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Abstract 

 In 1994 the price of mata kucing resin on farm level was only ± 47.5% of the export price 
(FOB). This might indicate that bargaining position of farmers on resin marketing was weak. The 
aims of study are to see the development of bargaining position of the farmers and factors that  
influent it. The results of the study showed that in 1997, bargaining position of the farmer was 
better compared to that in 1994 because of decreased production of damar resin and increasing 
the number of traders. During 1994 – 1997, the percentage of resin price on farm level to export 
price increased by 17.82%, the porcentage of farmers' profit to total profits increased by 7.67%, 
and the percentage of harvesting cost to total costs decreased by 4.15%. However, the market of 
damar mata kucing resin was imperfect because there was a barrier to entry to become sub-
district trader.The study suggested that the regulation curently applied need to be improved to 
minimise the impact of imperfect competition. 
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Abstrak 

Pada tahun 1994 harga damar di tingkat petani rendah, sekitar 47.5% terhadap harga ekspor. 
Hal ini merupakan tanda bahwa posisi tawar petani dalam pemasaran damar lemah. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan posisi tawar petani dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi tawar petani selama periode 
1994–1997 menguat karena meningkatnya persaingan antar pedagang untuk memperoleh damar 
sebagai akibat dari penurunan produksi dan peningkatan jumlah pedagang damar. Dalam periode 
tersebut, persentasi harga jual damar di tingkat petani terhadap harga ekspor meningkat sebesar 
17.82%, persentasi keuntungan yang diperoleh petani terhadap total keuntungan pemasaran 
meningkat sebesar 7.67% dan persentasi biaya pemungutan damar terhadap total biaya pemasaran 
menurun sebesar 4.15%. Meskipun demikian, pasar damar mata kucing belum dalam kondisi 
persaingan sempurna karena ada hambatan untuk menjadi pedagang kecamatan. Karena itu 
disarankan agar peraturan-peraturan yang berlaku saat ini diperbaiki untuk menghilangkan 
dampak persaingan yang tidak sehat.  

Kata Kunci: posisi tawar, petani, damar mata kucing, pemasaran, pedagang 
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I. PENDAHULUAN 
 
 Dalam struktur pasar yang oligopsoni, pembeli mempunyai posisi tawar yang 
lebih baik dibanding penjual sehingga menjadi penentu harga dan penjual hanya 
sebagai penerima harga (Baumol, 1988). Anonimus (1995) melaporkan bahwa 
struktur pasar damar mata kucing di Lampung adalah oligopsoni. Diperkirakan 
bahwa pelaku pemasaran yang lebih hilir mempunyai posisi tawar yang lebih baik 
dibanding pelaku yang lebih hulu. Petani dalam pemasaran damar berada paling 
hulu sehingga posisi tawarnya lemah dan harga jual di tingkat petani hanya 56% 
dari harga ekspor. 
 Selain menyebabkan pendapatan petani rendah, kondisi ini dapat mengancam 
kelestarian hutan damar rakyat. Dalam struktur pasar yang oligopsoni, pendapatan 
petani hanya mungkin diperbaiki dengan meningkatkan produksi atau 
meningkatkan intensitas penyadapan. Hal ini mudah dilakukan tetapi dapat 
mengganggu kelestarian hutan damar karena semakin intensif pohon damar disadap 
semakin rentan pohon damar dari tiupan angin. Penelitian ini dilakukan 
berdasarkan latar belakang tersebut dan bertujuan untuk mengetahui perkembangan 
posisi tawar petani dan faktor-faktor yang mempengaruhi posisi tawar menawar 
tersebut. 
 
