
53 JURNAL SOSIAL EKONOM I  Vol. 2 No.1 (2001) pp. 53 _ 69     ANALISIS NILAI TEGAKAN HUTAN ALAM (Analysis of Stumpage Value for Natural Forest)    Oleh: Subarudi dan Satria Astana1   Abstract Stumpage value (SV) is a minimum rent paid by the forest harvesters (HPH) to the owner of the forest (Government). The determination of SV is not only to find an exact value, but also to set the standards for taxes and retribution systems. SV set by the Ministry of Forestry (MoF) from 1986 to 2000 is relatively lower than its original value because the MoF does not care with the increasing of the government’s income. Therefore, the calculation of SV must use the FOB price of log and the result can be used for provision of forest resource (PSDH) and reforestation fund (DR). A proposal for replacing DR into Land and Building Tax (PBB) is really unrealistic because the substantive, budget allocation, and pattern of use for both the taxes are highly different. DR is used to finance all activities related to reforestation and rehabilitation, whereas PBB is used for running the implementation of government general tasks. Key words: Stumpage Value, Retribution, Tax, Fee, and Natural Forest Management   Abstrak Nilai tegakan (NT) merupakan harga minimum yang seharusnya dibayarkan oleh pemungut hasil hutan (HPH) kepada pemilik sumber daya hutan (Pemerintah). Penentuan NT bukanlah untuk menetapkan satu nilai yang pasti, tetapi untuk menetapkan standar dalam penentuan pajak dan retribusi dalam pengelolaan hutan. NT yang ditetapkan dari tahun 1986 hingga tahun 2000 relatif masih rendah karena ketidak pedulian Departemen Kehutanan terhadap peningkatan penerimaan pemerintah. Oleh karena itu perhitungan NT yang menggunakan harga FOB internasional untuk kayu bulat harus segera diterapkan dan dapat dijadikan dasar dalam penentuan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Usulan untuk mengganti DR menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan usulan yang keliru karena dari substansi, alokasi distribusi dana, dan pola pemanfaatannya dari keduanya sangat berbeda dimana DR digunakan untuk membiayai segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan sedangkan PBB digunakan untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan  Kata Kunci: Nilai Tegakan, Retribusi, Pajak, Pungutan, dan Pengelolaan Hutan Alam.                                                    1 Peneliti pada Puslitbang Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan 



 volume 2 no. 1 (2001) 54 I. PENDAHULUAN  A. Latar Belakang  Hutan sebagai sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 dapat dijadikan landasan hukum dalam menentukan sistem pengelolaan hutan yang lestari sehingga aspek pemanfaatan hutan dapat dirasakan tidak saja oleh generasi saat ini tetapi juga oleh generasi mendatang (hutan sebagai warisan dari satu generasi ke generasi). Sejak awal pengelolaan hutan dengan sistem HPH tahun 1970 an, hutan yang dikuasai negara diberikan hak pengelolaannya kepada perusahaan swasta (HPH) dan sebagai kompensasinya negara telah menerima pendapatan yang cukup besar, baik yang berupa pendapatan langsung maupun pendapatan yang tidak langsung. Menurut IPB (1996) selama kurun waktu 30 tahun pemerintah telah banyak memberikan dukungan dan kemudahan kepada pemegang HPH dalam menjalankan bisnisnya sehingga diharapkan HPH mampu untuk menjalankan bisnis kehutanannya secara profesional dan efisien. Disamping itu negarapun sudah saatnya untuk memperhatikan potensi pendapatannya yang diperoleh dari adanya kebijakan penggunaan assetnya yang berupa sumber daya hutan. Sianturi (1993) menyatakan bahwa pendapatan langsung Pemerintah diperoleh melalui Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Iuran Hasil Hutan (IHH), Dana Reboisasi (DR), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun besarnya pendapatan tersebut masih relatif kecil dibandingkan dari nilai tegakan alam yang sesungguhnya.  Dalam penentuan besarnya pajak dan pungutan kehutanan pemerintah berpedoman kepada suatu perhitungan yang berdasarkan nilai hutan dalam hal ini nilai tegakan (stumpage value). Sebagai contoh pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), istilah pengganti untuk IHH, merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai insterinsik dari hasil hutan yang dipungut. Sianturi (1993) menegaskan bahwa idealnya pungutan ini merupakan harga jual nilai tegakan dari pemilik hutan kepada pemungut hasil hutan. Dengan demikian besarnya pungutan ini akan sangat ditentukan oleh nilai tegakan yang terlihat dari harga pasar dan biaya pembalakan atau pemungutan.  Saat ini besarnya IHH ditetapkan sebesar enam persen dari harga pasar produk yang dihasilkan oleh tegakan hutan alam tersebut dan nilainya bervariasi dari      Rp. 20.000 – Rp 80.000 per m³ tergantung pada jenis kayunya dan DR sebesar     US$ 16 per m³.  B. Rumusan Masalah  Dari berbagai seminar dan diskusi tentang sistem pengelolaan hutan lestari telah banyak disinggung tentang: (i) masih rendahnya penaksiran nilai tegakan hutan sehingga rente ekonomi yang diperoleh Pemerintah masih lebih rendah dari rente yang diperoleh pemilik HPH, (ii) metoda perhitungan yang digunakan untuk menaksir nilai tegakan masih banyak diperdebatan oleh berbagai pihak yang terkait, dan (iii) pendekatan penilaian yang digunakan untuk menaksir nilai tegakan. 



