunakan merupakan data resmi Pemerintah. Data gaharu yang 

tidak resmi, illegal dan tidak tercatat (penyelundupan) tidak diakomodir 

dalam penelitian ini.  

4. Harga gaharu resmi belum tercatat dalam data pemerintah, oleh sebab itu 

harga gaharu dalam penelitian ini merupakan harga rata-rata aktual yang 

didapatkan dari interview dengan beberapa pengusaha gaharu. 