 
II.  METODA PENELITIAN 
 
A. Kerangka Pemikiran 
 
 Dalam pasar yang bersaing sempurna, baik penjual maupun pembeli mempunyai 
posisi tawar yang sama yaitu sebagai penerima harga. Keuntungan yang diperoleh  
penjual dan pembeli adalah sebanding dengan biaya yang dikeluarkannya. Dalam 
pasar oligopsoni, posisi tawar pembeli lebih baik dibanding penjual karena pembeli 
sebagai penentu harga dan penjual sebagai penerima harga, sehingga dapat 
diharapkan keuntungan yang diperoleh pembeli lebih besar dibanding penjual 
(Baumol, 1988). Perbedaan keuntungan relatif yang diperoleh antara kedua pelaku 
pasar tersebut menunjukkan perbedaan posisi tawar. Semakin besar perbedaan 
keuntungan semakin besar perbedaan posisi tawar antara penjual dan pembeli. 
 Dalam kondisi yang ideal, posisi tawar diukur secara langsung yaitu dengan 
membandingkan biaya dan keuntungan antara yang diperoleh tingkat pemasaran 
yang satu dengan tingkat pemasaran lainnya, dan perkembangannya diukur dengan 
membandingkan posisi tawar yang lalu dengan posisi tawar saat ini. 
 Dalam penelitian ini, posisi tawar tidak diukur secara langsung karena data tidak 
tersedia secara lengkap. Penelitian ini dilakukan pada tahun 19971998. Data 
sebelum tahun 1997 diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryatno 
dan Ali (1994) dan Aninomus (1995). Penelitian tersebut tidak bertujuan untuk 
mengukur posisi tawar sehingga tidak mengumpulkan data untuk mengukur posisi 
tawar tersebut. Tetapi kedua penelitian tersebut memuat informasi tentang upah 
pemungutan serta biaya dan keuntungan yang diperoleh oleh pelaku pasar sehingga 
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dapat dipergunakan untuk melihat perkembangan posisi tawar.  
 Secara kualitatif, perkembangan posisi tawar dilihat dari perkembangan tingkat 
persaingan untuk memperoleh damar. Secara kuantitatif, posisi tawar diukur 
dengan menggunakan parameter margin pemasaran (MP), biaya pemasaran (BP) 
dan keuntungan pemasaran (KP). Perkembangannya ditentukan dengan cara 
membandingkan nilai MP, BP, dan KP untuk setiap tingkat pemasaran hasil 
penelitian tahun 1997 dengan MP, BP dan KP untuk tingkat pemasaran yang sama 
hasil penelitian tahun 1994 dan 1995. Satuan pembanding adalah persentasi bukan 
rupiah karena kondisi (harga, biaya dan kurs dollar terhadap rupiah) saat penelitian 
dan penelitian sebelumnya berbeda. 
 
B. Lokasi Penelitian 
 
 Penelitian dilakukan di desa Pahmongan, Ulu Krui dan Wai Sindi, Kecamatan 
Krui, Kabupaten Lampung Barat, dimana 70% produksi damar dari Propinsi 
Lampung diperkirakan berasal dari daerah ini dan 60% - 90% masyarakat di tiga 
desa tersebut terlibat dalam kegiatan pemungutan, penyortiran, pengangkutan dan 
perdagangan damar. Penelitian juga dilakukan di Bandar Lampung dimana kegiatan 
ekspor damar berlangsung. 
 
C. Pengumpulan Data 
 
 Pengumpulan data dilakukan pada bulan Nopember 1997. Data yang 
dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan 
dengan metode wawancara dengan responden pelaku pemasaran: petani, pedagang 
desa, pedagang kecamatan dan eksportir. Data primer yang dikumpulkan antara lain 
jumlah pelaku pemasaran damar, harga, biaya dan tingkat persaingan usaha. Data 
sekunder dikumpulkan dari instansi pemerintah dan perpustakaan yang antara lain 
meliputi peraturan dan kebijakan, produksi dan pemasaran damar serta hasil 
penelitian tentang usaha damar. 
 
D. Metoda Analisis Data 
 
 Perkembangan posisi tawar yang diukur dengan parameter persentasi MP, BP 
dan KP dilakukan melalui 3 tahap. Pertama, menghitung margin, biaya dan 
keuntungan pemasaran untuk setiap tingkat pemasaran;  kedua, menghitung 
persentasi MP, BP dan KP untuk setiap tingkat pemasaran terhadap masing-masing 
nilai totalnya; dan ketiga, membandingkan persentasi MP, BP dan KP untuk setiap 
tingkat pemasaran hasil penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya. 
 
1.  Margin, Biaya dan Keuntungan Pemasaran  

 Margin, biaya dan keuntungan pemasaran dihitung dengan rumus sebagai 
berikut: 

a. Margin pemasaran (MP) 
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 MPi = HJi – HBi    (1) 
dimana: 
MPi = margin pemasaran pada tingkat pemasaran i (Rp/kg) 
HJi = harga jual pada tingkat pemasaran i (Rp/kg) 
HBi = harga beli pada tingkat pemasaran i (RP/kg) 
i = tingkat pemasaran yang terdiri dari petani, pedagang desa, pedagang  

kecamatan dan eksportir 
 

Mengingat petani adalah produsen damar mata kucing maka margin pemasaran 
tidak dapat dihitung dengan menggunakan rumus tersebut. Margin pemasaran di 
tingkat petani dihitung dengan cara mengurangi harga jual dengan biaya pungut. 
 
b. Biaya pemasaran (BP) 

