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II..    PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  
 
 

 
11..11..  LLAATTAARR  BBEELLAAKKAANNGG  

 
Pengenaan pungutan usaha kayu kepada 
pemegang izin konsesi hutan dilatarbelakangi 
pertimbangan atas manfaat yang telah dan 
akan dinikmati oleh pemegang izin konsesi 
atas kegiatan pemanfaatan sumber daya 
hutan. Atas manfaat yang dinikmatinya 
tersebut, pemerintah membebani pemegang 
izin konsesi dengan kewajiban membayar 
pungutan usaha kayu. Pungutan usaha kayu 
tersebut diharapkan dapat dikembalikan ke 
hutan dalam rangka merehabilitasi hutan 
sehingga akan tercipta manfaat berkelanjutan. 

 
Seiring dengan perkembangan kegiatan 
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, 
kontribusi pungutan usaha kayu sangat 
berperan penting untuk pembiayaan 
pembangunan. Namun, jika dibandingkan 
dengan kerusakan hutan, kontribusi tersebut 
sangat tidak proporsional. Laju degradasi 
hutan secara kuantitas dan kualitas sangat 
memprihatinkan. Hal ini diperparah pula 
dengan kinerja buruk sebagian besar 
pemegang izin konsesi yang tidak serius 
membayar pungutan usaha kayu yang 
menjadi kewajibannya, sehingga terjadi 
penunggakan pungutan usaha kayu. Kondisi 
ini menjadi sulit ditangani mengingat masih 
lemahnya penegakan hukum, namun laporan 
ini tidak membahas aspek penegakan hukum.  

 
Tidak jarang pula pemerintah mengeluarkan 
kebijakan yang justru menyalahgunakan 
dasar pertimbangan diaturnya ketentuan 
pungutan usaha kayu, yakni digunakan untuk 
kepentingan pembangunan hutan. Pungutan 
usaha kayu tidak ’dikembalikan’ ke hutan, 
namun justru digunakan untuk pembiayaan 
pembangunan non kehutanan--di luar 
kepentingan pengelolaan, rehabilitasi, dan 
konservasi hutan. Sehingga, hutan selalu 

dieksploitasi dengan ’keyakinan’ bahwa hutan 
merupakan sumber daya yang dapat 
diperbaharui dan tidak akan ada habisnya. 
Sumber daya hutan yang seharusnya dikelola 
dengan prinsip-prinsip kelestarian untuk 
memberikan manfaat yang lestari antar 
generasi, kini semakin memprihatinkan dan 
terancam tidak mampu memainkan peranan 
ekologisnya dalam mendukung keberlanjutan 
perekonomian daerah sekitarnya.  

  
Guna ’mengamankan’ penerimaan negara 
atas pungutan usaha kayu, pemerintah telah 
banyak mengeluarkan kebijakan yang terkait 
dengan pungutan usaha kayu yang 
merupakan kewajiban finansial bagi 
pemegang izin konsesi, meliputi jenis, tarif, 
tata cara pengenaan, perhitungan, 
pemungutan, penyetoran, dan penggunaan 
hasil pungutan usaha kayu tersebut. 
Mekanisme yang diatur terus mengalami 
evolusi dalam rangka memformulasikan 
mekanisme pungutan usaha kayu yang paling 
optimal dipraktikkan dan disesuaikan dengan 
perkembangan yang terjadi. 
  
  
11..22..  TTUUJJUUAANN  
 
⇒ Mengetahui evolusi mekanisme pungutan 

usaha kayu yang dibebankan kepada 
pemegang izin di sektor hulu dan hilir 
kehutanan, termasuk perimbangan bagi 
hasil antara pemerintah pusat dan daerah 
menyangkut hasil pungutan usaha kayu 
tersebut. 

 
⇒ Mempelajari evolusi karakteristik arah 

kebijakan pungutan usaha kayu yang 
dikaitkan dengan arah kebijakan 
pengelolaan dan pemanfaatan sumber 
daya hutan. 
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11..33..  MMEETTOODDOOLLOOGGII  
 
Laporan ini menggunakan metodologi analisis 
deskriptif dan evaluasi formatif terhadap 
berbagai kebijakan yang mengatur pungutan 
usaha kayu melalui berbagai peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan yang 
berlaku sejak tahun 1957 hingga tahun 2004.  
 
 
11..44..  CCAAKKUUPPAANN  PPEEMMBBAAHHAASSAANN  
 
Laporan ini difokuskan pada pembahasan 
mengenai pungutan usaha kayu, dan tidak 
membahas pungutan terhadap kegiatan 
usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. 
Laporan ini terdiri dari tiga cakupan 
pembahasan. Pertama, membahas evolusi 
jenis-jenis pungutan usaha kayu yang 
dipungut secara legal dari setiap kegiatan 
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. 
Cakupan pembahasan pada bagian ini akan 
memperlihatkan kecenderungan melemah 
atau menguatnya kebijakan pungutan usaha 
kayu yang ditetapkan, mengingat hal ini 
sangat terkait erat dengan kewajiban finansial 
yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.  
 

Kedua, membahas evolusi mekanisme 
perhitungan dan pemungutan atas berbagai 
jenis pungutan usaha kayu, mencakup tata 
cara perhitungan dan pemungutan yang 
diatur, pihak yang diberikan kewenangan 
terkait dengan perhitungan, pemungutan, atau 
pengesahan hasil perhitungan pungutan 
usaha kayu. Pada bagian ini akan dibahas 
mengenai evolusi mekanisme perhitungan 
dan pengesahan hasil perhitungan pungutan 
usaha kayu dari mekanisme self-assessment 
menuju official assessment.  
 
Ketiga, membahas evolusi mekanisme 
penggunaan hasil pungutan usaha kayu, dan 
mekanisme perimbangan bagi hasil antara 
pemerintah pusat dan daerah. Pembahasan di 
sini akan memperlihatkan evolusi kebijakan 
yang terkait dengan penggunaan hasil 
pungutan usaha kayu tersebut, serta evolusi 
dari era sentralistik menuju era desentralistik 
yang telah melibatkan pemerintah daerah 
sebagai aktor utama, dalam rangka 
perimbangan keuangan pusat-daerah. Pada 
bagian akhir pembahasan akan disampaikan 
kesimpulan dari evolusi kebijakan pada 
masing-masing cakupan pembahasan. 
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IIII..  JJEENNIISS--JJEENNIISS  PPUUNNGGUUTTAANN  UUSSAAHHAA  KKAAYYUU  
 

 
 
22..11..  CCUUKKAAII  TTAANNAAHH  HHUUTTAANN  DDAANN  CCUUKKAAII  

HHAASSIILL  HHUUTTAANN  
 
Karakteristik pungutan usaha kayu sudah 
dimulai sejak PP No. 64 Tahun 1957 
diterbitkan pada masa pemerintahan 
Soekarno, yang dikeluarkan dengan 
pertimbangan untuk menjamin cara 
eksploitasi hutan sebaik-baiknya dan untuk 
menjaga agar kepentingan berbagai pihak 
relevan tidak terganggu akibat pemberian izin. 
PP ini menetapkan jenis-jenis pungutan usaha 
kayu yang dibebankan kepada pemegang Izin 
Konsesi Hutan, Izin Persil Penebangan, dan 
Izin Penebangan, yakni cukai tanah hutan dan 
cukai hasil hutan (lihat Tabel 1).  
 
Cukai tanah hutan merupakan pungutan yang 
dikenakan untuk tiap hektar areal hutan yang 
dieksploitasi dan dibayarkan pada permulaan 
tiap-tiap tahun, sedangkan cukai hasil hutan 
merupakan pungutan yang dikenakan pada 
banyaknya hasil hutan yang diambil dari hutan 
dengan penetapan cukai minimum yang  

 
setidaknya harus dibayar tiap-tiap tahun. Jika 
menggunakan istilah sekarang, cukai tanah 
hutan sama maksudnya dengan Iuran Izin 
Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) atau 
ketika masa Orde Baru disebut Iuran Hak 
Pengusahaan Hutan (IHPH), dan cukai hasil 
hutan sama maksudnya dengan Provisi 
Sumber Daya Hutan (PSDH) atau pada masa 
Soeharto dikenal dengan istilah Iuran Hasil 
Hutan (IHH), yang merupakan pengganti nilai 
intrinsik dari hasil hutan yang dipungut. Cara 
pemungutan cukai diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Daerah. 
 
Karakteristik PP No. 64 Tahun 1957 ini 
memberikan kewenangan kepada Pemerintah 
Daerah sepenuhnya untuk menetapkan 
besarnya dan tata cara pemungutan cukai 
melalui Peraturan Pemerintah Daerah. 
Artinya, arahan desentralisasi telah dimulai 
pada masa itu dan terus berlaku hingga 
diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. 

 
 
Tabel 1. Jenis-jenis Pungutan Usaha Kayu dalam PP No. 64 Tahun 1957 

JENIS PERIZINAN JENIS PUNGUTAN USAHA KAYU 
Izin Konsesi Hutan Cukai Tanah Hutan dan Cukai Hasil Hutan 
Izin Persil Penebangan Cukai Hasil Hutan 

 
Izin Penebangan Cukai Hasil Hutan 

 
Keterangan: 
 Cukai Tanah Hutan, yang dikenakan untuk tiap hektar areal hutan yang dieksploitasi dan dibayarkan pada 

permulaan tiap-tiap tahun 
 Cukai Hasil Hutan, yang yang dikenakan pada banyaknya hasil hutan yang diambil dari hutan dengan 

penetapan cukai minimum yang setidaknya harus dibayar tiap-tiap tahun 
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22..22..  IIUURRAANN  HHAAKK  PPEENNGGUUSSAAHHAAAANN  HHUUTTAANN  
DDAANN  IIUURRAANN  HHAASSIILL  HHUUTTAANN  

 
UU No. 5 Tahun 1967 telah menetapkan 
tujuan dari kegiatan usaha pemanfaatan hasil 
hutan kayu adalah untuk memperoleh dan 
meninggikan produksi hasil hutan demi 
pembangunan ekonomi dan kemakmuran 
rakyat. Sehingga, jelas arahan kebijakan di 
sini bahwa kegiatan eksploitasi sumber daya 
hutan merupakan salah satu sandaran 
pembangunan ekonomi. Perizinan melalui UU 
tersebut yakni Hak Pengusahaan Hutan 
(HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan 
(HPHH).1  
 
Pemegang HPH dikenakan kewajiban 
finansial untuk membayar pungutan usaha 
kayu. Ketentuan mengenai pungutan usaha 
kayu tersebut yang diatur dalam UU No. 5 
Tahun 1967 dijabarkan pada tingkat 
operasional melalui PP No. 22 Tahun 1967 
tentang Iuran Hak Pegusahaan Hutan dan 
Iuran Hasil Hutan. Pertimbangan PP tersebut 
adalah untuk pemanfaatan sumber daya 
hutan secara maksimal bagi pembangunan 
ekonomi nasional, dibutuhkan biaya yang 
tidak sedikit yang tidak dapat sepenuhnya 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) semata, 
melainkan harus diusahakan agar dapat 
dihasilkan dari hutan itu sendiri. Artinya, 
pemerintah telah berinisiasi mengatur 
mekanisme ’penerimaan dari hutan’ melalui 
sistem perizinan. 
 
PP tersebut khusus mengatur dua jenis 
pungutan usaha kayu, yakni Iuran Hak 
Pengusahaan Hutan (IHPH) atau License Fee 
dan Iuran Hasil Hutan (IHH) atau Royalties. 
Setiap pemegang HPH dikenakan kedua jenis 
pungutan usaha kayu tersebut. Jika 
dianalogkan dengan jenis pungutan usaha 
kayu yang diatur dalam PP No. 64 Tahun 
1957, IHPH sama dengan Cukai Tanah 

                                                 
1 Laporan ini tidak membahas pungutan yang 
dikenakan kepada pemegang Hak Pemungutan Hasil 
Hutan. 

Hutan, sedangkan IHH sama dengan Cukai 
Hasil Hutan. 
 
Dalam PP No. 22 Tahun 1967 disebutkan 
bahwa IHPH didefinisikan sebagai pungutan 
yang dikenakan kepada pemegang HPH atas 
luasan areal konsesi hutan, yang hanya 
dibayarkan sekali pada saat hak tersebut 
diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun 
ke depan. Artinya, IHPH hanya dibayarkan 
pada tahun pertama saja. 
 
Sedangkan, IHH merupakan pungutan 
pengganti sebagian nilai intrinsik dari hasil 
hutan yang dipungut, dan dibayarkan setiap 
tahunnya sesuai volume kayu yang 
dimanfaatkan. IHH terdiri dari IHH Tetap  dan 
Komponen Pengurangan Penambahan. 
Besarnya IHH Tetap didasarkan atas jumlah 
jenis hasil hutan yang diperdagangkan, faktor-
faktor eksploitasi, pemasaran dan biaya-
biaya. Sementara, Komponen Pengurangan 
Penambahan dapat ditambahkan pada jumlah 
IHH Tetap, dan besarnya ditentukan oleh 
Menteri Pertanian. 
 
