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Abstract. Gemor was a potential non timber forest product commodity that has high economic value, especially to meet 
the needs of the industrial market and the mosquito repellent incense. High demand and limited availability in nature 
causing commodity prices was quite promising. This study aimed to determine the socio-economic conditions and 
trading system of Gemor in South Kalimantan and Central Kalimantan. The study was conducted by survey method. The 
number of respondents who were taken by 10% which was selected by purposive sampling based on community 
residences, residing in and outside the forest area. The method was carried out by direct interview with the farming 
community of Gemor, buyer, owner of the warehouse/industrial and related agencies such as the Provincial and District 
Department of Forestry, Department of Forestry and the Provincial and District Department of Industry and Trade. Based 
on interviews with farmer community of Gemor, said that since a few decades ago Gemor bark harvesting from natural 
forests was one of the people's livelihood both located in Central Kalimantan and South Kalimantan. Trading system 
chain of Gemor began with Gemor gatherers and culminated in the final level of Gemor bark industries that 
manufactured mosquito repellent, incense, and exported Gemor bark powder abroad such as Taiwan. Prices of  Gemor 
bark ranged between IDR 3,000 to IDR 5,500 at collector level, while at the level of a large collector ranged from IDR 
7,000 to IDR 17,000. 
Keywords: trading, development, gemor, Kalimantan 
 

 

1. PENDAHULUAN 
 

Hutan alam Indonesia merupakan kekayaan 
alam yang berperan penting sebagai sumber devisa 
negara serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Bahkan hutan alam di pulau 
Kalimantan dikenal sangat kaya akan 
keanekaragaman baik flora maupun fauna yang 
memiliki potensi untuk memberi manfaat multiguna. 
Selain menghasilkan kayu sebagai produk utama, 
hutan juga dapat menghasilkan Hasil Hutan Bukan 
Kayu (HHBK) yang juga mempunyai nilai ekonomi 
yang tinggi dalam dunia perdagangan. Menurut  
Budiawan (2008), HHBK adalah hasil hutan hayati 
baik nabati maupun hewani serta turunannya dan 
budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. 
Hasil riset menunjukkan bahwa nilai ekonomi kayu 
yang dihasilkan dari ekosistem hutan hanyalah 
menyumbang  sekitar 10% saja, sedangkan 90% 
hasil lainnya disumbang dari hasil hutan bukan kayu 
yang selama ini belum dikelola dan dimanfaatkan 
secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.  

Sebagai salah satu ’center of mega 
biodiversity’, hutan-hutan di Kalimantan kaya akan 
potensi  jenis-jenis asli setempat (indigenous 

species) yang dapat menghasilkan HHBK, salah 
satunya adalah gemor. Gemor (Nothaphoebe 
coriacea Kosterm) merupakan salah satu jenis 
pohon yang memiliki nilai ekonomi tinggi dalam 
dunia perdagangan karena memiliki berbagai 
kegunaan. Kulit kayu gemor merupakan bahan baku 
utama pembuatan obat anti nyamuk, hio untuk 
upacara ritual dan bahan baku lem/perekat.  

Hingga saat ini, gemor di alam banyak 
dieksploitasi masyarakat karena kulit kayunya 
mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga telah 
diekspor ke beberapa negara seperti: Taiwan, 
Singapura, Jepang selain juga  untuk memenuhi 
kebutuhan industri dalam negeri. Pohon gemor 
berdiameter 30 cm dapat menghasilkan kulit kayu 
sebanyak 250–300 kg/pohon dan diameter 40 cm 
dapat menghasilkan kulit sebanyak 500–600 
kg/pohon dalam kondisi basah. Dalam kondisi 
basah, kulit gemor di tingkat pedagang penampung 
dihargai antara Rp2.700 sampai Rp3.000/kg.  Data 
dinas Kehutanan Kalimantan Tengah menunjukkan 
produksi kulit kayu gemor pada tahun 2002 adalah 
sebesar 39,12 ton dan produksinya setiap tahun 
juga cenderung meningkat (Violet, 2007).  