    ∑
=

=
n

1j

Bj    BPi  (2) 

dimana: 
BPi = biaya pemasaran pada tingkat pemasaran i (Rp/kg) 
Bj = biaya untuk kegiatan pemasaran j (Rp/kg) 
j = kegiatan pemasaran yang terdiri dari kegiatan produksi, penyortiran,  

pengangkutan, penyimpanan, dan administrasi  
 
c. Keuntungan pemasaran (KP) 

 KPi = MPi – BPi    (3) 
dimana: 
KPi = keuntungan pemasaran pada tingkat pemasaran i (Rp/kg) 
 
2. Persentasi Margin, Keuntungan dan Biaya Pemasaran Terhadap Nilai Totalnya 

 Persentasi margin, keuntungan dan biaya pemasaran terhadap masing-masing 
nilai totalnya dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
 
a.  Persentasi margin pemasaran terhadap total margin pemasaran atau harga ekspor 

 100%x    
MPi

MPi  PMPi n

1i
∑
=

=    (4) 

dimana: 
PMPi = persentasi margin pemasaran pada tingkat pemasaran i terhadap harga 

ekspor (%) 
 
b.  Persentasi biaya pemasaran terhadap total biaya pemasaran 
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100%x  
BPi

BPi  PBPi n

1i
∑
=

=    (5) 

dimana: 
PBPi = persentasi biaya pemasaran pada tingkat pemasaran i (%) 
 
c.  Persentasi keuntungan pemasaran terhadap total keuntungan pemasaran 

100%x    
KPi

KPi  PKPi n

1i
∑
=

=   (6) 

dimana: 
PKPi = persentasi keuntungan pemasaran pada tingkat pemasaran i (%) 
 
3. Perkembangan Posisi Tawar 

 Perkembangan posisi tawar diukur dengan membandingkan PMP, PBP dan PKP 
untuk setiap tingkat pemasaran hasil penelitian tahun 1997 dengan PMP, PBP dan 
PKP hasil penelitian tahun 1994 dan 1995 pada tingkat pemasaran yang sama. 
Posisi tawar pelaku pemasaran menguat apabila PMP, PBP dan PKP tahun 1997 
lebih besar dari PMP, PBP dan PBP tahun 1994 atau 1995. 
 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Saluran Pemasaran Damar Mata Kucing 
 
 Pemasaran damar mata kucing melibatkan beberapa pelaku pemasaran seperti 
petani, pedagang desa, pedagang kecamatan, dan pedagang besar atau eksportir. 
Saluran pemasaran damar mata kucing dapat dilihat pada Gambar 1.  
 Setiap pelaku pemasaran tersebut mempunyai kedudukan dan fungsi yang sulit 
digantikan oleh pelaku yang lain. Pedagang desa, misalnya, keberadaannya 
diperlukan oleh petani agar dapat menjual damarnya secara mudah dan cepat, dan 
diperlukan oleh pedagang kecamatan untuk memperoleh damar dalam volume yang 
besar. Pengumpulan damar dari petani tidak dilakukan sendiri oleh pedagang 
kecamatan karena dianggap tidak efisien. Biaya tambahan yang dikeluarkan oleh 
pedagang kecamatan untuk membayar tenaga pengumpul lebih besar dari selisih 
antara harga damar di tingkat petani dan harga damar di tingkat pedagang desa. 
 

Petani 
 
 

Pedagang 
Desa 

 
 

Pedagang 
Kecamatan 

 
 Eksportir 
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 Gambar 1. Saluran Pemasaran dari Petani sampai Eksportir 
 Figure 1. Marketing channel from  farmers to exporters 
 
 Fungsi pedagang kecamatan dalam pemasaran damar yaitu mengirim damar dari 
Krui ke propinsi Lampung dan propinsi lain di Indonesia tidak dapat digantikan 
oleh lainnya karena hanya pedagang kecamatan yang memiliki ijin untuk 
mengangkut damar ke luar Krui. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi eksportir tidak 
dapat digantikan secara efisien oleh pedagang kecamatan karena kegiatan ekspor 
dilakukan di Bandar Lampung yang jaraknya 300 km dari Krui. 
 Meskipun demikian, pemasaran damar tidak selalu berjalan mengikuti saluran 
pemasaran seperti tergambar pada Gambar 1. Sebagian petani menjual damarnya 
langsung ke pedagang kecamatan. Sebagian besar lainnya lebih tertarik untuk 
menjual damarnya kepada pedagang desa karena lebih mudah dan tidak perlu 
mengeluarkan biaya tambahan untuk pengarungan dan transpotasi.  
 Penjualan damar dari pedagang desa yang satu kepada pedagang desa lainnya 
juga terjadi, biasanya pada keadaan dimana seorang pedagang desa tidak mampu 
memperoleh damar dalam volume yang cukup besar. Penjualan ini terpaksa 
dilakukan karena pedagang kecamatan tidak mau membeli damar dalam jumlah 
yang sedikit mengingat biaya pengangkutan damar per satuan berat mahal (biaya 
pengangkutan ditanggung oleh pedagang kecamatan). 
 