Pada tahun 1970, sebagai peraturan 
pelaksana UU No. 5 Tahun 1967, pemerintah 
mengeluarkan PP No. 21 Tahun 1970 yang 
mengatur bentuk-bentuk pengusahaan hutan 
HPH dan HPHH. Dalam PP tersebut kembali 
ditegaskan bahwa pemegang HPH wajib 
membayar IHPH dan IHH, sedangkan 
pemegang HPHH wajib membayar IHH dan 
lain-lain pembayaran sesuai peraturan yang 
berlaku. PP tersebut juga mewajibkan kepada 
setiap pemegang HPH untuk mendirikan 
Industri Pengolahan Hasil Hutan, sehingga 
pungutan usaha kayu dikenakan pada industri 
tersebut. Artinya, pungutan usaha kayu baru 
dikenakan di industri pengolahan kayu, bukan 
pada saat kayu ditebang dari areal konsesi 
hutan.  
 
Besarnya tarif IHPH dan IHH selanjutnya 
diatur melalui Keputusan Menteri Pertanian, 
yang dapat ditinjau setiap tahun atas dasar-
dasar yang sama untuk seluruh Indonesia. 
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Menteri Pertanian juga menetapkan peraturan 
pelaksanaan pemungutan IHPH dan IHH. 
Artinya, pada tingkat operasional, aturan 
mengenai tarif IHPH dan IHH untuk masing-
masing jenis hasil hutan kayu dan dari 
masing-masing wilayah, dan tata cara 
pengenaan dan pemungutan pungutan usaha 
kayu juga disiapkan oleh Menteri Pertanian. 
 
Untuk skala mikro, pemegang HPH juga 
dikenakan simpanan wajib. Keppres No. 48 
Tahun 1977 mewajibkan setiap pemegang 
HPH dan Eksportir Kayu untuk menyisihkan 
dana sebesar Rp 415 per m3 pada setiap 
realisasi ekspor kayu bulat sebagai simpanan 
wajib. Simpanan wajib tersebut digunakan 
untuk mengembangkan armada angkutan 
kayu dan pengembangan industri perkayuan, 
baik untuk mendirikan industri baru maupun 
perluasan industri. Bahkan, dua tahun 
berikutnya, melalui Keppres No. 39 Tahun 
1979 ditetapkan simpanan wajib bagi 
pemegang HPH dan Eksportir Kayu Bulat 
sebesar Rp 2.000 per m3. 
 
 
22..33..  DDAANNAA  JJAAMMIINNAANN  RREEBBOOIISSAASSII  DDAANN  

PPEERRMMUUDDAAAANN  HHUUTTAANN    
 
Dengan pertimbangan untuk meningkatkan 
kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 
dalam rangka menunjang pembangunan 
ekonomi nasional, pemerintah memandang 
perlu dilaksanakannya usaha peningkatan 
kualitas dan kuantitas tegakan hutan melalui 
kegiatan reboisasi dan permudaan hutan 
pada areal HPH. Sehingga untuk menjamin 
terlaksananya kegiatan reboisasi dan 
permudaan hutan serta pengawasannya, di 
samping mengenakan pungutan berupa IHPH 
dan IHH, pemegang HPH juga diwajibkan 
membayar Dana Jaminan Reboisasi dan 
Permudaan Hutan (DJR) atas areal 
konsesinya, yang diatur melalui Keppres No. 
35 Tahun 1980. 
 
Keppres tersebut mewajibkan kepada setiap 
pemegang HPH untuk menyetor sejumlah 

dana sebagai jaminan (performance bond) 
pelaksanaan kewajiban pemegang HPH untuk 
meningkatkan kualitas tegakan hutan pada 
areal bekas tebangannya. Keppres tersebut 
mengatur ketentuan bahwa jika berdasarkan 
hasil pemeriksaan di lapangan pada seluruh 
bekas tebangan di dalam areal HPH telah 
dilakukan kegiatan reboisasi dan permudaan 
hutan sesuai ketentuan yang berlaku, maka 
DJR tersebut akan dikembalikan kepada 
pemegang HPH. 
  
Sementara, jika berdasarkan hasil 
pemeriksaan di lapangan kegiatan reboisasi 
dan permudaan hutan tidak atau belum 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, maka DJR akan digunakan untuk 
membiayai pelaksanaan reboisasi dan 
permudaan hutan. 
 
Pada tahun 1986, dengan pertimbangan telah 
menurunnya ketersediaan bahan baku industri 
dari hutan alam produksi Indonesia, 
pemerintah mulai menginisiasi pembangunan 
hutan tanaman industri (HTI) melalui 
Kepmenhut No. 320/Kpts-II/1986 tentang 
Pembangunan Hutan Tanaman Industri. 
Terkait dengan pungutan usaha kayu, 
Kepmenhut tersebut menyatakan bahwa 
pembiayaan penyelenggaraan pembangunan 
HTI dapat diambilkan dari DJR. Ketentuan ini 
pada awalnya dirancang sebagai insentif bagi 
pembangunan HTI, hingga dikukuhkannya 
inisiasi pembangunan HTI dengan sebuah 
Peraturan Pemerintah, yakni PP No. 7 Tahun 
1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan 
Tanaman Industri.  
 
 
22..44..  IIUURRAANN  HHAAKK  PPEENNGGUUSSAAHHAAAANN  HHUUTTAANN  

TTAANNAAMMAANN  
 
Terbitnya PP No. 7 Tahun 1990 menandai 
lahirnya bentuk baru perizinan konsesi, yakni 
Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT 
atau disebut Hak Pengusahaan Hutan 
Tanaman Industri/HPHTI). HPHT merupakan 
hak izin konsesi yang diberikan untuk 
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membangun hutan tanaman. Dengan adanya 
bentuk perizinan HPHT tersebut, jenis 
pungutan IHPH mengalami ’diversifikasi’. 
IHPH terbagi dua, yakni IHPH (untuk konsesi 
hutan alam) dan IHPHT atau IHPHTI (untuk 
konsesi hutan tanaman). IHPHT juga 
dikenakan/dipungut hanya satu kali selama 20 
tahun masa konsesi hutan tanaman. Di 
samping dikenakan IHPHT, pemegang HPHT 
juga dikenakan pungutan IHH, namun tidak 
dikenakan pungutan DR. 
 
 
22..55..  PPRROOVVIISSII  SSUUMMBBEERR  DDAAYYAA  HHUUTTAANN  
 
Pada Mei 1997, UU No. 20 Tahun 1997 
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak  
diterbitkan dengan pertimbangan untuk 
melakukan penyempurnaan pengaturan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
yang telah berlaku. UU tersebut merupakan 
UU pertama yang mengatur PNBP, sehingga 
peraturan perundang-udangan di bawah UU 
tersebut masih tetap berlaku selama masa 
penyesuaian dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 5 tahun sejak UU ini berlaku.  
 
Sebagai tindak lanjut dari UU PNBP tersebut, 
Pemerintah Soeharto mengeluarkan PP No. 
22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran 
PNBP. Disebutkan dalam PP tersebut bahwa 
PNBP merupakan penerimaan Pemerintah 
Pusat yang tidak berasal dari perpajakan. 
Khusus untuk Departemen Kehutanan, 
terdapat 11 jenis PNBP, 3 di antaranya terkait 
erat dengan pungutan usaha kayu, yakni IHH, 
IHPH, dan IHPHT. Sedangkan jenis PNBP 
berupa Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan 
(DPEH) dan Denda Post Audit dan Tata 
Usaha IHH tidak akan dibahas dalam laporan 
ini mengingat kedua jenis PNBP tersebut 
merupakan bentuk denda atas pelanggaran 
ketentuan oleh pemegang izin konsesi.  
 
Pada April 1998, pemerintah menerbitkan PP 
No. 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber 
Daya Hutan, yang juga masih merupakan 
peraturan pelaksana UU No. 5 Tahun 1967. 

PP tersebut tidak lagi menggunakan 
terminologi Iuran Hasil Hutan/IHH (Royalties), 
namun menggunakan terminologi Provisi 
Sumber Daya Hutan/PSDH (Resources 
Royalty Provision) untuk pungutan yang 
dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik 
dari hasil yang dipungut dari hutan Negara. 
Pasal 3 PP No. 51 Tahun 1998 menyebutkan 
bahwa PSDH wajib dibayar oleh pemegang 
HPH/HPHH/IPK dan ISL (Izin Sah Lainnya)2. 
 
Dalam pertimbangan PP tersebut dinyatakan 
bahwa hutan Indonesia adalah sumber daya 
alam yang merupakan salah satu potensi 
ekonomi nasional yang perlu dikelola untuk 
dapat dimanfaatkan secara maksimal dan 
lestari dalam rangka pembangunan nasional, 
sehingga dalam rangka pengelolaan hutan 
yang berkelanjutan untuk pembangunan 
nasional tersebut, perlu diadakan pengaturan 
mengenai provisi sumber daya hutan di 
seluruh wilayah Indonesia.  
 
PP tersebut mengatur ketentuan bahwa dasar 
perhitungan dan besarnya PSDH ditetapkan 
oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan 
berdasarkan harga pasar3 dan biaya 
produksi4, sedangkan besarnya tarif PSDH 
ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan 
Perkebunan setelah mendapat pertimbangan 
oleh Menteri Keuangan. 
 
PP tersebut telah memasukkan UU No. 20 
Tahun 1997 sebagai konsiderannya, namun 
tidak memasukkan PP No. 22 Tahun 1997 
mengingat dalam PP No. 22 Tahun 1997 tidak 
dikenal terminologi PSDH, melainkan IHH. 
Setelah terbitnya PP No. 51 Tahun 1998 
tersebut, Pemerintah mengeluarkan PP No. 
52 Tahun 1998 sebagai perubahan PP No. 22 
Tahun 1997, yang secara eksplisit 

                                                 
2 Izin yang diberikan selain untuk HPH, HPHH, dan 
IPK, misalnya hasil lelang). 
3 Harga pasar adalah harga jual rata-rata tertimbang 
hasil hutan yang berlaku di pasar dalam negeri dan 
luar negeri. Harga pasar diperoleh dari Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan. 
4 Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk 
memperoleh hasil hutan yang siap untuk dipasarkan. 
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menyebutkan dalam penjelasannya bahwa 
penerimaan yang berasal dari IHH digantikan 
dengan PSDH.  
 
Karakteristik yang dapat dikaji dari penerbitan 
kedua PP tersebut adalah perubahan 
karakteristik produk peraturan perundang-
undangan yang digunakan untuk mengatur 
ketentuan mengenai pungutan usaha kayu. 
Sebelumnya ketentuan tersebut selalu 
ditetapkan dengan sebuah Keppres, yang 
kedudukannya dalam hirarki peraturan 
perundang-undangan berada di bawah 
sebuah PP.  
 
Artinya, sebelumnya pungutan usaha kayu 
berupa royalti tersebut (PSDH atau IHH) 
diatur dan dikelola di bawah kewenangan 
penuh seorang Presiden melalui sebuah 
Keppres. Sedangkan, melalui PP No. 51 
Tahun 1998 tersebut PSDH dikategorikan 
sebagai komponen Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada 
Departemen Kehutanan--sehingga termasuk 
elemen penghitungan dalam APBN.  
 
Tabel 2. Perubahan Tarif PSDH  

KOMPONEN PP 
59/1998 

PP 
74/1999 

1. Kayu Bulat 
a. Kelompok Meranti dan 

Kelompok Rimba 
Campuran 

b. Selain Kelompok 
Meranti dan Kelompok 
Rimba Campuran 

 
2. Kelompok kayu jenis lain 

sebagai berikut : 
 Kayu Sonokeling 
 Kayu Ramin 
 Kayu Mentaos 
 Kayu Kisereh 
 Kayu Perupuk 
 Kayu Giam 
 Balangeran 
 Kayu Ulin 
 Kayu Kulim 

 
3. Kayu dari HTI 
 
4. Kayu Perum Perhutani 

 
6% 

 
 

6% 
 
 
 
 
 

6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 

 
5% 

 
6% 

 
10% 

 
 

10% 
 
 
 
 
 

10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 

 
 
 

10% 

 
 
 

Tarif PSDH ditetapkan melalui PP tersendiri, 
yakni PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif 
atas Jenis PNBP yang berlaku pada 
Dephutbun, yang sempat dikeluarkan dua 
minggu sebelum lengsernya Presiden 
Soeharto. Tarif PSDH untuk kayu bulat dan 
kelompok kayu jenis lain seperti Sonokeling, 
Ramin, dan Ulin ditetapkan sebesar 6% per 
m3 (lihat Tabel 2).  
 
PP No. 59 Tahun 1998--yang mencabut PP 
No. 51 Tahun 1998--mengatur bahwa harga 
patokan untuk tarif PNBP ditetapkan oleh 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
berdasarkan harga jual rata-rata tertimbang 
hasil hutan yang berlaku di pasar domestik 
dan atau internasional.   
 
Tarif PSDH dalam PP No. 59 Tahun 1998 
direvisi kembali melalui penerbitan PP No. 74 
Tahun 1999. PP tersebut diterbitkan dengan 
pertimbangan agar tujuan pembangunan 
hutan yang lestari dapat tercapai dan hasil 
penerimaan negara dari pemanfaatan hutan 
dapat lebih dioptimalkan. Berdasarkan PP No. 
74 Tahun 1999 tersebut, tarif PSDH atas kayu 
bulat dan kelompok kayu jenis lain seperti 
Sonokeling, Ramin, dan Ulin dinaikkan 
menjadi 10% per m3 (lihat Tabel 2). 
 