Kulit gemor telah menjadi salah satu sumber 
mata pencarian penduduk yang tinggal di sekitar 
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hutan. Masyarakat di sekitar hutan rawa gambut di 
Kalimantan Tengah bahkan telah berburu kulit 
gemor sejak 30 tahun yang lalu. Karena hingga saat 
ini upaya budidaya gemor belum dilakukan, maka 
keberadaan gemor dikhawatirkan akan terancam. 
Sementara itu, hingga saat ini usaha konservasi 
baik in-situ maupun ex-situ belum dilakukan secara 
maksimal. Melihat potensi gemor, nilai ekonominya 
serta problema yang terjadi, maka pada tanggal 28 
Agustus 2007 telah diterbitkan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor: P. 35/Menhut-II/2007 tentang 
Hasil Hutan Bukan Kayu (Budiawan, 2008).  
 

2. METODE 
 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
survei/identifikasi lapangan dengan berpedoman 
pada Pedoman Survey Sosial Ekonomi Kehutanan 
Indonesia (PSSEKI), Departemen kehutanan dan 
Perkebunan tahun 2000.  Jumlah responden dalam 
penelitian ini diambil sebesar 10% yang dipilih 
secara purposive sampling berdasarkan tempat 
tinggal masyarakat yaitu yang bertempat tinggal di 
dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.  
Lokasi yang dipilih merupakan pusat-pusat produksi 
dan tataniaga kulit gemor di Kalimantan Selatan 
yang meliputi Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu 
Sungai Utara (Amuntai), dan Kota Banjarmasin; 
serta Kalimantan Tengah yang meliputi Kabupaten 
Kota Waringin Timur (Sampit), Katingan 
(Kasongan), Palangkaraya, Pulangpisau, Kapuas, 
dan Barito Selatan. 

Metode yang dilakukan adalah mewawancarai 
langsung masyarakat petani gemor, pembeli, 
pemilik gudang/industri dan instansi terkait seperti 
Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Provinsi dan Kota.  
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Potensi dan Penyebaran Penghasil 

Gemor di Kalimantan 
 
Kegiatan pemanfaatan tanpa adanya upaya 

regenerasi menyebabkan potensi kulit gemor di 
Kalimantan mengalami degradasi. Produksi kulit 
gemor mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 
Pengumpulan gemor telah lama dilakukan dengan 
sistem tebang. Dengan pertumbuhan trubusan 
gemor yang relatif cepat, keberadaan populasi 
gemor di alam dapat tetap lestari. Tapi akhir-akhir ini 
keberadaan habitat gemor semakin terdesak oleh 
ekspansi lahan perkebunan sawit. Semakin 
sempitnya habitat menyebabkan produksi gemor 
menurun. 

Dewasa ini kegiatan pencarian gemor 
cenderung jauh berhari-hari memasuki hutan rawa 
gambut. Komoditas ini dahulu relatif masih mudah 
diperoleh. Konversi lahan gambut menjadi lahan 
pertanian dan perkebunan menjadikan peramu 
gemor harus mencari gemor semakin jauh ke dalam 
hutan.  

Pengumpul gemor memperoleh gemor dari 
peramu melalui dua mekanisme. Pertama, dengan 
memodali peramu gemor untuk mencari gemor ke 
dalam hutan dan harus menjual hasilnya ke 
pengumpul yang memodalinya; kedua, pengumpul 
tidak memodali peramu, sehingga peramu bisa 
bebas menjual hasil pencarian gemor kepada 
pengumpul manapun. 

Penghasil utama kulit gemor di Kalimantan 
adalah Kalimantan Tengah. Daerah penyebaran 
gemor di Kalteng meliputi daerah Sampit, Taman 
Nasional Sebangau, Katingan, dan Palangkaraya. 
Informasi ini didapat dari Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalteng.  Namun sangat disayangkan Dinas 
Kehutanan Provinsi Kalteng belum mengelola 
produksi gemor di wilayahnya dengan baik, hal ini 
terlihat dari tidak adanya data tentang produksi atau 
pengumpul gemor di Dishut Provinsi Kalteng. 
Demikian pula dengan Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalsel. Sementara itu, Dinas Kehutanan Kab. 
Kotawaringin Timur telah memiliki daftar pengumpul 
gemor berdasarkan izin pengumpulan HHBK yang 
dikeluarkan.  
 