B.  Tingkat Persaingan  
 
 Tingkat persaingan untuk memperoleh atau membeli damar dipengaruhi oleh 
jumlah pelaku pemasaran dan tingkat produksi. Semakin banyak jumlah pelaku 
pemasaran dan semakin kecil produksi damar semakin tinggi tingkat persaingan.  

1.  Produksi damar mata kucing  

 Produksi damar mata kucing dari Lampung selama 6 tahun terakhir disajikan 
pada Tabel 1. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa produksi damar berfluktuasi 
antara 269 - 525 ton per bulan karena produksi damar dipengaruhi oleh hama dan 
musim. Pada awal musim penghujan, produksi damar rendah karena merupakan 
masa pertumbuhan daun dan masa meningkatnya intensitas hama pemakan daun. 
Pada akhir musim penghujan dan awal musim kemarau produksi damar tinggi atau 
normal karena intensitas serangan hama rendah dan kebutuhan pohon damar akan 
air terpenuhi. Pada akhir musim kemarau produksi damar kembali turun karena 
ketersediaan air terbatas. 
 
Tabel 1.  Produksi damar mata kucing dari Lampung, 1992/93 - 1997/98 
Table 1.  Production of damar resin of Lampung, 1992/93 - 1997/98 

Tahun Produksi per tahun (ton) Produksi per bulan (ton) 
1992/93 5 743 478 
1993/94 4 942 412 
1994/95 6 298 525 
1995/96 3 636 303 
1996/97 5 145 429 
1997/98* 1 619 269 
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Sumber (Source): Anonimus (1997b) dan Anonimus (1997d) 
Keterangan (Remarks):  * sampai bulan Nopember 1997. 
 
 Menurut petani, produksi damar pada awal musim penghujan dan akhir musim 
kemarau berkisar antara 50% - 70% dari produksi normal, tergantung pada 
intensitas serangan hama dan tingkat kekeringan. Rata-rata produksi damar pada 
tahun 1997/98 adalah 269 ton per bulan atau sekitar 63% dari rata-rata produksi per 
bulan tahun 1992/93 - 1996/97 karena kekeringan yang panjang (El Nino). Dampak 
kekeringan ditunjukkan oleh produksi damar pada bulan Juli - Nopember 1997 
yang hanya sekitar 170 ton per bulan atau 40%  dari rata-rata produksi bulanan 
tahun sebelumnya (Anonimus, 1997b). 
 
2. Jumlah pelaku pemasaran 

 Perkembangan jumlah petani dan pelaku pemasaran damar mata kucing lainnya 
disajikan pada Tabel 2. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pedagang 
desa pada periode 1994–1997 meningkat dari 45 orang menjadi 120 orang.  
Pertambahan jumlah pedagang desa yang sangat besar tersebut disebabkan 
beberapa hal berikut. Pertama, setiap orang dapat menjadi pedagang desa karena 
tidak ada ijin khusus untuk menjadi pedagang desa. Kedua, modal untuk pedagang 
desa tidak besar (minimum sekitar Rp 1 juta). Ketiga, usaha damar berlangsung 
sepanjang tahun dan perputaran modal cepat (kurang dari 1 bulan) sehingga lebih 
menguntungkan dibanding usaha pertanian lainnya yang berlangsung hanya pada 
waktu tertentu saja. Selain itu, usaha lain di luar usaha damar tebatas karena Krui 
bukan daerah industri atau perdagangan. 
 
Tabel 2. Jumlah pelaku pemasaran damar mata kucing tahun 1994–1997 
Table 2. Number of traders of damar resin in 1994–1997 

Pelaku pemasaran Jumlah pelaku pemasaran (orang) Keterangan 
 1994* 1995** 1997***  

Petani        2 000        2 000      2 000 - informasi 
Pedagang desa -             45         120   jumlah P.desa 
Pedagang kecamatan               6               6             7   tahun 1994 
Eksportir  Lampung               7               7             7   tidak tersedia 

Sumber(Sources): * Haryatno dan Ali Saiban (1994) 
 ** Anonimus (1995) 
 *** Hasil Penelitian 
 