 
22..66..  IIUURRAANN  IIZZIINN  UUSSAAHHAA  PPEEMMAANNFFAAAATTAANN  

HHUUTTAANN    
 
 
IHPH dan IHPHT juga termasuk komponen 
PNBP yang ditetapkan dalam PP No. 22 
Tahun 1997. Sedangkan tarif IHPH dan 
IHPHT diatur dalam PP No. 59 Tahun 1998 
yang dibedakan atas kategori izin baru atau  
izin perpanjangan dan berdasarkan wilayah. 
Tarif tersebut untuk kegiatan usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu selama 20 
tahun masa konsesi (lihat Tabel 3). 
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Tabel 3. Tarif IIUPH berdasarkan PP No. 59 
Tahun 1998 

KOMPONEN TARIF PER 
HEKTAR 

IHPH untuk jangka waktu 20 tahun 
a. HPH baru dan areal tambahan 

(perluasan): 
 Sumatera dan Sulawesi 
 Kalimantan dan Maluku 
 Irian Jaya, NTB, NTT 

 
b. HPH perpanjangan dan eks areal 

HPH yang pernah di eksploitasi: 
 Sumatera dan Sulawesi 
 Kalimantan dan Maluku 
 Irian Jaya, NTB, NTT 

 
IHPHTI untuk jangka waktu 20 tahun 
dengan sistem Tebang Habis dengan 
Permudaan Buatan (THPB): 
a. Areal HPHTI baru 
b. Areal tambahan (perluasan) 
c. Areal HPHTI Tebang Pilih Tanam 

Jalur (TPTJ) untuk setiap 35 tahun; 
 Sumatera dan Sulawesi 
 Kalimantan dan Maluku 
 Irian Jaya, NTB, NTT 

 
 
 

Rp. 37.500,- 
Rp. 50.000,- 
Rp. 20.000,- 

 
 
 

Rp. 22.500,- 
Rp. 30.000,- 
Rp. 15.000,- 

 
 
 
 

Rp. 2.600,- 
Rp. 2.600,- 

 
 

Rp. 22.500,- 
Rp. 30.000,- 
Rp. 15.000,- 

 
Hingga keluarnya PP No. 6 Tahun 1999, 
terminologi IHPH dan IHPHT masih tetap 
digunakan. Terminologi tersebut mengalami 
perubahan setelah UU No. 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan diterbitkan, yang 
menggantikan UU No. 5 Tahun 1967. Dalam 
UU Kehutanan tersebut, istilah Hak 
Pengusahaan Hutan diganti menjadi Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(IUPHHK). HPH diganti dengan IUPHHK pada 
Hutan Alam (IUPHHK-HA), sedangkan HPHT 
diganti dengan IUPHHK pada Hutan Tanaman 
(IUPHHK-HT). Sehingga, istilah Iuran Hak 
Pengusahaan Hutan (IHPH dan IHPHT) 
diganti dengan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan 
Hutan (IIUPH).  
 
Masa konsesi juga mengalami perubahan 
setelah UU No. 41 Tahun 1999 diberlakukan. 
Masa konsesi untuk hutan alam ditetapkan 
selama 55 tahun, sedangkan untuk hutan 
tanaman selama 100 tahun. Mengingat belum 
diterbitkannya PP baru yang mengatur 
perubahan tarif IIUPH sebagai pengganti PP 
No. 59 Tahun 1998, maka tarif berdasarkan 
PP tersebut masih berlaku, yang disesuaikan 
dengan masa konsesi yang diberikan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22..77..  DDAANNAA  RREEBBOOIISSAASSII 
 
DJR atau performance bonds yang diatur 
melalui Keppres No. 35 Tahun 1980, diganti 
dengan pungutan berupa Dana Reboisasi (DR) 
yang diatur melalui Keppres No. 31 Tahun 
1989. Jika DJR dibayarkan sebagai dana 
jaminan untuk melakukan reboisasi pada areal 
konsesi pemegang HPH itu sendiri dengan 
pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dan 
kuantitas tegakan hutan pada areal konsesi, 
DR merupakan pungutan yang disetorkan 
kepada pemerintah pusat yang akan 
digunakan untuk kegiatan reboisasi di seluruh 
kawasan hutan Indonesia--bukan hanya areal 
HPH saja--guna menjamin kelestarian hutan, 
keseimbangan lingkungan, dan menjamin 
keberlanjutan penyediaan bahan baku bagi 
industri pengolahan hasil hutan. 
 
Cakupan PP No. 31 Tahun 1989 lebih 
ekspansif berkenaan dengan aspek kegiatan 
reboisasi dan objek pengenaan pungutan DR. 
Kegiatan reboisasi dapat dilakukan di luar 
kawasan atau areal HPH, dalam kawasan 
atau areal hutan yang tidak produktif dalam 
rangka pembangunan HTI, ataupun pada 
kawasan atau areal yang ditetapkan oleh 
Menteri Kehutanan dalam rangka rehabilitasi 
lahan. DR dikenakan kepada pemegang HPH, 
HPHH, dan pemegang Izin Pemanfaatan 
Kayu (IPK). Sehingga, terdapat perubahan 
karakteristik yang menyangkut kegiatan 
reboisasi melalui mekanisme pungutan DJR 
menuju DR. 

Simulasi Perhitungan IIUPH 
 
- Konsesi HPH baru di wilayah Sumatera seluas 20.000 

hektar selama 55 tahun 
 
- Besarnya IIUPH selama 20 tahun jangka waktu masa 

HPH di wilayah Sumatera dan Sulawesi sebesar Rp 
37.500 per hektar (PP No. 59 Tahun 1998) 

 
- Besarnya IIUPH Terutang, dibayar pada awal konsesi: 

 
55 tahun x Rp 37.500/ha x 20.000 ha  =  Rp 2,06 miliar
20 tahun 



 

 9
 

Sebelum tahun 1999, penggunaan DR melalui 
mekanisme Keppres, dan tidak dimasukkan 
sebagai komponen PNBP. Sehingga, dengan 
pertimbangan bahwa DR memiliki peranan 
yang sangat penting dalam pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan negara dan 
pembangunan nasional, pemerintah 
mengeluarkan PPNo. 92 Tahun 1999 dalam 
rangka mengoptimalkan PNBP yang berasal 
dari DR. Melalui PP tersebut, DR telah 
dimasukkan sebagai komponen PNBP ke 
dalam pengelolaan dengan mekanisme 
APBN. Pertimbangan kebijakan untuk 
memasukkan pungutan usaha kayu IHPH, 
PSDH, dan DR tersebut juga tidak terlepas 

dari krisis ekonomi pasca 1997 serta 
merupakan bagian dari komitmen Pemerintah 
Indonesia kepada IMF. Termasuk pula 
komitmen untuk mengalokasikan DR hanya 
untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi. 
 
Sebagai peraturan pelaksana UU No. 41 
Tahun 1999, pemerintah mengeluarkan PP 
khusus tentang DR, yakni PP No. 35 Tahun 
2002. PP tersebut mengatur tata cara 
pengenaan, tata cara pembayaran, 
pengelolaan, penggunaan, tata cara 
pengawasan dan pengendalian, serta sanksi 
atas pelanggaran yang terkait dengan DR. 

  
   
Tabel 4. Pengelompokan Pengenaan DR Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2002 

KOMPONEN PERHITUNGAN DANA 
REBOISASI 

KELAS DIAMETER POHON 

Sistem Silvikultur  
Tebang Pilih Tanam Indonesia 

 Rekapitulasi Laporan Hasil 
Cruising 

 Diameter 50 cm keatas di 
hutan produksi 

 Diameter 60 cm keatas di 
hutan produksi terbatas 

 Diameter 40 cm keatas di 
hutan produksi tipe hutan 
rawa 

Selain Sistem Silvikultur Tebang 
Pilih Tanam Indonesia 

 Usulan Laporan Hasil 
Penebangan 

 

Kegiatan penyiapan lahan untuk 
pembangunan hutan tanaman 

 Usulan Laporan Hasil 
Penebangan 

 Hasil hutan kayu pada 
hutan alam dengan 
diameter 10 cm ke atas 
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IIIIII..  MMEEKKAANNIISSMMEE  PPEERRHHIITTUUNNGGAANN  DDAANN  PPEEMMUUNNGGUUTTAANN   
 

 
 
33..11..  MMEEKKAANNIISSMMEE  SSEELLFF--AASSSSEESSSSMMEENNTT 
 
Pada tahun 1990, Presiden Soeharto 
mengeluarkan dua buah Keppres, yakni 
Keppres No. 29 Tahun 19905 tentang Dana 
Reboisasi  dan Keppres No. 30 Tahun 1990 
tentang Pengenaan, Pemungutan dan 
Pembagian Iuran Hasil Hutan. Dalam Keppes 
tersebut, DR didefinisikan sebagai dana yang 
dipungut dari pemegang HPH, HPHH, dan 
IPK melalui pengusaha Industri Pengolahan 
Kayu Hulu (IPKH) dalam rangka reboisasi, 
pembangunan hutan tanaman industri, dan 
rehabilitasi lahan hutan.  
 
Mekanisme pengenaan DR yang dipungut 
melalui IPKH menjadi cukup kompleks secara 
administratif, namun pemerintah mengatur 
ketentuan tersebut dalam rangka mendorong 
percepatan pembangunan ekonomi nasional 
melalui aktivitas industri pengolahan kayu. 
Bahkan, dalam PP No. 21 Tahun 1970 secara 
eksplisit disebutkan bahwa pemegang HPH 
harus lebih bersungguh-sungguh mendirikan 
industri pengolahan hasil hutan. Kepmenhut 
No. 684/Kpts-II/1993 dikeluarkan untuk 
mengatur bentuk pemilikan dan keterkaitan 
HPH dengan IPKH, yang dirancang untuk 
menjembatani kendala bagi pemegang HPH 
untuk mendirikan IPKH. 
 
Tidak berbeda dengan DR, pemungutan IHH 
juga dilakukan melalui pengusaha IPKH atas 
kayu bulat dan atau bahan baku serpih yang 
diterimanya. Keppres ini menambahkan 
subjek yang dikenakan IHH selain pemegang 
HPH dan HPHH, yaitu pemegang Izin 
Pemanfaatan Kayu (IPK).  
 
Untuk menindaklanjuti kedua Keppres 
tersebut, Menteri Kehutanan menerbitkan 

                                                 
5 Keppres ini mencabut Keppres No. 31 Tahun 1989. 

Kepmenhut No. 403/Kpts-IV/90 tentang Tata 
Cara Pengenaan, Pemungutan, dan 
Pembagian Iuran Hasil Hutan dan Kepmenhut 
No. 404/Kpts-IV/90 tentang Tata Cara 
Pemungutan, Penyimpanan, dan Penggunaan 
Dana Reboisasi. Kedua Kepmenhut tersebut 
menerapkan mekanisme self-assessment 
bagi pengusaha kehutanan untuk melakukan 
perhitungan sendiri DR dan IHH Terhutang 
yang menjadi kewajibannya. Berdasarkan 
perhitungan tersebut, Pejabat Penagih 
menerbitkan Surat Perintah Pembayaran 
(SPP) DR dan IHH Terhutang. 
 
Perhitungan pungutan usaha kayu dan 
penerbitan dokumen legal hasil hutan melalui 
mekanisme self-assesment sebenarnya 
dimaksudkan sebagai wujud kepercayaan 
pemerintah kepada pemegang izin konsesi 
untuk menghitung kewajiban pungutan usaha 
kayu dan penerbitan dokumen secara benar 
dan akurat, di samping untuk mempermudah 
dan mempercepat pelayanan birokrasi dan 
administrasi pengusahaan hutan.  
 
Mekanisme self-assessment tersebut 
ditargetkan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 
1990. Namun, dengan pertimbangan agar 
pelaksanaan pelayanan sistem pemungutan 
dan pengawasan DR dapat mencapai 
sasarannya, maka diperlukan persiapan-
persiapan yang lebih mantap baik bagi aparat 
pelaksana maupun para wajib pungut dan 
setor DR. Sehingga, pelaksanaan mekanisme 
self-assessment ditunda hingga 1 Juli 1992, 
yang diatur melalui  Kepmenhut No. 119/Kpts-
II/1992 tentang Pembentukan Tim Penyusun 
Pedoman Pengenaan dan Pemungutan DR 
dan IHH dengan Sistem Self-Assessment. 
Tim yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan ini 
bertugas mengevaluasi atas pelaksanaan 
pemungutan DR dan IHH serta 
mengumpulkan dan menginventarisasi bahan-
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bahan serta menyusun konsep pedoman 
pelaksanaan pengenaan dan pemungutan DR 
dan IHH dengan sistem self-assessment. 
Setelah pembentukan Tim Penyusun 
Pedoman Pengenaan dan Pemungutan DR 
dan IHH dengan sistem self-assessment 
tersebut, Menteri Kehutanan mengeluarkan 
Kepmenhut No. 613/Kpts-IV/1992 tanggal 15 
Juni 1992 tentang Tata Cara Pengenaan, 
Pemungutan Penyetoran, Penyimpanan dan 
Penggunaan Dana Reboisasi dan Kepmenhut 
No. 614/Kpts-IV/1992 tentang Tata Cara 
Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran dan 
Pembagian Iuran Hasil Hutan.  
 