3.2 Rantai Pemasaran Gemor 
 
 Berdasarkan kondisi yang ada, masyarakat 

pengumpul gemor cenderung berada pada posisi 
tawar yang rendah seperti penentuan harga 
disebabkan mekanisme pengambilan gemor oleh 
pengumpul yang lebih mengikat, rendahnya 
pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan 
harga pasar serta dominasi perusahaan pengumpul 
HHBK dikirim keluar Kalimantan. Hal ini dilihat 
dengan rantai pemasarannya yang relatif pendek 
dan lembaga tataniaga yang berperan di dalamnya 
lebih cenderung merupakan orang-orang 
perusahaan yang bersangkutan. Keterlibatan 
masyarakat setempat terbatas dan lebih banyak 
pada proses pencarian dan pengumpulan karena 
merekalah yang lebih mengetahui dan memahami 
kondisi di lapangan sementara proses penyortiran 
sesuai kelasnya serta pengiriman gemor masih 
didominasi oleh pihak perusahaan. 

 Salah satu permasalahan dalam pasca panen 
hasil hutan ini adalah sistem tataniaganya yang 
memainkan peranan yang sangat penting bagi 
pengembangan komoditas gemor dalam penciptaan 
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nilai tambah yang menjadi sumber insentif bagi 
pengelolaan sumber daya maupun bagi industri 
penggunanya. Tataniaga merupakan mata rantai 
penghubung antara sumber dan industri pengelola. 
Oleh karena itu untuk meningkatkan peranan 
gemor, berbagai hambatan khususnya menyangkut 
kebijakan tataniaganya perlu mendapat perhatian. 

 Rantai tataniaga gemor berawal dari peramu 
gemor dan berujung di pengelola kulit gemor tingkat 
akhir yaitu produsen obat anti nyamuk, dupa, dan 
ekspor tepung kulit gemor ke luar negeri seperti 
Taiwan. Peramu gemor mempunyai dua 
kemungkinan hubungan dalam menjual gemor yang 
diperolehnya kepada pengumpul, yaitu yang bersifat 
mutlak dimana peramu harus menyerahkan hasil 
perolehannya kepada pengumpul jika telah 
mempunyai hubungan ikatan kontrak dengan 
pengumpul yang biasanya dilakukan sebelum 
proses pencarian gemor. Sedangkan kemungkinan 
kedua adalah hubungan tidak mutlak dimana 
peramu biasanya tidak mempunyai hubungan ikatan 
kerja, peramu dalam melakukan proses pencarian 
gemor tidak mendapatkan modal dari pengumpul, 
sehingga bebas menjual kepada pengumpul 
manapun. Ada pula peramu gemor yang langsung 
menjual kepada pengumpul besar. 
  

3.2.1 Kotawaringin Timur 
 

 Pengumpul kecil di Kab. Kotawaringin Timur 
tersebar di daerah Cempaka, Terentang, Kemapit, 
dan Suren. Para pengumpul kecil ini menjual kulit 
gemornya ke pengumpul besar di Sampit, yaitu PT. 
Sampit dan CV Gudang Gembor. Pada 
perkembangannya, PT. Sampit menjual kulit gemor 
yang dikumpulkannya kepada CV Gudang Gembor 
karena semakin sedikitnya kulit gemor yang masuk 
ke PT. Sampit. Pada awalnya, CV Gudang Gembor 
memproduksi tepung kulit gemor, kemudian 
mengikirimkannya ke CV Cipta Dupatama di 
Surabaya untuk produksi dupa. Tapi pada saat ini, 
produksi tepung gemor di CV Gudang Gembor tidak 
dilakukan lagi karena semakin sedikitnya kulit gemor 
yang diperoleh dari pengumpul kecil sehingga biaya 
operasi mesin tepung tidak efisien lagi. CV Gudang 
Gembor mengirimkan pasokan gemor dalam bentuk 
kulit gemor ke CV. Cipta Dupatama. 

Sebagian pengumpul gemor di Kab. 
Kotawaringin Timur juga menjual kulit gemornya ke 
Banjarmasin. Hal ini karena harga jual kulit gemor di 
pengumpul besar di Banjarmasin lebih tinggi, yaitu 
sebesar Rp7.500/kg, sementara jika dijual ke PT. 
Sampit hanya seharga Rp6.000/kg dan Rp6.500/kg 
di CV. Gudang Gembor.  
 