 Jumlah pedagang kecamatan meningkat dari 6 pedagang menjadi 7 pedagang 
atau tidak banyak berubah. Hal ini disebabkan adanya kendala perijinan (Ijin 
Pemungutan dan Pemanfaatan Damar -IPPD) untuk menjadi pedagang kecamatan. 
Menurut pedagang desa yang berminat menjadi pedagang kecamatan, IPPD sulit 
diperoleh karena selama ini IPPD hanya diberikan kepada pedagang yang mampu 
mengumpulkan damar (dapat menunjukkan lokasi pemungutan dan surat 
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persetujuan pemilik kebun damar) sekitar 400 ton per 6 bulan dan prosedur 
pengurusannya panjang. IPPD harus diurus sampai ibukota propinsi karena IPPD 
diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Tingkat I setelah mendapat persetujuan prinsip 
dari Gubernur (Anonimus, 1997a).  
 Jumlah eksportir di Lampung tidak berubah yaitu  7 perusahaan yang 
disebabkan, saat ini, keuntungan dari ekspor damar mata kucing terbatas dan bukan 
karena kendala perijinan.  Hasil wawancara dengan eksportir damar batu yang 
sesekali mengekspor damar mata kucing menunjukkan bahwa ijin untuk menjadi 
eksportir damar mata kucing mudah diperoleh. Saat ini perusahaannya belum 
tertarik untuk mengekspor damar mata kucing karena damar sulit diperoleh. 
Apabila menguntungkan, perusahaannnya akan kembali mengekspor damar mata 
kucing. 
 
3.  Perkembangan tingkat persaingan 

 Peningkatan jumlah pelaku pemasaran  dan penurunan produksi seperti telah 
dijelaskan di atas menyebabkan persaingan antar pelaku pemasaran damar 
meningkat. Di tingkat pedagang desa meningkatnya persaingan terlihat dari 
perubahan cara pembelian damar. Sebelumnya, pedagang desa cenderung di rumah 
menunggu petani menjual damarnya. Saat ini, mereka cenderung membeli damar di 
rumah petani agar dapat bersaing dengan pedagang desa yang lain. Menurut 
pedagang desa, persaingan untuk memperoleh damar sangat tinggi sehingga volume 
damar yang diperoleh sulit dipastikan dan cenderung lebih rendah dari yang 
diinginkan.  
 Di tingkat pedagang kecamatan, tingginya persaingan ditunjukkan oleh adanya 
"penjualan" surat angkutan damar kepada pedagang desa (hanya pedagang 
kecamatan yang mempunyai surat angkutan damar). Hal ini dilakukan oleh 
pedagang kecamatan untuk memenuhi target IPPD (agar IPPD tidak diturunkan). 
Dari kerjasama ini pedagang kecamatan mendapatkan imbalan (fee) dari pedagang 
desa atas surat angkutan yang diberikannya. Menurut pedagang desa, imbalan yang 
harus dibayar kepada pedagang kecamatan adalah Rp 40,- per kg, sedangkan biaya 
IPPD menurut pedagang kecamatan adalah Rp 3,- per kg sehingga dari kerjasama 
tersebut pedagang kecamatan memperoleh Rp 37,- per kg. Bagi pedagang desa, 
penjualan langsung ke pedagang besar merupakan kesempatan untuk meningkatkan 
skala usaha dan keuntungan. Saat ini, ada 2 pedagang desa yang diketahui 
melakukan penjualan langsung ke eksportir, seorang melakukan atas inisiatif 
sendiri dan seorang lainnya dibiayai oleh eksportir. Apabila mereka dikelompokkan 
sebagai pedagang kecamatan maka jumlah pedagang kecamatan yang ada di Krui 
adalah 9 orang. 
 Meskipun demikian, tidak semua pedagang kecamatan mau bekerjasama dengan 
pedagang desa. Alasannya, kerjasama tersebut dapat merugikan usaha mereka 
dimasa yang akan datang. Dengan lokasi usaha yang lebih strategis, pedagang desa 
(yang juga bertindak sebagai pedagang kecamatan) dapat menjadi pesaing 
pedagang kecamatan untuk memperoleh damar.  
 Kesulitan memperoleh damar mata kucing juga dialami oleh eksportir sehingga 
sebagian eksportir hanya sesekali dapat mengekspor damar mata kucing 
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(Anonimus, 1997b). Persaingan untuk memperoleh damar juga terlihat dari 
penawaran harga kepada pedagang kecamatan yang berbeda. Menurut pedagang 
kecamatan, saat ini (Nopember 1997) harga damar yang ditawarkan eksportir 
Jakarta sedikit lebih baik dari yang ditawarkan eksportir Lampung.  Sehingga pada 
periode Juli – Nopember 1997, damar yang dikirim ke Jakarta sekitar 50% dari total 
produksi (Anonimus, 1997b). Pada periode sebelumnya,  sebagian besar produksi 
damar dari Krui dikirim ke Lampung (Anonimus, 1997c). 
 