Dasar perhitungan DR dan IHH diusahakan 
untuk mencegah manipulasi penggunaan 
kayu bulat dan bahan baku serpih. Secara 
sederhana, tata cara penghitungan dapat 
dikelompokkan ke dalam 3 kategori yaitu: 1) 
Industri Pengolahan Kayu Hulu milik 
pemegang HPH sebagai Wajib Pungut dan 
Wajib Setor (WPS), 2) Industri Pengolahan 
Kayu Hulu milik pemegang IPKH tetapi 
pemegang IPKH masih menjual dan atau 
memakai sendiri kayu bulat dan atau bahan 
baku sendiri atau pemegang HPH sebagai 
Wajib Bayar dan Wajib Setor (WBS), dan 3) 
Pemegang HPH dan izin usaha lainnya tidak 
mempunyai IPKH sebagai Wajib Bayar dan 
Wajib Setor (WBS). 
 
Terkait dengan mekanisme perhitungan DR 
dan IHH, tarif yang ditetapkan juga terus 
mengalami perubahan. Misalnya, melalui 
Keppres No. 29 Tahun 1990 ditetapkan tarif 
DR sebesar US$10 per m3 kayu bulat semua 
jenis untuk pertukangan, US$10 per ton kayu 
Cendana dan kayu Ebony dari semua 
sortimen. Perubahan tarif DR terus dilakukan 
hingga yang berlaku saat ini adalah tarif yang 
ditetapkan melalui PP No. 59 Tahun 1998 
yang diperbaharui dengan PP No. 92 Tahun 
1999. Sementara, tarif IHH atau PSDH yang 
berlaku saat ini adalah tarif yang ditetapkan 
melalui PP No. 59 Tahun 1998 dan 
diperbaharui dengan PP No. 74 Tahun 1999. 
Perubahan tarif tersebut sangat erat kaitannya 

dengan upaya meningkatkan kelancaran 
pelaksanaan pemungutan dan pengawasan 
DR dan IHH/PSDH serta untuk meningkatkan 
efektivitas pungutan usaha kayu. 
 
 
33..11..11..  TTAATTAA  CCAARRAA  PPEERRHHIITTUUNNGGAANN  DDRR  DDAANN  

IIHHHH  BBAAGGII  PPEEMMEEGGAANNGG  IIZZIINN  IIPPKKHH 
 
Perhitungan DR dan IHH dengan mekanisme 
self-assessment dimulai pada saat kayu bulat 
dan atau bahan baku serpih tiba di Tempat 
Penimbunan Kayu IPKH (TPK-IPKH). Kayu 
bulat dan atau bahan baku serpih yang 
diangkut dari TPK-HPH ke TPK-IPKH maupun 
TPK tempat lainnya atau dari areal HPH/IPK 
atau pemegang izin sah lainnya atau dari 
tempat lainnya, wajib disertai dokumen 
dengan Surang Angkutan Kayu Bulat dan 
Daftar Kayu Bulat (SAKB/DKB) yang secara 
langsung merupakan tanda terima kayu bulat 
dan atau bahan baku serpih. 
 
Pemegang izin IPKH wajib membukukan 
setiap penerimaan tersebut ke dalam buku 
Register Penerimaan (RP-IPKH), yang 
merupakan dasar penyusunan Laporan 
Bulanan Penerimaan (LBP) kayu bulat dan 
atau bahan baku serpih. Berdasarkan LBP 
tersebut, maka asal kayu dikelompokkan 
menjadi Daftar Perhitungan DR/IHH Kayu 
Bulat dan atau Bahan Baku Serpih IPKH asal 
HPH Sendiri dan Daftar Penerimaan Kayu 
Bulat dan atau Bahan Baku Serpih yang 
DR/IHH-nya dibayar/dihitung oleh perusahaan 
penjual/asal kayu bulat dan atau bahan baku 
serpih tersebut. 
 
Berdasarkan Daftar Perhitungan DR/IHH 
tersebut, pemegang IPKH menerbitkan Surat 
Perhitungan Pembayaran dan Penyetoran 
Bulanan DR/IHH–Industri Pengolahan Kayu 
Hulu (SPB–IPKH). Besarnya DR/IHH yang 
harus dibayar dan disetor oleh IPKH dihitung 
dengan menjumlahkan penerimaan kayu bulat 
dan atau bahan baku serpih yang berasal dari 
HPH sendiri sesuai SAKB/DKB dengan 
mengalikan tarif DR/IHH yang berlaku. 
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33..11..22..  TTAATTAA  CCAARRAA  PPEERRHHIITTUUNNGGAANN  DDRR  DDAANN  
IIHHHH  BBAAGGII  PPEEMMEEGGAANNGG  HHPPHH 

 
Pemegang HPH dapat berkedudukan juga 
sebagai Wajib Bayar dan Wajib Setor. Hal ini 
terjadi jika pemegang HPH melakukan 
penjualan atau penyerahan kayu bulat dan 
atau bahan baku serpih kepada IPKH lain 
ataupun dilakukan pemakaian sendiri. Oleh 
karena itu, kayu bulat dan atau bahan baku 
serpih yang diproduksi setiap bulan wajib 
dibuat Laporan Produksi Bulanan (LPB) kayu 
bulat dan atau bahan baku serpih. 
Penggunaan kayu bulat dan atau bahan baku 
serpih untuk penjualan atau penyerahan atau 
pemakaian sendiri, wajib dibukukan ke dalam 
buku Register Penjualan atau Penyerahan 
atau Pemakaian Sendiri Kayu Bulat dan atau 
Bahan Baku Serpih (RP-HPH).  
 
Berdasarkan administrasi dalam RP-HPH, 
administrasi peredaran kayu terbagi atas: 
Laporan Realisasi Penjualan/Penyerahan 
kayu bulat dan atau bahan baku serpih 
(LRP2) bagi pengangkutan kayu bulat dan 
atau bahan baku serpih tujuan IPKH milik 
pemegang HPH (pengenaan pembayaran 
akan dilakukan oleh pemegang IPKH), dan 
Laporan Realisai Penjualan/Penyerahan atau 
Pemakaian Sendiri kayu bulat dan atau bahan 
baku serpih (LRP3) bagi pengangkutan dengan 
tujuan selain IPKH milik pemegang HPH. 
Berdasarkan LRP3 tersebut, pemegang HPH 
yang akan melakukan penjualan/penyerahan 
atau pemakaian sendiri kayu bulat dan atau 
bahan baku serpih selain kepada IPKH-nya 
sendiri akan berkedudukan sebagai Wajib 
Bayar dan Wajib Setor. 
 
Dari LRP3 tersebut, pemegang HPH sebagai 
Wajib Bayar dan Wajib Setor membuat Surat 
Perhitungan Pembayaran dan Penyetoran 
DR/IHH–HPH (SPB-HPH). Ketentuan ini juga 
berlaku bagi pemegang HPHH, pemegang 
IPK, dan pemegang Izin Sah Lainnya (ISL) 
dalam bentuk Surat Perhitungan Pembayaran 
dan Penyetoran DR/IHH–Lain (SPB-Lain). 
Sedangkan besarnya DR/IHH yang wajib 

dibayar dan disetor dihitung dengan 
menjumlahkan seluruh penjualan/penyerahan 
atau pemakaian sendiri kayu bulat dan atau 
bahan baku serpih dengan tarif DR/IHH yang 
berlaku. Keppres mengenai perubahan tarif 
DR dikeluarkan pada tahun 1993, yakni 
Keppres No. 40 Tahun 1993, yang mengatur 
tarif DR yang lebih rinci serta 
mengelompokkannya ke dalam wilayah dan 
jenis kelas perusahaan kayu.  
 
Seperti telah disebutkan di atas, bahwa 
mekanisme self-assessment tidak hanya 
sebatas perhitungan DR/IHH yang wajib 
dibayar, namun juga memberi kewenangan 
kepada pemegang HPH untuk dapat 
menerbitkan sendiri dokumen SAKB. Pasal 4 
Kepmenhut No. 402/Kpts-IV/1990 tentang 
Tata Usaha kayu menyebutkan bahwa kayu 
bulat dan atau bahan baku serpih yang 
diangkut oleh pemegang HPH, HPHH, dan 
IPK dari tempat pengumpulan kayu (TPn) 
atau tempat penimbunan kayu (TPK) di hutan 
untuk keperluan industri dan atau 
penggunaan lain, wajib disertai dokumen 
SAKB dengan dilampiri DKB yang masing-
masing dibuat oleh petugas perusahaan yang 
ditunjuk direksi/pimpinan perusahaan yang 
bersangkutan. Demikian juga halnya dengan 
penerbitan dokumen Surat Angkutan Kayu 
Olahan (SAKO) yang diterbitkan oleh 
karyawan IPKH yang ditunjuk. 
 
Idealnya, mekanisme self-assessment 
bertujuan untuk mempercepat proses serta 
mendorong kegiatan usaha pemanfaatan hasil 
hutan kayu yang lebih profesional. Namun, 
fakta menunjukkan bahwa kewenangan 
menghitung sendiri DR/IHH Terhutang dan 
menerbitkan sendiri dokumen SAKB/SAKO 
justru mendorong kegiatan eksploitasi hutan 
secara besar-besaran dan tidak terkendali, 
serta cenderung ’melegalkan’ penyimpangan, 
misalnya membuat perhitungan DR atas kayu 
rimba campuran, padahal seharusnya jenis 
kayu yang dihitung tersebut merupakan Kayu 
Meranti yang memiliki tarif DR yang lebih 
tinggi daripada jenis kayu rimba campuran. 
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Contoh lain, memanipulasi jumlah kubikasi 
kayu yang ditebang untuk mengurangi jumlah 
kewajiban DR/IHH yang harus dilunasi. 
 
 
33..22..  MMEEKKAANNIISSMMEE  OOFFFFIICCIIAALL  AASSSSEESSSSMMEENNTT 
 
Penyalahgunaan mekanisme self-assessment 
dalam implementasinya di lapangan 
berdampak pada menurunnya kondisi sumber 
daya hutan Indonesia, ditambah lagi tidak 
adanya peningkatan penerimaan devisa 
negara. Hal ini diakibatkan oleh praktik 
manipulasi data kayu bulat dan atau bahan 
baku serpih serta maraknya penampungan 
kayu-kayu hasil penebangan liar oleh 
pemegang IPKH/HPH yang kemudian 
’dilegalkan’ melalui penerbitan dokumen legal 
yang dapat dikeluarkan sendiri. Pada tahun 
1996, mekanisme self-assessment kepada 
IPKH dalam menerbitkan SAKO dihapuskan 
melalui Kepmenhut No. 590/Kpts-II/1996 yang 
mencabut kewenangan IPKH yang tidak 
didukung/terkait dengan HPH untuk 
menerbitkan dokumen SAKO. 
 
Kepmenhut tersebut menyebutkan bahwa 
penerbitan dokumen SAKO untuk IPKH yang 
tidak didukung/terkait dengan HPH tersebut 
dilakukan secara official assesment oleh 
Pejabat Kehutanan yang ditunjuk. Dan dalam 
penerbitan SAKO oleh Pejabat Kehutanan, 
maka pemegang IPKH diwajibkan untuk 
membuat Daftar Kayu Olahan (DKO) sebagai 
lampiran SAKO untuk diperiksa dan disahkan 
oleh Pejabat Kehutanan yang ditunjuk.   
 
Melalui Kepmenhut No. 316/Kpts-II/1999 
tentang Tata Usaha Hasil Hutan, maka 
kewenangan penerbitan SAKB diambil alih 
oleh Petugas Kehutanan yang ditunjuk, 
namun untuk penerbitan SAKO masih dapat 
dibuat sendiri oleh petugas perusahaan--bagi 
IPKH yang terkait/didukung HPH. Ketentuan 
tersebut bertujuan untuk lebih menertibkan 
peredaran kayu bulat, kayu bulat kecil dan 
bahan baku serpih yang dikirim ke IPKH, 
sehingga harus disertai dengan SAKB dan 

DKB yang diterbitkan oleh petugas kehutanan 
yang ditunjuk. Industri Pengolahan Kayu 
Hulu/Industri Pengolahan Kayu Terpadu 
setiap kayu bulat, kayu bulat kecil dan bahan 
baku serpih wajib menerima dan melaporkan 
SAKB dan DKB kepada petugas kehutanan. 
 
Berdasarkan Kepmenhut No. 316/Kpts-II/1999 
tersebut, pungutan usaha kayu berupa DR 
dan IHH/PSDH sudah mulai dihitung 
berdasarkan produksi di lapangan, sehingga 
Laporan Hasil Produksi (LHP) wajib disahkan 
oleh petugas kehutanan yang ditunjuk oleh 
Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Kehutanan. LHP tersebut menjadi acuan 
dalam perhitungan besarnya DR dan 
IHH/PSDH, dan dibayarkan oleh pemegang 
HPH/HPHH/IPK/ISL. Terjadi pergeseran 
Wajib Setor di sini, yakni kewajiban 
pemungutan dan penyetoran DR dan 
IHH/PSDH tidak lagi dikenakan melalui 
pemegang IPKH, namun dikenakan langsung 
kepada pemegang HPH, HPHH, IPK, dan ISL.  
 