3.2.2 Palangkaraya 
 

Pengumpul kecil di Palangkaraya memperoleh 
pasokan kulit gemor dari para peramu di sekitar 
Palangkaraya, yaitu dari daerah Pulang Pisau, 
Kereng Bengkirai, Tumbang Samba, dan Kurun 
dengan kisaran harga Rp4.000/kg hingga 
Rp6.000/kg. Pengumpul kecil di Palangkaraya 
kemudian menjual gemornya ke pengumpul besar di 
Banjarmasin dengan harga Rp7.500 kg. Pengumpul 
besar di Banjarmasin berpusat di Basirih. Sebagian 
pengumpul besar di Basirih sebagian menjual 
gemornya ke PT. Kalimantan Protect Utama di 
Liang Anggang, Kalsel, yang memproduksi obat anti 
nyamuk merk Jazz. Obat anti nyamuk ini sebagian 
besar diproduksi untuk pasar lokal Kalimantan 
Selatan. Selain itu, pengumpul besar di Basirih juga 
mengirimkan kulit gemornya ke Surabaya yang 
kemudian diekspor ke  Taiwan. Ada pula peramu 
gemor yang menjual gamornya langsung ke 
pengumpul besar, yaitu Bapak Secko, yang 
sebelumya memberi mereka modal untuk mencari 
gemor. Pengumpul besar ini dimodali oleh 
pengusaha dari Medan, sehingga kulit gemor 
kemudian dikirimkan ke Medan.  
 

3.2.3  Katingan 
        

Di Kabupaten Katingan, pengumpul gemor 
tersebar di daerah Pendahara, Kasongan, 
Hampangin, Hampangin Lubuk, Tumbang Samba, 
Tumbang Kaman, Tumbang Hirang, Tumbang 
Senamang, Manduing Taheta, Manduing Lama, 
Lahang, Petetak Bahandang, Talingke, Jahanjang, 
Taliang, Beriang Tunggang, dan Buntut Bali. Para 
pengumpul desa ini memperoleh kulit gemor dari 
petani seharga Rp4.000 /kg dari peramu di sekitar 
daerahnya.  Hubungan mutlak terjadi antara peramu 
dan pengumpul di daerah Pendahara, dimana 
pengumpul (Bapak Juliadi dan Bapak Zainal) 
memberikan modal kepada peramu untuk mencari 
gemor ke hutan. Para peramu ini harus menjual kulit 
gemornya kepada pengumpul yang memodalinya. 
Para pengumpul desa kemudian menjual kulit 
gemornya ke pengumpul kota di Kasongan dengan 
harga Rp5.500/kg. Pengumpul kota menyalurkan 
kulit gemornya ke Banjarmasin dengan harga 
Rp7.000/kg.  
 

3.2.4 Barito Selatan 
        

Di kabupaten ini, peramu gemor terpusat di 
daerah Jenamas, Sungai Kuning, dan Mahajandau. 
Para peramu menjualnya ke pengumpul kecil di 
Jenamas yang kemudian menjualnya kembali ke 
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pengumpul di Danau Panggang. Pengumpul di 
Danau Panggang ini menjual gemornya ke 
Banjarmasin. Pengumpul di Jenamas juga ada yang 
menjual langsung kulit gemornya ke Banjarmasin. 
 

3.2.5 Kapuas 
 

Peramu gemor di Kabupaten Kapuas dapat 
ditemukan di daerah Mentangai, Lamunti, Teluk 
Kapar dan Manusup. Para peramu menjualnya ke 
pengumpul di Mentangai Tengah yang kemudian 
menjualnya kembali ke Banjarmasin. 
 

3.2.6  Hulu Sungai Utara 
 

Satu-satunya pengumpul di kabupaten ini 
terdapat di Manarap Hilir yang mendapatkan 
pasokan gemor dari peramu yang mengambil gemor 
di sekitar hutan Samujur yang berbatasan dengan 
Provinsi Kalteng. Pengumpul membeli kulit gemor 
basah seharga Rp800/kg dari peramu. Kulit gemor 
basah dikeringkan selama 3-4 hari, kemudian dijual 
kepada pembeli dari Banjarmasin seharga Rp4.000 
/kg. Panjaitan (2012) menggambarkan mekanisme 
pengambilan gemor di lapangan dan pemasarannya 
dalam aliran tataniaga gemor seperti disajikan pada 
Gambar 1.  