C.  Perkembangan Posisi Tawar  
 
 Perkembangan kontribusi MP terhadap pembentukan harga ekspor, 
perkembangan MK dan MB, disajikan pada Tabel 3, 4 dan 5. Dari Tabel 3 dapat 
dilihat bahwa selama periode 1994 sampai 1997 kontribusi harga damar di tingkat 
petani terhadap pembentukan harga ekspor selalu lebih tinggi dibandingkan dengan 
kontribusi pelaku lainnya. Hal ini menunjukkan persentasi harga damar di tingkat 
petani terhadap harga ekspor, tetapi  tidak menunjukkan bahwa posisi tawar petani 
selalu lebih kuat dari lainnya karena kontribusi petani dihitung berdasarkan harga 
jual dan kontribusi lainnya dihitung berdasarkan margin pemasaran (harga jual 
dikurangi harga beli).  
 
Tabel 3. Kontribusi margin pemasaran setiap tingkat pemasaran terhadap harga 

ekspor*) 
Table 3. Contribution of marketing margin of each marketing level on the export 

price*) 

Uraian Kontribusi pembentukan harga ekspor (%) 
 Tahun 1994* Tahun 1995** Tahun 1997*** 

Petani             
- harga jual       47.50        56.18                65.32 
Pedagang desa    
- margin pemasaran       12.50          5.11          7.28 
Pedagang kecamatan    
- margin pemasaran       15.00        20.42        11.96 
Eksportir    
- margin pemasaran       25.00        18.28        15.44 

Jumlah:     100.00      100.00      100.00 

Sumber (Source) : * Haryatno dan Ali Saiban (1994) data diolah  
  ** Anonimus (1995) data diolah  
  ***  Hasil Penelitian  
Keterangan (Remarks) :    *) Harga ekspor di pelabuhan Lampung 
         

 Tabel 3 juga menunjukkan bahwa kontribusi harga di tingkat petani meningkat 
dari 47.50% pada tahun 1994 menjadi 65.32% pada tahun 1997, sedangkan 
kontribusi pelaku lainnya menurun. Selanjutnya dari Tabel 4 dan 5 dapat dilihat 
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bahwa persentasi keuntungan yang diperoleh petani terhadap total keuntungan 
(keuntungan petani ditambah dengan keuntungan pelaku pemasaran lainnya) 
meningkat dari 73.33% pada tahun 1994 menjadi 81.00% pada tahun 1997 dan 
persentasi upah pungut terhadap total biaya (upah pungut ditambah dengan biaya 
yang dikeluarkan pelaku pemasaran lainnya) pada periode yang sama menurun dari 
43.75% menjadi 39.60%, sedangkan pelaku pemasaran lainnya cenderung 
sebaliknya. Hal ini menunjukkan posisi tawar petani menguat dan pelaku lainnya 
melemah.  
Tabel 4.  Biaya  yang dikeluarkan oleh setiap tingkatan pemasaran (%)*) 
Table 4.  Cost spent by each level of marketing (%)*) 

Tingkatan pemasaran Persentasi biaya pemasaran (% ) 
 Tahun 1994* Tahun 1995** Tahun 1997*** 

Petani **)        43.75        44.53        39.60 
Pedagang Desa         12.50          7.12        11.09 
Pedagang Kecamatan         18.75        25.96        21.44 
Eksportir         25.00        22.39        27.87 
Jumlah       100.00      100.00      100.00 

Sumber (Source) : * Haryatno dan Ali Saiban (1994) data diolah 
  ** Tim Peneliti Sosek (1995) data diolah 
       *** Hasil Penelitian  
Keterangan (Remarks) . *) Tidak termasuk biaya pembelian damar 
 
 
Tabel  5. Keuntungan Yang Diperoleh Setiap Tingkatan Pemasaran (%) 
Table  5. Profit obtained by each level of marketing (%) 

Tingkatan pemasaran Persentasi keuntungan pemasaran (%) 
 Tahun 1994* Tahun 1995** Tahun1997*** 

Petani        73.33       79.21      81.00 
Pedagang Desa          6.67         2.17        4.96 
Pedagang Kecamatan          6.67         9.65        6.18 
Eksportir        13.33         8.97        7.86 