Pada tahun 2000, Menteri Kehutanan Nur 
Mahmudi Ismail mengeluarkan Kepmenhut 
No. 132/Kpts-II/2000 tentang Pemberlakuan 
Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
(SKSHH) sebagai pengganti dokumen SAKB, 
SAKO, dan SAHHBK. Dengan diterbitkannya 
Kepmenhut ini, maka mekanisme self-
assesment dicabut total dan untuk penerbitan 
SKSHH dilakukan dengan mekanisme official 
assesment oleh pejabat kehutanan yang 
ditunjuk, dan merupakan dasar perhitungan 
pengenaan DR dan PSDH. 
 
Pengenaan DR sebelum diterbitkannya PP 
No. 35 Tahun 2002 masih berdasarkan LHP 
tanpa membedakan jenis silvikultur yang 
dipakai oleh unit manajemen. Namun, setelah 
PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana 
Reboisasi dikeluarkan, dasar pengenaan DR 
dikelompokkan dengan mengacu jenis 
silvikultur yang dipakai oleh unit manajemen. 
Misalnya, dasar perhitungan DR pada unit 
manajemen dengan sistem silvikultur Tebang 
Pilih Tanam Indonesia (TPTI) mengacu pada 
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Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC). 
Sedangkan dasar perhitungan DR pada unit 
manajemen dengan sistem silvikultur Tebang 
Habis Permudaan Buatan (THPB) mengacu 
pada usulan Laporan Hasil Produksi (LHP).  
 
Karakteristik khusus dari PP No. 35 Tahun 
2002 adalah pengenaan Dana Reboisasi 
dengan dua pendekatan yang memperhatikan 
sistem silvikultur pemanenan. Pengenaan DR 
berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil 
Cruising apabila unit manajemen 
menggunakan sistem silvikultur Tebang Pilih 
Tanam Indonesia (TPTI) dengan 
pengelompokan kelas diameter pohon. 
Sementara apabila unit manajemen 
menggunakan sistem silvikultur Tebang Habis 
Permudaan Buatan (THPB) dikenakan DR 
atas dasar usulan Laporan Hasil Produksi. 
Peraturan pelaksana teknis atas PP No. 35 
Tahun 2002 ini adalah dengan diterbitkannya 
Kepmenhut No. 128/Kpts-II/2003 tentang 
Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, 
Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran 
Dana Reboisasi (DR). 
 
Kepmenhut tersebut menetapkan bahwa DR 
Terhutang dihitung berdasarkan: a) volume 
pohon yang ditebang dari Rekapitulasi LHC 
Tebangan Tahunan dikalikan tarif DR bagi 
pemegang izin dengan sistem silvikultur TPTI, 
b) volume hasil hutan dari usulan LHP 
dikalikan tarif DR bagi pemegang izin dengan 
sistem silvikultur selain TPTI. Pejabat Penagih 
menerbitkan Surat Perintah Pembayaran 
Dana Reboisasi (SPP-DR) sebagai dasar 
pembayaran DR Terhutang. SPP-DR 
diterbitkan 1 (satu) hari  kerja setelah 
Rekapitulasi LHC Tebangan Tahunan 
disahkan oleh Bupati/Walikota. Sedangkan 
SPP-DR Terhutang yang perhitungannya 
berdasarkan usulan LHP, diterbitkan 1(satu) 
hari setelah usulan LHP diajukan oleh 

pemegang izin. Berdasarkan SPP-DR 
Terhutang, maka pemegang izin wajib 
membayar DR ke Kas Negara melalui 
rekening Bendaharawan Penerima pada Bank 
yang ditunjuk dengan mencantumkan kode 
daerah penghasil. 
 
Besarnya DR yang wajib dibayar dihitung 
dengan cara mengalikan Rekapitulasi 
LHC/Usulan LHP dengan tarif DR yang 
berlaku. Hingga kini, tarif DR yang berlaku 
masih mengacu pada PP No. 92 Tahun 1999 
(lihat Tabel 5). Sedangkan besarnya PSDH 
dihitung dengan mengalikan volume hasil 
hutan dengan harga patokan dan tarif. Harga 
patokan dan tarif ditetapkan oleh Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan 
kondisi pasar dalam negeri dan atau 
internasional, dan dilakukan perubahan setiap 
satu semester (kurun waktu enam bulan).  
 
Kebijakan pengenaan DR berdasarkan 
Rekapitulasi LHC dianggap memberikan 
konsekuensi yang sangat berat bagi 
pemegang izin konsesi. Kepmenhut No. 
128/Kpts-II/2003 tersebut mewajibkan 
Pemegang HPH membayar DR atas kayu 
yang akan ditebang lunas sebelum dilakukan 
penebangan. Artinya, sebelum kayu tersebut 
dijual dan memberikan keuntungan, 
pemegang HPH harus membayar DR 
Terhutang terlebih dulu. Namun, jika dikaitkan 
dengan praktik manipulasi yang sebelumnya 
terjadi, kebijakan ini merupakan suatu 
terobosan yang sangat menarik, yakni 
menghindari praktik pengemplangan DR 
sementara kayu sudah ditebang oelh 
pemegang HPH. Kebijakan perhitungan 
cruising tersebut juga mendorong pemegang 
HPH untuk lebih profesional dalam kegiatan 
usahanya, serta serius ’mengamankan’ areal 
konsesinya dari kegiatan penebangan liar. 
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Tabel 5. Tarif DR berdasarkan PP No. 92 Tahun 1999 
PENERIMAAN YANG BERASAL DARI DANA REBOISASI SATUAN TARIF/SATUAN 
A.    Untuk Wilayah Kalimantan dan Maluku 

1. Kelompok jenis Meranti 
2. Kelompok jenis Rimba Campuran 

 
m3 
m3 

 
US$16 
US$13 

B.    Untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi 
1. Kelompok jenis Meranti 
2. Kelompok jenis Rimba Campuran         

 
m3 
m3 

 
US$14 
US$12 

C.    Untuk wilayah Irian Jaya dan Nusa Tenggara 
1. Kelompok jenis Meranti 
2. Kelompok jenis Rimba Campuran 

 
m3 
m3 

 
US$13 

US$10.50 
D.    Seluruh wilayah Indonesia 

1. Kelompok jenis Ebony 
2. Kelopmok jenis Jati Alam 
3. Kelompok jenis Kayu Indah 
4. Kelompok Kayu Cendana 
5. Bahan baku serpih/partikel 
6. Limbah Pembalakan dan Sortimen Khusus Lainnya 

 
ton 
m3 
m3 
ton 
ton 
m3 

 
US$20 
US$16 
US$18 
US$18 
US$2 
US$2 

E. Bahan baku serpih/partikel yang dimanfaatkan di wilayah Propinsi yang 
belum memiliki pabrik pulp dan pabrik serat kayu 

m3 US$0 

F. Bahan baku serpih/partikel untuk percobaan yang dilakukan PT. Inhutan I, II, 
III, IV, dan V bekerjasama dengan perusahaan menengah pembuat kayu 
serpih/partikel dengan menggunakan mesin jinjing 

m3 
 

US$0 

G. Kayu bulat yang diperuntukkan bagi bantuan terhadap korban bencana alam 
dan keperluan sosial lainnya 

m3 
 

US$0 

 
 
Sedangkan mengenai pungutan berupa 
PSDH, Menteri Kehutanan mengeluarkan 
Kepmenhut No. 124/Kpts-II/2003. Kepmenhut 
tersebut mengatur bahwa pengenaan PSDH 
atas hasil hutan kayu pada hutan alam 
dengan sistem silvikultur TPTI didasarkan 
pada Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising 
(RLHC) Tebangan Tahunan hutan alam yang 
disahkan oleh Bupati/Walikota atau petugas 
yang ditunjuk. Demikian juga dengan hasil 
hutan kayu pada hutan tanaman dengan 
sistem Tebang Habis Permudaan Buatan 
(THPB) dikenakan PSDH dengan dasar 
RLHC Tebangan Tahunan. Sedangkan 
pengenaan PSDH atas kayu bulat pada hutan 
alam dengan sistem silvikultur selain TPTI 
didasarkan pada Usulan Laporan Hasil 
Penebangan (LHP). 
 
Kepmenhut No. 124/Kpts-II/2003 mengatur 
tata cara pengenaan PSDH Terhutang yang 
dihitung berdasarkan: a) volume pohon yang 
akan ditebang dari Rekapitulasi Laporan Hasil 
Cruising (RLHC) Tebangan Tahunan dikalikan 
tarif PSDH, b) volume hasil hutan kayu dari 
usulan LHP dikalikan tarif PSDH, c) 

volume/berat hasil hutan bukan kayu dari 
usulan Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan 
Kayu dikalikan tarif PSDH. Pejabat Penagih 
menerbitkan Surat Perintah Pembayaran 
PSDH sebagai dasar pembayaran PSDH 
yang Terhutang.  
 
Tidak berbeda dengan pembayaran DR, 
PSDH juga harus dilunasi sebelum 
penebangan dilakukan. Artinya, jumlah PSDH 
Terhutang berdasarkan hasil cruising juga 
harus dibayarkan lebih dulu, baru kemudian 
kayu dapat ditebang (lihat Bagan 1 yang 
memperlihatkan simulasi proses pembayaran 
DR dan PSDH). Dalam praktiknya, kebijakan 
pembayaran DR/PSDH di muka tersebut 
masih sulit diimplementasikan. Untuk 
mengakomodasi kesulitan dan belum siapnya 
pengusaha dalam implementasi kebijakan 
tersebut, Menteri Kehutanan menerbitkan 
Kepmenhut No. 446/Kpts-II/2003 sebagai 
perubahan atas Kepmenhut No. 128/kpts-
II/2003, dan Kepmenhut No. 445/Kpts-II/2003 
sebagai perubahan atas Kepmenhut No. 
124/Kpts-II/2003.  
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Bagan 1. Simulasi Proses Pembayaran DR/PSDH berdasarkan Kepmenhut 124/Kpts-II/2003 dan 128/Kpts-II/2003 
            
Tahun I            

        
Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 

Pemegang 
IUPHHK 
melaporkan 
cruising report 
(LHC) kepada 
Bupati/Walikota   

 

       

RLHC disahkan 
oleh 
Bupati/Walikota 

 

  

    

Tahun II            
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 

    Pembayaran 25% 
pada Triwulan I 

  

  
Pembayaran 
25% pada 
Triwulan II 

Pembayaran 
25% pada 
Triwulan III 

  

  
Pembayaran 
25% pada 
Triwulan IV 

SPP-DR & 
SPP-
PSDH 
paling 
lambat 
diterbitkan 

Seluruh 
SPP-DR & 
SPP-PSDH 
paling 
lambat 
dilunasi 

Tahun III            
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 
Tahun Penebangan 

Tahun IV            
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 
 
Perhitungan 
LHP versus 
Perhitungan 
LHC oleh 
Kadishut 
Kab/Kota 
 

    

  

      

  

        

            
            

Jika Perhitungan LHP > 
Perhitungan LHC, maka 
Kadishut Kab/Kota 
mengeluarkan SPP-DR 
untuk selisih tersebut  Sisa pembayaran DR tersebut paling 

lambat dilakukan 6 hari setelah SPP-

Jika Perhitungan LHP < Perhitungan LHC, maka 
kelebihan pembayaran DR tidak dihitung sebagai 
kelebihan dan tidak akan dikembalikan

Kadishut Kab/Kota mensahkan 
LHC atas nama Bupati/Walikota

SPP-DR dan SPP-PSDH 
terbit 1 hari setelah RLHC
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Kepmenhut No. 446/Kpts-II/2003 mengatur 
bahwa SPP-DR yang telah diterbitkan kepada 
pemegang IUPHHK pada tahun 2003 untuk 
tebangan RKT tahun 2004, pembayarannya 
dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. 
Dalam hal pemegang IUPHHK tidak dapat 
melunasi kewajiban DR maka diSPP 
dibatalkan dan diterbitkan SPP-DR baru 
sesuai dengan kemampuan pemegang 
IUPHHK dan pengenaan DR didasarkan pada 
usulan volume kayu bulat yang akan ditebang.  
 