 

3.3 Tarif dan Pungutan Gemor 
 
       Saat ini kulit gemor tidak termasuk ke dalam 
HHBK unggulan, sehingga tarif pungutan kulit 
gemor belum diatur oleh pemerintah. Di Kab. 
Kotawaringin Timur, Dinas Kehutanan telah 
mendata perusahaan pengumpul gemor 
berdasarkan IUPHHBK yang dikeluarkan. Tarif 
pungutan gemor di kabupaten ini ditetapkan 
berdasarkan Perda No. 28 tahun 1998, yaitu 
sebesar Rp50.000/ton. Pada tahun 2009, dua 
perusahaan pengumpul yang terdata di kabupaten 
ini, yaitu PT. Sampit dan CV. Gudang Gembor 
memperoleh target produksi sebesar masing-
masing 900 ton dan 250 ton, sehingga target 
retribusi untuk pemerintah dari kedua kedua 
perusahaan itu masing-masing sebesar 
Rp45.000.000 dan Rp12.500.000 (Panjaitan, 2012). 

 
4. SIMPULAN  

 
Tataniaga kulit gemor di Kalimantan Selatan 

dan Kalimantan Tengah memiliki rantai 
perdagangan yang pendek dengan distribusi 
pendapatan terbesar pada pengumpul besar.   

Pemerintah belum optimal memberikan 
perhatian khusus terhadap pengaturan pemanenan 

dan perlindungan gemor di alam, serta tata aturan 
perijinan untuk pemanfaatannya.  

HHBK gemor potensial untuk dikembangkan 
sebagai komoditi di hutan tanaman, untuk itu 
diperlukan kajian menyeluruh tentang kemungkinan 
pengembangan jenis tersebut di hutan rawa gambut 

Selama ini pemanenan gemor dilakukan 
dengan teknik destruktif, maka perlu penelitian 
teknik pemanenan kulit gemor dengan teknik tanpa 
tebang. 

Pemerintah hendaknya memberi perhatian 
terhadap HHBK gemor dengan membuat aturan-
aturan untuk pengembangan dan produksi kulit 
gemor yang lestari  
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Rp.550

0 

 

Rp.4000 

Petani/ 

peramu 

gemor 

 
 

  

Pengumpul 

kota di 

Kasongan: 

 

Wanda 

 

Imi 

Pengumpul desa 
 Pendahara (Juliadi & Zainal) 

 Kasongan (Said & Amat) 

 Hampangin (Jumbra & 

Ahmad) 

 Hampangin Lubuk (Aril) 

 Tumbang Samba (NN) 

 Tumbang Kaman (NN) 

 Tumbang Hirang (NN) 

 Tumbang Senamang (NN) 

 Manduing Taheta (NN) 

 Manduing lama (NN)  

 Lahang (NN) 

 Petetak bahandang (NN) 

 Talingke (NN) 

 Jahanjang (NN) 

 Taliang (NN) 

 Beriang tunggang (NN) 

 Buntut bali (NN) 

Katingan 

Pulang Pisau 

Peramu 

Tumbang Nusa 

 Pengumpul 

desa 

 
Peramu 

Teluk Umpan 

Rp.4000 

 

Rp.800 
Petani/ 

peramu 

gemor 

Pengumpul desa 

 Manarap hilir (H. Sakbi) 

Hulu Sungai Utara 

Peramu gemor 

di: 

Mentangai, 

Teluk Kapar, 

Lamunti, 

Manusup 

Pengumpul 

desa  

(Deki) 

di Mentangai 

Tengah 

Pengumpul desa 

(Udin) di Jenamas 

 

Peramu gemor di: 

Jenamas, Sungai 

Kuning, 

Mahajandau 
Pengumpul desa  

di Danau Panggang 

Rp.7000 

Rp.7000 

Lampiran 1. Rantai Pemasaran Gemor di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan 