Jumlah      100.00     100.00    100.00 

Sumber (Source) : * Haryatno dan Ali Saiban (1994) data diolah 
     ** Anonimus (1995) data diolah  
  *** Hasil Penelitian  
 
 Dari perkembangan kontribusi margin pemasaran terhadap pembentukan harga 
ekspor selama 1994 –1997 juga dapat dilihat bahwa kontribusi eksportir, pedagang 
kecamatan, dan pedagang desa masing-masing mengalami penurunan sebesar 
9.56%, 3.04%,  dan 5.22% atau kontribusi eksportir menurun paling besar. Bagi 
eksportir dan pedagang kecamatan, hal ini disebabkan penurunan persentasi 
keuntungan (masing-masing menurun 5.47% dan 0,49%) dan bukan karena 
persentasi biaya yang justru meningkat (masing-masing meningkat 2.87% dan 
2.69%). Sedangkan penurunan kontribusi pedagang desa disebabkan oleh 
penurunan persentasi biaya (1.71%) dan persentasi keuntungan (1.41%). 
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Perkembangan tersebut menunjukkan posisi tawar eksportir menurun paling besar 
dan posisi tawar pedagang kecamatan menurun paling kecil.  
 Peningkatan persaingan yang tajam antar pelaku pemasaran yang menyebabkan 
posisi tawar petani menguat terjadi sejak bulan Juli 1997 atau sejak produksi damar 
turun secara drastis dan nilai rupiah melemah. Hal ini dapat dilihat dari 
perkembangan harga di tingkat petani dan harga di tingkat eksportir selama 5 bulan 
terakhir. Hasil wawancara dengan petani menunjukkan bahwa pada bulan Juli 
hingga pertengahan Nopember, harga damar asalan bagus di tingkat petani di desa 
Pahmongan terus meningkat secara tajam dari Rp 1 100 per kg menjadi Rp 1 800 
per kg, atau meningkat  lebih dari Rp 150 per kg per bulan. 
 Sementara itu, harga damar di tingkat eksportir pada periode Juli – awal 
Nopember 1997  tidak berubah sekitar US$ 0.7 per kg, meskipun produksi damar 
turun hingga 60%. Penyebabnya pasar ekspor didominasi oleh importir Singapura 
yang mengimpor sekitar 90% damar dari Lampung (Anonimus, 1997c). Dengan 
dominasi tersebut, importir Singapura diperkirakan memiliki dominasi pasar yang 
besar sehingga dapat memanfaatkan kenaikan nilai dollar terhadap rupiah untuk 
menekan harga damar (dalam dolar).  
 Apabila dibandingkan maka terlihat bahwa kenaikan harga di tingkat eksportir 
sebesar perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar (dari Rp 2 400 per dolar 
menjadi Rp 3 600 per dolar) atau sekitar 50% sedangkan kenaikan harga di tingkat 
petani lebih tinggi yaitu  mencapai 63% (Rp 1 800 dibagi Rp1 100 dikalikan 
100%).  
 
D.  Upaya Memperbaiki Kondisi Pasar  

 Dalam kondisi krisis moneter dewasa ini, usaha damar mata kucing merupakan 
usaha yang menguntungkan. Total keuntungan pemasaran (keuntungan petani 
ditambah keuntungan yang diperoleh pelaku pemasaran lainnya) selama 3 tahun 
terakhir meningkat sebesar Rp 426,- per kg karena harga jual damar meningkat 
sejalan dengan kenaikan nilai dolar terhadap rupiah (Tabel 6). Di masa mendatang 
prospek usaha damar diperkirakan akan tetap baik. Selain didukung oleh 
kemampuan petani mengelola damar secara lestari dan sarana transportasi yang 
memadai, pemasaran damar dapat dilakukan dengan lancar karena didukung 
saluran pemasaran yang baik. 
 Meskipun demikian, pasar damar mata kucing belum dalam kondisi persaingan 
sempurna antara lain karena masih adanya hambatan untuk menjadi pedagang 
kecamatan.  Aninomus (1997a) menjelaskan bahwa untuk memperoleh Ijin 
Pemungutan dan Pemanfaatan Damar (IPPD) atau menjadi pedagang kecamatan 
(selama ini IPPD hanya diberikan kepada pedagang kecamatan), pemohon antara 
lain harus dapat menunjukkan surat kepemilikan kebun damar atau mendapat 
persetujuan pemilik kebun damar untuk memungut damarnya. Persyaratan ini 
menutup kesempatan bagi seseorang untuk menjadi pedagang kecamatan yang baru 
karena secara formal  semua kebun damar diperkirakan telah dipungut berdasarkan 
IPPD.  
 