Sedangkan Kepmenhut No. 445/Kpts-II/2003 
mengatur bahwa SPP-PSDH yang telah 
duterbitkan kepada pemegang IUPHHK pada 
tahun 2003 untuk tebangan RKT tahun 2004 
pembayarannya dilakukan sesuai ketentuan 
yang berlaku. Jika pemegang IUPHHK tidak 
dapat melunasi PSDH maka SPP dibatalkan 
dan diterbitkan SPP-PSDH sesuai denga 
kemampuan pemegang IUPHHK dan 
pengenaan PSDH berdasarkan pada usulan 
volume kayu bulat yang akan ditebang. 
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IIVV..  MMEEKKAANNIISSMMEE  PPEENNGGGGUUNNAAAANN  PPUUNNGGUUTTAANN    
UUSSAAHHAA  KKAAYYUU  DDAANN  PPEERRIIMMBBAANNGGAANN    
BBAAGGII  HHAASSIILL  PPUUSSAATT  DDAANN  DDAAEERRAAHH   

 
 
 
44..11..  MMEEKKAANNIISSMMEE  PPEENNGGGGUUNNAAAANN  

PPUUNNGGUUTTAANN  UUSSAAHHAA  KKAAYYUU  
 
44..11..11..  PPUUNNGGUUTTAANN  UUSSAAHHAA  KKAAYYUU  SSEEBBAAGGAAII  

KKOOMMPPOONNEENN  DDAANNAA  NNOONN  BBUUDDGGEETTEERR 
 
PP No. 64 Tahun 1957 belum mengatur 
bentuk-bentuk penggunaan pungutan usaha 
kayu secara rinci. Namun, sejak 
diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1967 dan PP 
No. 22 Tahun 1967, kebijakan pengelolaan 
hutan sangat berorientasi pada upaya-upaya 
memaksimalkan penerimaan dari pungutan 
usaha kayu sebagai penopang pembangunan 
ekonomi nasional. Cakupan PP No. 22 Tahun 
1967 telah rinci, termasuk pula mengatur 
perimbangan pembagian penerimaan 
pungutan usaha kayu antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah, serta alokasi 
penggunaannya. 
 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri 
Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 20 
Tahun 1968 dan Kep. 10/3/1968 sebagai 
tindak lanjut PP No. 22 Tahun 1967, mengatur 
pengalokasian dana penerimaan dari 
pembagian IHPH dan IHH yang diterima oleh 
Pemerintah Daerah/Propinsi dan Pusat. Dana 
penerimaan dari pembagian IHPH dan IHH 
sebesar 30%  dialokasikan untuk pembiayaan 
pembangunan kehutanan daerah/propinsi 
yang bersangkutan, dan sebesar 40% untuk 
pembiayaan pembangunan daerah/propinsi 
setempat. Sedangkan dana yang diterima 
oleh Pemerintah Pusat, penggunaannya 
dialokasikan masing-masing 15% untuk 
pembiayaan Program Penghijauan Nasional 
di Seluruh Tanah Air, dan 15% untuk 
pembiayaan intensifikasi pengelolaan, 

perencanaan, pengawasan dan inventarisasi 
di bidang kehutanan (lihat Tabel 6). 
 
Tabel 6. Alokasi Penggunaan IHPH dan IHH 

PENERIMAAN ALOKASI PENGGUNAAN 
30% untuk pembiayaan 
pembangunan  

 
70% Pemerintah 
Daerah/Propinsi 40% untuk pembiayaan 

pembangunan 
daerah/propinsi setempat 
15% untuk pembiayaan 
Program Penghijauan 
Nasional 

 
 
30% Pemerintah 
Pusat 15% untuk pembiayaan 

intensifikasi pengelolaan, 
perencanaan, pengawasan 
dan inventarisasi di bidang 
kehutanan 

Sumber: Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam 
Negeri dan Menteri Pertanian No. 20 
Tahun 1968 dan Kep. 10/3/1968 

 
Mengenai prosedur pengambilan uang hasil 
IHPH dan IHH diatur melalui Surat Keputusan 
Bersama Menteri Keuangan dan Menteri 
Pertanian  No. 063/MK/I/3/1968 dan Kep. 
12/3/1968, yang masih sangat sederhana. 
Pejabat yang diberi kewenangan untuk 
pengambilan uang tersebut untuk Pemerintah 
Pusat adalah Direktur Jenderal Kehutanan 
dengan persetujuan Direktur Jenderal 
Anggaran. Sedangkan, bagian untuk 
pemerintah daerah/propinsi dapat diambil oleh 
Gubernur dengan persetujuan DPRD-GR 
(dewan legislatif ketika itu). Besarnya uang 
yang dapat diambil ditentukan berdasarkan 
batas jumlah anggaran belanja yang telah 
disahkan, serta dipertanggungjawabkan 
penggunaannya setiap triwulan kepada 
Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian. 
Upaya untuk memaksimalkan peningkatan 
penerimaan negara juga dilakukan melalui 
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pungutan-pungutan seperti adanya Simpanan 
Wajib. Keppres No. 48 Tahun 1977 yang 
disempurnakan dengan Keppres No. 39 
Tahun 1979 mewajibkan setiap pemegang 
Hak Pengusahaan Hutan dan Eksportir Kayu 
untuk menyisihkan dana sebagai Simpanan 
Wajib. Simpanan wajib tersebut didalihkan 
untuk pengembangan armada angkutan kayu 
dan untuk pengembangan industri perkayuan. 
Namun, dalam implementasinya justru 
kebijakan tersebut cenderung manipulatif dan 
kolutif karena tidak jelasnya pengawasan dan 
penggunaan dana.  
 
Eksploitasi hutan selama periode 1967-1980 
mendorong pemerintah menetapkan 
kebijakan pentingnya dilakukan upaya -upaya 
yang mengarah pada perbaikan kualitas 
sumber daya hutan dan aspek perlindungan 
hutan, misalnya dengan mengalokasikan 
penggunaan pungutan usaha kayu untuk 
upaya-upaya reboisasi dan rehabilitasi.  
 
Pada tahun 1980, Kepmentan No. 
894/Kpts/Ekku/12/1980 dikeluarkan untuk 
mengatur alokasi penggunaan IHH. 
Kepmentan tersebut menetapkan bahwa 
sebesar 15% penggunaan IHH dialokasikan 
untuk pembangunan kehutanan daerah yang 
dipergunakan untuk mendukung upaya-upaya 
reboisasi hutan dan rehabilitasi kondisi hutan 
dalam bentuk pengadaan sarana dan 
prasarana untuk pembangunan kehutanan, 
pembinaan dan pengamanan hutan, 
pendayagunaan hutan, penyempurnaan 
aparatur dalam rangka melestarikan dan 
memanfaatkan sumber daya alam hutan dan 
pengendalian, bimbingan serta pengawasan.  
 
Sekitar enam tahun sejak ditetapkannya 
ketentuan mengenai Dana Jaminan Reboisasi 
dan Permudaan Hutan (DJR) melalui Keppres 
No. 35 Tahun 1980, mulai dikembangkan 
inisiasi pembangunan hutan tanaman industri-
-mengingat kondisi hutan alam yang terus 
menurun dan tidak mampu mensuplai 
kebutuhan bahan baku industri. Melalui 
Kepmenhut No. 320/Kpts-II/1986, DJR dapat 

digunakan untuk membangun hutan tanaman 
industri dengan maksud untuk meningkatkan 
produktivitas kawasan hutan produksi tetap 
pada areal hutan produksi yang tidak dan atau 
kurang produktif guna menghasilkan bahan 
baku industri kayu. Kegiatan pembangunan 
hutan tanaman industri yang dapat dibiayai 
dari DJR meliputi perencanaan dan 
pengendalian, penataan batas, reboisasi 
(yang terdiri dari persiapan lapangan, 
perbenihan dan pembibitan, penanaman, 
pemeliharaan dan perlindungan), penyediaan 
dan pengadaan sarana dan kemudahan, 
pendidikan dan latihan serta penelitian dan 
pengembangan.  
 
Pada tahun 1990, Presiden Soeharto 
menerbitkan Keppres No. 30 Tahun 1990 
tentang Pengenaan, Pemungutan,d an 
Pembagian Iuran Hasil Hutan. Keppres ini 
secara drastis merubah alokasi perimbangan 
bagi hasil IHH antara pusat dan daerah yang 
cenderung sentralistik, yang merubah 
perimbangan pusat-daerah dari 30:70 menjadi 
55:45. Tabel 7 memperlihatkan rincian alokasi 
penggunaan IHH tersebut. 
 
Tabel 7. Alokasi Penggunaan IHH 

PENERIMAAN ALOKASI PENGGUNAAN 
30% untuk pembiayaan 
pembangunan Daerah 
Tingkat I  

 
45% Pemerintah 
Daerah/Propinsi 

15% untuk pembiayaan 
pembangunan Daerah 
Tingkat II 
20% untuk pembiayaan 
rehabilitasi hutan dan 
kehutanan secara Nasional  
15% untuk pembiayaan 
pembangunan kehutanan 
daerah  

 
 
55% Pemerintah 
Pusat  

20% untuk pembayaran Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) 

Sumber: Keppres No. 30 Tahun 1990 
 
Ketentuan mengenai alokasi pembagian IHH 
dalam Keppres No. 30 Tahun 1990 telah 
beberapa kali dilakukan perubahan. Sebelum 
lengsernya Presiden Soeharto, ia sempat pula 
mengeluarkan Keppres No. 67 Tahun 1998 
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yang juga merupakan perubahan atas 
Keppres No. 30 Tahun 1990 tersebut. 
Pembagian IHH Atas kayu dalam Keppres No. 
67 Tahun 1998 tersebut ditetapkan dengan 
perimbangan sebagai berikut (lihat Tabel 7 
sebagai perbandingan): 
• 45% yang terbagi atas 30% untuk 

pembiayaan Pembangunan Dati I dan 15% 
untuk pembiayaan Pembangunan Dati II 

• 40% untuk pembiayaan rehabilitasi hutan 
dan kehutanan secara nasional 

• 15% untuk pembiayaan kehutanan daerah 
 

Ketentuan mengenai DJR terus berlaku 
hingga dihapuskan dengan Keppres No. 31 
Tahun 1989 tentang Dana Reboisasi. 
Penggunaan DR juga idealnya dikembalikan 
untuk membangun kembali kehutanan setelah 
kegiatan eksploitasi selesai dilakukan. 
Sehingga, dikeluarkan kebijakan pinjaman DR 
untuk membangun Hutan Tanaman Industri 
(HTI) melalui mekanisme Penyertaan Modal 
Pemerintah (PMP). 
 
Melalui Surat Keputusan Bersama antara 
Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan 
No. 421/Kpts-II/1990 dan 931/KMK.013/1990, 
diatur struktur permodalan pembangunan HTI 
yang berasal dari DR. Struktur permodalan 
pembangunan HTI yang dilakukan dalam 
bentuk kerjasama antara BUMN dengan 
swasta atau koperasi yang menyertakan 
penggunaan DR mengikuti pola 14% sebagai 
bentuk PMP dari dan pinjaman dari DR oleh 
pemegang HPHTI sebesar 32,5%. Jadi, 
46,5% struktur permodalan pembangunan HTI 
oleh BUMN yang bekerja sama dengan 
swasta atau koperasi tergantung secara 
langsung dari pembiayaan DR. Sementara, 
struktur permodalan pembangunan HTI yang 
dilakukan oleh BUMN diatur dengan 
ketentuan 35% sebagai bentuk PMP dari DR 
dan 32,5% sebagai pinjaman dari DR oleh 
BUMN tersebut. Artinya, DR menanggung 
sebesar 67,5% total biaya pembangunan HTI 
yang dilakukan oleh BUMN. 
 

Alokasi penggunaan DR diperluas lagi melalui 
Kepmenhut No. 362/Kpts-II/1993 tentang 
Pengusahaan Hutan Areal Eks HPH oleh 
BUMN. Kepmenhut tersebut dikeluarkan 
dengan pertimbangan bahwa keadaan 
kawasan hutan eks HPH yang dicabut izin 
konsesinya sudah tidak layak lagi secara 
ekonomis untuk dilakukan pengusahaan 
hutan dengan sistem silvikultur TPTI, 
sehingga pemerintah mengeluarkan DR 
sebagai bentuk penyertaan modal untuk 
kegiatan pengusahaan hutan oleh BUMN di 
areal eks HPH tersebut. Kegiatan-kegiatan 
yang dapat dibiayai dari DR adalah kegiatan 
permudaan, pemeliharaan, dan kegiatan lain 
meliputi perencanaan (pembuatan potret 
udara, penyusunan RKPH dan tata batas), 
kegiatan pengamanan hutan serta pengadaan 
sarana dan prasarana.  
 
Kegiatan mereboisasi areal bekas tebangan 
seharusnya menjadi kewajiban pemegang izin 
konsesi. Namun, fakta di lapangan justru 
menunjukkan banyaknya pemegang izin 
konsesi yang mangkir dari kewajiban tersebut. 
Areal eks HPH ditinggalkan dalam kondisi 
rusak, sehingga pemerintah harus mengambil 
kebijakan untuk melakukan reboisasi hutan 
terhadap areal eks HPH tersebut, dengan 
menggunakan pembiayaan DR. Kebijakan ini 
justru menimbulkan kesan “bagi-bagi” DR. 
Dengan dalih untuk kelancaran pembangunan 
HTI, perusahaan patungan atau BUMN yang 
telah memperoleh izin konsesi, sudah berhak 
mendapatkan fasilitas PMP dan pinjaman DR.  
 
Dengan pertimbangan untuk lebih 
mempercepat proses pembangunan HTI, 
Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan 
dengan Menteri Keuangan No. 496/Kpts-
II/1994 dan 533/KMK.017/1994 dikeluarkan. 
SKB tersebut mengubah struktur permodalan 
pembangunan HTI dalam bentuk kerjasama 
antara BUMN dengan badan hukum swasta 
atau koperasi, serta ditetapkannya ketentuan 
pinjaman DR dengan bunga 0%.  
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Sehingga, dapat dikatakan bahwa modal dana 
dari badan hukum swasta atau koperasi untuk 
pembangunan HTI menjadi lebih ringan jika 
dibandingkan dengan struktur permodalan 
sebelumnya. Ditambah lagi kemudahan 
pinjaman DR dengan bunga 0%. Di samping 
itu pula, dengan dalih penyiapan lahan, 
pemegang HPHTI masih ’boleh’ 
memanfaatkan kayu pada areal yang akan 
dijadikan konsesi HTI tersebut.  
 
Segala fasilitas pemanfaatan DR ternyata 
belum mengefektifkan kegiatan reboisasi dan 
rehabilitasi lahan melalui pembangunan HTI. 
Pemanfaatan DR lebih cenderung banyak 
dinikmati oleh pengusaha kehutanan untuk 
pembangunan di luar bidang kehutanan, 
misalnya penggunaan DR untuk pembiayaan 
pengembangan Industri Pesawat Terbang 
Nusantara (IPTN), dll. 
 