Tabel 6.  Keuntungan dan biaya pemasaran tahun 1994 dan 1997 
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Table 6. Profit and cost of marketing in 1994 and 1997 

Uraian Tahun 1997* Tahun 1994** Selisih 

Total keuntungan (Rp/kg)           1 563           600           963 
Total biaya (Rp/kg)*)              937             400           537 

Selisih (Rp/kg)              626           200           426 

Sumber (Source) : * Hasil Penelitian 
     **   Haryatno dan Ali Saiban (1994) data diolah  
Keterangan (Remarks) . *) Tidak termasuk biaya pembelian damar 
 Karena itu, persyaratan tersebut sebaiknya dihapus karena pertimbangan 
berikut. Pertama, persyaratan tersebut menghambat seseorang untuk menjadi 
pedagang kecamatan, seperti telah dijelaskan di atas. Kedua, pemungutan damar 
dilakukan sepanjang tahun dan tidak tergantung pada ada tidaknya IPPD yang 
diurus oleh pedagang kecamatan. Ketiga, kegiatan pedagang kecamatan tidak 
terkait dengan kegiatan petani. Menurut petani, pedagang kecamatan tidak ikut 
mengelola kebun damar dan tidak meminta persetujuan petani dalam perpanjangan 
IPPD. Dengan kata lain, kegiatan petani dan kegiatan pedagang kecamatan adalah 
dua kegiatan yang terpisah, sehingga penghapusan persyaratan tersebut 
diperkirakan tidak mempengaruhi kelestarian pemungutan damar, seperti maksud 
disusunnya tata cara pengurusan IPPD (Anonimus, 1997a). 
 Hal lain yang perlu diupayakan adalah perluasan pasar ekspor. Ekspor damar 
langsung ke negara-negara konsumen damar perlu ditingkatkan untuk mengeliminir 
posisi tawar importir Singapura yang kuat dalam pembentukan harga ekspor. Hal 
ini dapat meningkatkan harga ekspor damar yang selanjutnya akan meningkatkan 
harga damar sampai ke tingkat petani. 
 
 
IV.  KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 
 
1. Pelaku pasar damar mata kucing dalam negeri adalah petani, pedagang desa, 

pedagang kecamatan dan eksportir. Kedudukan dan fungsi setiap tingkat 
pemasaran sulit digantikan pelaku pemasaran lainnya yang menunjukkan bahwa 
saluran pemasaran damar mata kucing efisien. 

2. Tingkat persaingan antar pelaku pemasaran damar mata kucing pada tahun 1997 
lebih tinggi dibanding tahun 1994-1995 karena produksi damar turun dan 
jumlah pelaku pasar meningkat. Meskipun demikian, pasar belum dalam kondisi 
persaingan sempurna karena ada hambatan untuk menjadi pedagang kecamatan. 

3. Posisi tawar petani dalam pemasaran damar mata kucing pada tahun 1997 lebih 
kuat dibanding posisi tawarnya pada tahun 1994-1995. Hal ini ditunjukkan oleh 
peningkatan kontribusi harga damar di tingkat petani terhadap harga ekspor 
selama periode 1994-1997 sebesar 17.82%, peningkatan persentasi keuntungan 
terhadap total keuntungan pemasaran sebesar 7.67%, dan penurunan persentasi 
upah pungut terhadap total biaya pemasaran sebesar 4.15%. 

4. Penurunan posisi tawar terbesar dialami oleh eksportir dimana kontribusi 
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margin pemasaran terhadap harga ekspor selama periode 1994-1997 menurun 
sebesar 9.56%, persentasi keuntungan terhadap total keuntungan pemasaran 
menurun sebesar 5.47% dan persentasi biaya terhadap total biaya pemasaran 
meningkat sebesar 2.87%. 

5. Penurunan posisi tawar terkecil dialami oleh pedagang kecamatan dimana 
kontribusi margin pemasaran terhadap harga ekspor selama periode 1994 -1997 
menurun sebesar 3.04%, persentasi keuntungan terhadap total keuntungan 
pemasaran menurun sebesar 0.49%, dan persentasi biaya terhadap total biaya 
pemasaran naik sebesar 2.69%. 

6. Posisi tawar petani dan pelaku pasar damar mata kucing lainnya masih dapat 
ditingkatkan dengan cara memperbaiki pasar damar mata kucing yang kondisi 
persaingannya belum sempurna. Hal ini dapat dilakukan dengan 
menyederhanakan persyaratan untuk memperoleh IPPD dan memperluas pasar 
ekspor. 
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