Kecenderungan pengusaha HPHTI hanya 
ingin memanfaatkan DR juga dapat dilihat 
pada sedikitnya pemegang SK HPHTI 
sementara yang melengkapi persyaratan-
persyaratan untuk membangun HTI. Hal ini 
mengindikasikan bahwa pemegang HPHTI 
kurang serius membangun HTI, namun hanya 
ingin memanfaatkan fasilitas DR yang 
diberikan. Pada bulan Mei 1995, Kepmenhut 
No. 267/Kpts-II/1995 dikeluarkan untuk 

menegaskan bahwa dalam kurun waktu 4 
bulan sejak dikeluarkannya Kepmenhut ini, 
jika persyaratan belum juga dilengkapi, maka 
penyaluran DR akan dihentikan.  
Pada tahun 1995, UU No. 1 Tahun 1995 
tentang Perseroan Terbatas diterbitkan. UU 
tersebut menetapkan bahwa pada saat 
pendirian perusahaan, paling sedikit 25% dari 
modal dasar harus telah ditempatkan dan 
setiap penempatan modal harus telah disetor 
paling sedikit 50% dari nilai dominan setiap 
saham yang dikeluarkan. Mengacu pada UU 
tersebut, Menteri Kehutanan mengeluarkan 
Kepmenhut No. 57/Kpts-II/1996 yang 
mengatur pola penyaluran DR. Untuk modal 
yang disetor dalam rangka pendirian 
Perusahaan Patungan HTI, besarnya 
disesuaikan dengan UU No. 1 Tahun 1995, 
dan sisanya untuk modal pembangunan HTI.  
 
Sehingga, dapat dikatakan bahwa 
karakteristik selama masa Orbe Baru adalah 
’sangat berkuasanya’ sebuah Keppres dalam 
menentukan alokasi penggunaan pungutan 
usaha kayu, baik yang berasal dari DR 
maupun IHH. Penggunaan DR dan IHH 
dikelompokkan sebagai dana non budgeter, 
sehingga mekanisme penggunaannya tidak 
terkendali karena hanya mengacu pada 
’kemauan Presiden’ yang dilegalkan melalui 
sebuah instrumen Keppres. 

 
Tabel 8. Struktur Permodalan Pembangunan HTI dari Pinjaman DR 

BENTUK USAHA PEMBIAYAAN DR 
14% sebagai bentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) melalui 
BUMN dari DR 
21% sebagai penyertaan modal badan hukum swasta atau koperasi  
32,5% sebagai Pinjaman DR dengan bunga 0% 

 
 
BUMN dengan badan hukum 
swasta atau koperasi 

32,5% sebagai pinjaman komersial dari DR dengan bunga yang 
ditetapkan Menteri Kehutanan setiap 6 bulan sekali 
35% sebagai bentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dari DR 
32,5% sebagai Pinjaman DR dengan bunga 0% 

 
 
 

BUMN 32,5% sebagai pinjaman komersial dari DR dengan bunga yang 
ditetapkan Menteri Kehutanan setiap 6 bulan sekali 

Sumber: Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan No. 496/Kpts-II/1994 dan 
533/KMK.017/1994 
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44..11..22..  PPUUNNGGUUTTAANN  UUSSAAHHAA  KKAAYYUU  SSEEBBAAGGAAII  
KKOOMMPPOONNEENN  PPEENNEERRIIMMAAAANN  NNEEGGAARRAA  
BBUUKKAANN  PPAAJJAAKK  ((PPNNBBPP)) 

 
Perubahan instrumen kebijakan untuk alokasi 
pengelolaan dan penggunaan pungutan 
usaha kayu dimulai pada tahun 1997, yang 
ditandai dengan diterbitnya UU No. 20 Tahun 
1997 tentang Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP). UU tersebut mendefinisikan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai 
seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang 
tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 
Seluruh PNBP tersebut wajib disetor langsung 
secepatnya ke Kas Negara, dan dikelola 
dalam sistem Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN). Artinya, jenis-jenis 
pungutan usaha kayu yang telah 
dikelompokkan dalam komponen PNBP tidak 
lagi bisa dialokasikan penggunaannya melalui 
mekanisme Keppres, namun harus dikelola 
dalam sistem APBN. 
PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan 
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 
menetapkan 11 jenis PNBP yang berlaku 
pada Departemen Kehutanan, antara lain 
penerimaan dari IHH, IHPH, dan IHPHTI. DR 
belum dimasukkan sebagai komponen PNBP. 
Pasal 4 PP No. 22 Tahun 1997 yang 
menyebutkan bahwa pengelolaan penerimaan 
dalam rangka kegiatan reboisasi, dilakukan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   
 
DR baru dikelompokkan sebagai komponen 
PNBP pada tahun 1999. PP No. 92 Tahun 
1999 dikeluarkan untuk menambah satu 
pungutan yang berlaku pada Departemen 
Kehutanan dan Perkebunan, yaitu 
penerimaan yang berasal dari DR. 
Pertimbangan dikeluarkannya PP tersebut 
antara lain bahwa penerimaan yang berasal 
dari DR merupakan PNBP yang memiliki arti 
dan peranan yang sangat penting dalam 
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan 
Negara dan pembangunan nasional. Artinya, 
sejak DR dimasukkan sebagai komponen 
PNBP, maka pengelolaan DR harus melalui 
sistem APBN. Sehingga, untuk selanjutnya 

penggunaan DR tidak bisa lagi menggunakan 
instrumen Keppres sebagai dana non 
budgeter. Kebijakan ini tidak terlepas dari 
peranan adanya kesepakatan antara 
Pemerintah RI dengan IMF yang menekankan 
agar semua hasil pungutan usaha kayu 
dimasukkan dalam mekanisme APBN.6  
 
 
44..22..  MMEEKKAANNIISSMMEE  PPEERRIIMMBBAANNGGAANN  BBAAGGII  

HHAASSIILL  PPUUSSAATT  DDAANN  DDAAEERRAAHH   
 
44..22..11..  SSEENNTTRRAALLIISSAASSII  PPEERRIIMMBBAANNGGAANN  BBAAGGII  

HHAASSIILL  PPUUNNGGUUTTAANN  UUSSAAHHAA  KKAAYYUU   
 
Melalui PP No. 64 Tahun 1957, bagi hasil 
pungutan usaha kayu antara pemerintah 
pusat dan daerah sudah diatur ketentuannya, 
meskipun belum sempurna. PP tersebut 
mengatur bahwa sebagian dari hasil 
pemungutan cukai hutan untuk wilayah-
wilayah di luar Pulau Jawa dan Madura 
setelah dikurangi biaya-biaya pemungutannya 
dan sebagian dari penghasilan bersih lainnya 
yang diperoleh dari pemangkuan hutan yang 
diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah 
Daerah, diserahkan kepada Negara dan 
Daerah Swatantra (daerah setingkat Propinsi). 
Sementara untuk wilayah-wilayah di Pulau 
Jawa dan Madura, sebagian penghasilan 
bersih yang diperoleh dari pemangkuan hutan 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah diserahkan kepada Negara dan 
Daerah Swatantra. 
 
Menindaklanjuti PP No. 22 Tahun 1967, 
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian 
mengeluarkan Surat Keputusan Bersama No. 
20 Tahun 1968 dan Kep. 10/3/1968 tentang 
Perimbangan Pembagian Hasil IHPH dan IHH 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Surat 
Keputusan Bersama tersebut menetapkan 
perimbangan pembagian hasil IHPH dan IHH 
sebesar 70% diserahkan kepada Pemerintah 
Daerah Propinsi yang bersangkutan dan 30% 
diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui 
                                                 
6 Lihat Greenomics Indonesia (2004) berjudul Politik 
Ekonomi Kayu antar Generasi Presiden. 
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Departemen Pertanian (Direktorat Jenderal 
Kehutanan). Dapat dikatakan di sini bahwa 
perimbangan tersebut cukup fair kepada 
daerah, namun hanya setingkat propinsi, tidak 
sampai ke tingkat kabupaten sebagai daerah 
penghasil. 
 
Penerimaan Propinsi sebesar 70% tersebut 
dialokasikan sebesar 30% untuk pembiayaan 
pembangunan kehutanan daerah yang 
bersangkutan, dan 40% untuk pembiayaan 
pembangunan daerah setempat. Sedangkan 
penerimaan Pusat sebesar 30%, masing-
masing dialokasikan 15% untuk pembiayaan 
Program Penghijauan Nasional di Seluruh 
Tanah Air dan untuk pembiayaan intensfifikasi 
pengelolaan, perencanaan, pengawasan dan 
inventarisasi di bidang kehutanan. Jelas 
terlihat di sini bahwa penerimaan dari sektor 
kehutanan lebih diorientasikan pada 
kepentingan pembangunan di luar kehutanan, 
mengingat alokasi untuk pembiayaan 
pembangunan kehutanan daerah hanya 
sebesar 30%, lebih kecil daripada alokasi 
untuk pembangunan daerah sebesar 40%. 
 
Pada tahun 1980, PP No. 21 Tahun 1980 
dikeluarkan untuk merubah PP No. 22 Tahun 
1967 tentang IHPH dan IHH. PP No. 21 
Tahun 1980 tersebut dimaksudkan untuk 
memberikan perubahan ketentuan yang 
khusus terkait dengan IHH. Dalam 
pertimbangannya disebutkan bahwa dalam 
rangka menjaga kelestarian sumber daya 
alam di bidang kehutanan, hasil hutan yang 
dipungut dari hutan Negara harus 
dimanfaatkan secara maksimal dengan 
mencegah adanya pemborosan serta 
mengenakan IHH terhadap semua hasil hutan 
yang dipungut dari hutan Negara. Disebutkan 
pula bahwa untuk dapat meningkatkan 
pembangunan di bidang hutan dan kehutanan 
di Daerah, perlu dilaksanakan koordinasi dan 

sinkronisasi dalam pengaturan serta 
penggunaan IHH. Tabel 9 menunjukkan 
ketentuan-ketentuan perubahan yang diatur 
dalam PP No. 21 Tahun 1980 tersebut.  
 
Ketentuan yang diatur dalam PP No. 21 
Tahun 1980 cenderung fair terhadap sumber 
daya hutan, yakni dihapuskannya kata 
’diperdagangkan’. Artinya, PP No. 21 Tahun 
1980 mengatur bahwa seluruh hasil hutan 
yang dipungut dari hutan Negara, baik 
dimaksudkan untuk diperdagangkan atau 
tidak, harus dikenakan iuran.  
 
Mengenai penetapan dan perubahan tarif 
IHPH dan IHH, PP No. 22 Tahun 1967 
menetapkannya sebagai kewenangan Menteri 
Pertanian. Sedangkan, PP No. 21 Tahun 
1980 mengamanatkan koordinasi antara 
Menteri Pertanian dengan Menteri Keuangan. 
PP tersebut mengatur bahwa penetapan dan 
perubahan tarif iuran tersebut ditetapkan oleh 
Menteri Pertanian dengan melakukan 
koordinasi dan konsultasi dengan Menteri 
Keuangan. Lebih lanjut, PP tersebut juga 
mengatur bahwa dalam hal perimbangan 
pembagian iuran-iuran tersebut diatur oleh 
Menteri Pertanian bersama-sama dengan 
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. 
 
Pada tahun 1990, Presiden Soeharto 
mengeluarkan Keppres No. 30 Tahun 1990 
tentang Pengenaan, Pemungutan, dan 
Pembagian IHH, yang juga memasukkan PP 
No. 22 Tahun 1967 dan PP No. 21 Tahun 
1980 sebagai kosiderannya. Keppres ini 
menyebutkan bahwa IHH atas kayu 
merupakan pungutan yang dikenakan sebagai 
pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang 
dipungut, dikenakan kepada pemegang HPH, 
HPHH, dan IPK, yang pemungutannya 
dilakukan melalui pengusaha IPKH sebagai 
wajib pungut dan wajib setor. 

  
 
 

 
 

 
 



 

 24
 

Tabel 9. Ketentuan Perubahan tentang Iuran Hasil Hutan 
 PP NO. 22 TAHUN 1967 PP NO. 21 TAHUN 1980 
Ketentuan pada Pasal 
2 PP No. 22 Tahun 
1967 

Atas tiap hak pengusahaan hutan 
yang diberikan atas dasar ketentuan 
yang berlaku dan semua hasil hutan 
yang dikeluarkan dari hutan di 
seluruh Indonesia dengan maksud 
diperdagangkan, masing-masing 
dikenakan suatu pungutan yang 
disebut: 
a. Iuran Hak Pengusahaan Hutan 

(License Fee) 
b. Iuran Hasil Hutan (Royalties) 

Atas tiap hak pengusahaan hutan 
yang diberikan atas dasar ketentuan 
yang berlaku dan semua hasil hutan 
yang dipungut dari hutan di seluruh 
Indonesia, masing-masing dikenakan 
suatu pungutan yang disebut: 
c. Iuran Hak Pengusahaan Hutan 

(License Fee) 
d. Iuran Hasil Hutan (Royalties) 

Ketentuan Pasal 3 
ayat (2) huruf a PP No. 
22 Tahun 1967 

Iuran hasil hutan Tetap yang 
besarnya didasarkan atas jumlah 
jenis hasil hutan yang 
diperdagangkan, faktor-faktor 
eksploitasi, pemasaran dan biaya-
biaya pengusahaan. 

Iuran hasil hutan Tetap yang 
besarnya didasarkan atas jumlah 
jenis hasil hutan, faktor-faktor 
eksploitasi, pemasaran dan biaya-
biaya pengusahaan. 

Ketentuan Pasal 5 PP 
No. 22 Tahun 1967 

Menteri Pertanian menetapkan: 
a. Besarnya iuran-iuran di atas yang 

dapat ditinjau setiap tahun, atas 
dasar-dasar yang sama untuk 
seluruh Indonesia 

b. Peraturan pelaksanaan 
pemungutan dari iuran-iuran 
tersebut di atas dan 
melaporkannya kepada 
Pemerintah 

Penetapan dan perubahan tarif iuran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ditetapkan oleh Menteri Pertanian 
dengan mengadakan koordinasi dan 
konsultasi dengan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 6 PP 
No. 22 Tahun 1967 

(1) Perimbangan pembagian iuran-
iuran tersebut antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah 
diatur lebih lanjut oleh Menteri 
Pertanian dan Menteri Dalam 
Negeri 

(2) Prosedur penyimpanan dan 
pengambilan uang hasil iuran 
untuk keperluan sebagaimana 
dimaksud Pasal 4 PP ini, diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan 
Bersama antara Menteri 
Pertanian dengan Menteri 
Keuangan 

(1) Pelaksanaan lebih lanjut atas 
tatacara pembayaran, 
penyimpanan, dan pengambilan 
hasil iuran ditetapkan bersama 
Menteri Pertanian dan Menteri 
Keuangan 

(2) Perimbangan pembagian iuran-
iuran tersebut antara 
Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah diatur lebih 
lanjut oleh Menteri Pertanian 
bersama-sama dengan Menteri 
Keuangan dan Menteri Dalam 
Negeri 

Ketentuan pasal 
tambahan pada PP 
No. 21 Tahun 1980 

Tidak diatur (1) Kayu sisa tebangan yaitu kayu 
atau bagian kayu yang saat ini 
tidak/belum dimanfaatkan baik 
untuk ekspor maupun untuk 
dalam negeri yang masih 
tertinggal di hutan dibebaskan 
dari Iuran Hasil Hutan 

(2) Pembebasa Iuran Hasil Hutan 
terhadap kayu sisa tebangan 
sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dapat ditinjau kembali 
sesuai dengan perkembangan 

(3) Pengaturan lebih lanjut atas 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan (2) 
ditetapkan oleh Menteri 
Pertanian 
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44..22..22..  DDEESSEENNTTRRAALLIISSAASSII  FFIISSKKAALL 
 
Sistem sentralistik yang lebih dari 30 tahun 
diterapkan, terbukti tidak memberikan 
kesejahteraan dan kemakmuran bagi 
masyarakat terutama di daerah, bahkan di 
daerah penghasil. Sehingga, yang terjadi 
justru ketimpangan hasil pembangunan antara 
pusat dan daerah. Tidak sedikit fakta di 
lapangan menunjukkan bahwa masyarakat 
yang tinggal di daerah penghasil didominasi 
oleh masyarakat miskin, seperti di Aceh dan 
Kalimantan Timur.  
 
Lengsernya rezim Orde Baru pada tahun 
1998, mendorong diwujudkannya keadilan 
fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, 
yang diatur melalui UU No. 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan antar 
Pemerintah Pusat dan Daerah. UU 
Desentralisasi Fiskal tersebut saat ini telah 
diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan 
Daerah, yang diterbitkan tanggal 15 Oktober 
2004. Namun tidak ada perubahan mengenai 
pembagian hasil dari penerimaan kehutanan. 
 
Penerimaan negara dari sektor kehutanan 
diklasifikasikan berasal dari penerimaan Iuran 
Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), 
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan 
Dana Reboisasi (DR). Penerimaan yang 
berasal dari IIUPH dibagi dengan 

perimbangan 20% untuk Pemerintah Pusat, 
16% untuk Pemerintah Propinsi, dan 64% 
untuk Kabupaten/Kota Penghasil. Penerimaan 
yang berasal dari PSDH dibagi dengan 
perimbangan 20% untuk Pemerintah Pusat, 
16% untuk Pemerintah Propinsi, 32% untuk 
Kabupaten/Kotan Penghasil, dan 32% untuk 
Kabupaten/Kota Lainnya. Sedangkan 
penerimaan dari DR dibagi dengan 
perimbangan 60% untuk Pemerintah Pusat 
dan 40% untuk Daerah Penghasil (untuk 
selengkapnya, lihat Bagan 2). 
 
Penggunaan DR melalui mekanisme PMP 
dan pinjaman dengan bunga 0% maupun 
bunga komersial misalnya, tidak lagi diberikan 
kepada pengusaha HTI. Sejak tahun 1999, 
pengelolaan DR telah diatur melalui sistem 
APBN (melalui PP No. 92 Tahun 1999), 
sementara pembagiannya juga telah diatur 
mengikuti skema perimbangan bagi hasil 
antara pemerintah pusat, propinsi, dan 
kabupaten yang dianggap lebih fair. PP No. 
35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi 
secara eksplisit juga menyebutkan bahwa DR 
hanya dialokasikan untuk pembiayaan 
kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan serta 
kegiatan lainnya yang mendukung. 
Setidaknya, di atas kertas telah ada arahan 
legal yang ’memagari’ penggunaan DR 
khusus untuk kegiatan reboisasi dan 
rehabilitasi lahan. 
 

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 26
 

Bagan 2. Mekanisme Bagi Hasil Pemerintah Pusat dan Daerah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: UU No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIUPH 

20% Pusat 

80% Daerah 

16% Propinsi 

64% Kabupaten/Kota 

PBB 

10% Pusat 

90% Daerah 

65% Kabupaten/Kota 

35% Insentif 

16,2% Propinsi 

64,8% Kabupaten/Kota 

9% Biaya Pemungutan 

DR 

60% Pusat 

40% Daerah 

PSDH 

20% Pusat 

80% Daerah 

16% Propinsi 

32% Kabupaten/Kota Penghasil 

32% Kabupaten/Kota Lainnya 
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  VV..  KKEESSIIMMPPUULLAANN  DDAANN  RREEKKOOMMEENNDDAASSII 
 
 
 
 
55..11..  KKEESSIIMMPPUULLAANN 

 
 Kebijakan pengenaan pungutan usaha kayu sudah dimulai pada era Presiden Soekarno. 

Pergantian kepemimpinan juga memberikan konsekuensi terjadinya evolusi kebijakan 
yang terkait dengan ketentuan pengenaan, pemungutan, dan penyetoran pungutan 
usaha kayu. Jenis-jenis pungutan usaha kayu juga mengalami evolusi, menuju 
penetapan jenis pungutan yang fair dalam kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. 
Hingga saat ini pungutan yang dikenakan berupa license fee (Iuran Hak Pengusahaan 
Hutan/IHPH yang kemudian diubah namanya menjadi Iuran Izin Usaha Pemanfaatan 
Hutan/IIUPH), royalties (Iuran Hasil Hutan/IHH yang kemudian diubah menjadi Provisi 
Sumber Daya Hutan/PSDH), dan Dana Reboisasi (DR). 

 
 Pengenaan pungutan usaha kayu, semula diorientasikan sebagai upaya untuk 

meningkatkan penerimaan pendapatan negara, dan dimanfaatkan untuk pembangunan 
kehutanan dan non kehutanan. Orientasi ini mengalami evolusi menuju upaya 
pemanfaatan penerimaan negara dari sektor kehutanan untuk melakukan reboisasi dan 
rehabilitasi hutan. Meskipun, tarik-menarik antara kepentingan kehutanan dan non 
kehutanan masih terus menempatkan sumber daya hutan pada posisi ’terdesak’ sebagai 
sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan 
pembangunan ekonomi nasional. 

 
 Evolusi mekanisme perhitungan pungutan usaha kayu dari self-assement menuju official 

assessment menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan dari pemerintah kepada 
pengusaha kehutanan dalam menghitung jumlah pungutan yang wajib dibayarkan dan 
penerbitan dokumen legal hasil hutan. Melalui PP No. 34 dan No. 35 Tahun 2002, 
ditetapkan ketentuan mengenai Laporan Hasil Cruising (LHC) dan pembayaran pungutan 
usaha kayu di muka sebelum penebangan dilakukan. Evolusi kebijakan ini sebagai upaya 
menghindari praktik tunggakan pungutan usaha kayu seperti yang selama ini terjadi.  

 
 Evolusi kewenangan terkait dengan pungutan usaha kayu juga terjadi. Pada masa Orde 

Baru, pengelolaan dan pemanfaatan pungutan usaha kayu masih menjadi kewenangan 
penuh seorang Presiden melalui instrumen Keputusan Presiden (Keppres). Melalui UU 
No. 20 Tahun 1997, Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan dimasukkan 
sebagai komponen PNBP. Pada tahun 1999, Dana Reboisasi juga dimasukkan sebagai 
komponen PNBP. Sehingga, terhitung pada tahun 1999, seluruh jenis pungutan usaha 
kayu telah menjadi komponen PNBP dan dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN).  

 
 Perimbangan bagi hasil pungutan usaha kayu mengalami evolusi seiring dengan lahirnya 

era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada tahun 1999. Perimbangan bagi hasil 
yang cenderung sentralistik pada masa Orde Baru, telah diubah dengan memperhatikan 
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perimbangan bagi hasil antara pusat-daerah yang lebih proporsional melalui UU 
Desentralisasi Fiskal. 

 
 Pada tahun 2003 Pemerintah telah memulai kebijakan yang realistis untuk menurunkan 

ketergantungan kinerja makroekonomi terhadap kayu melalui penetapan jatah tebangan 
nasional dari hutan alam. Kebijakan ini memberikan konsekuensi pada menurunnya nilai 
penerimaan negara, sebagai langkah untuk memberikan kesempatan hutan alam 
bernapas. 

 
 
55..22..  RREEKKOOMMEENNDDAASSII  
  

 Pemberlakuan pungutan usaha kayu di muka terhadap DR dan PSDH merupakan 
keputusan yang sangat relevan dipertahankan, guna menghindari manipulasi produksi 
dan tunggakan kewajiban serta mendorong kinerja pelaku bisnis kehutanan yang 
profesional dan berkomitmen dalam pemanfaatan hasil hutan kayu secara lestari. 

 
 Pembayaran DR dan PSDH di muka sebelum penebangan perlu dilengkapi dengan 

keputusan pemberlakukan Dana Jaminan Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari 
(performance bonds), sebagai jaminan bahwa pelaku bisnis kehutanan melaksanakan 
kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu secara lestari. 

 
 Pemberian pinjaman DR untuk pembangunan hutan tanaman telah memberikan 

preseden buruk, yakni realisasi penanaman masih jauh dari target, sementara pinjaman 
DR hingga saat ini masih belum dapat dikembalikan. Sehingga, hal ini dapat dijadikan 
Iessons learned untuk tidak mengambil keputusan memberlakukan kembali insentif 
pinjaman DR dalam rangka percepatan pembangunan hutan tanaman.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 29
 

RREEFFEERREENNSSII 
 
 
 
 
Effendi, E. dan Vanda M. D. 2003. A Review of Legal Requirements with Regard to Timber 

Plantation Concessions in Indonesia. Greenomics Indonesia. Jakarta. 
 
------------------. 2002. A Legal-Based Mapping Out of Costs and Revenues Associated with 

Legal Timber Harvesting, Processing, Transporting and Trading in Indonesia. 
Greenomics Indonesia. Jakarta. 

 
Greenomics Indonesia. 2004. Politik Ekonomi Kayu antar Generasi Presiden. Jakarta. 
 
-------------------. 2004. Landing Timber-Dependent Economy Softly. Greenomics Indonesia 

Technical Paper, April 2004. Jakarta. 
 
--------------------. 2003. Mekanisme Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman 

Melalui Penawaran dalam Pelelangan. Jakarta. 
 
--------------------. 2003. A Review of Legal Requirements with regard to Timber Plantation 

Concessions in Indonesia. Jakarta. September 2003.  
 
Indonesia Corruption Watch dan Greenomics Indonesia. 2004. Praktik Korupsi Bisnis 

Eksploitasi Kayu. Analisis Kinerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan 
Hutan Tanaman. Kertas Kerja No. 05, Agustus 2004. Jakarta. 

-------------------. 2004. Evolusi Hak, Kewajiban, dan Sanksi terhadap Sektor Hulu & Hilir 
Kehutanan. Kertas Kerja No. 09, Agustus 2004. Jakarta. 

-------------------. 2004. Interpretasi Perspektif terhadap Pelelangan IUPHHK pada Hutan 
Tanaman. Laporan Observasi Lapangan di Propinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan 
Barat. Jakarta. 

------------------. 2004. Evolusi Mekanisme Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman. Kertas Kerja No. 06, September 2004. Jakarta. 

 
Kartodihardjo, H. dan Agus S. 2000. Dampak Pembangunan Sektoral terhadap Konversi dan 

Degradasi Hutan Alam: Kasus Pembangunan HTI dan Perkebunan di Indonesia. 
CIFOR Occasional Paper No. 26 (I). Bogor. 

 
 