Analisis nilai tegakan……..(Subarudi dan Satria Astana) 55 C. Tujuan Kajian  Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka pembahasan yang berkaitan dengan konsep penilaian tegakan (stumpage value) menjadi sangat penting dan relevan untuk dikemukakan kembali sejalan dengan kebijakan Departemen Kehutanan untuk tidak menggunakan lagi sistem pengelolaan hutan berbasis HPH. Konsep ini dapat digunakan sebagai input dalam merancang sistem pengelolaan hutan masa depan. Didalam perancangan sistem pengelolaan hutan yang baru hendaknya pemerintah dan pelaku usaha kehutanan, siapapun lembaganya, harus tetap berorientasi kepada aspek saling menguntungkan (win-win solution) dan kelestarian hutan itu sendiri (sustainable forest principles). Adapun Tujuan kajian ini lebih dititik beratkan kepada analisis tegakan hutan alam dalam upaya untuk: 1. Memahami konsep nilai tegakan 2. Menjelaskan metoda-metode perhitungan nilai tegakan 3. Menganalisa studi nilai tegakan yang pernah dilakukan 4. Mengkaji implementasi dari penetapan nilai tegakan  D. Manfaat Kajian  Manfaat-manfaat yang akan diperoleh dari hasil kajian ini adalah sebagai berikut: 1. Dapat mengupas perbedaan antara pengertian pajak, pungutan, dan retribusi 2. Dapat menggunakan nilai tegakan sebagai penetapan pungutan dan retribusi yang tepat dan benar di era pelaksanaan otonomi daerah 3. Sebagai bahan masukan untuk berbagai kebijakan pengurusan hutan masa depan yang terkait erat dengan penggunaan nilai tegakan 4. Sebagai klarifikasi bagi Dephut yang mengeluarkan wacana kebijakan untuk merubah DR (Dana Rebiosasi) menjadi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).   II. NILAI EKONOMIS HUTAN  Pendapatan Pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya hutan tersebut dapat diwujudkan dalam tiga kelompok yaitu pajak, pungutan dan retribusi dimana ketiga pengertian tersebut seringkali memberikan makna yang berbeda-beda dan seringkali salah dipersepsikan satu dengan lainnya. Oleh karena pemberian pengertian yang jelas dari ketiga istilah tersebut menjadi hal yang penting untuk menyamakan persepsi di dalam membaca tulisan ini selanjutnya.  A. Pengertian Antara Pajak, Pungutan dan Retribusi  Ada berbagai pengertian-pengertian yang perlu dijelaskan sebelum membahas lebih lanjut tentang konsep nilai tegakan, diantaranya tentang pajak (taxes), pungutan (fees), dan retribusi (royalties) yang diambil dari Pocket Dictionary yang disusun oleh Haygreen and Haygreen (1985). 



 volume 2 no. 1 (2001) 56 “Tax is defined as legally levied contribution on state revenue” (pajak adalah kontribusi yang ditetapkan secara legal untuk pendapatan negara). “It divides into direct taxes (whose burden-actually falls on those are levied from) and indirect taxes (paid to state by importer, retailers and companies, but got from the consumer in increased price)”. Pajak dibagi dalam 2 bagian yaitu pajak langsung (pajak yang sudah ditetapkan barang-barang apa yang seharusnya kena pajak) dan pajak tidak langsung yaitu pajak yang dibayarkan kepada negara oleh importir, retailer yang dibebankan kepada konsumen dengan menaikan harga barang tersebut. Contoh dari pajak yang umumnya dibayarkan kepada pemerintah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Eskpor, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). “Fee is defines as sum due to public officer for performing function, profesional man’s pay, and entrance money for examination”. Pungutan adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya adminstrasi atau jasa penggunaan keterampilan seseorang.  Contoh Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan grading fees dimana IHPH dibayarkan seorang pengusaha kepada Pemerintah dalam hal ini Dephut sebagai biaya pendaftaran dan adminstrasi untuk dinilai permohonannya dan dibayarkan setelah dinyatakan lolos seleksi, sedangkan grading fees adalah biaya yang harus dibayarkan perusahaan sebagai pembayaran jasa penggunaan seorang pemilah mutu dari Dephut yang digunakan (grader). “Royalties are licence to work minerals, payment by lessee of mine to land owner” (retribusi adalah lisensi bagi pekerjaan pertambangan dimana penyewa harus membayar sejumlah uang kepada pemilik lahan pertambangan). Retribusi ini lebih diarahkan kepada pemberian insentif daripada peningkatan pendapatan publik. Contoh dari retribusi adalah provisi sumber daya hutan (PSDH) yang dibayarkan sebagai nilai pengganti atas tegakan yang ditebang oleh pengusaha HPH yang besarnya tergantung kepada jenis tegakan dan harga pasar dari tegakan tersebut.  B. Jenis-jenis Retribusi, Keuntungan dan Kerugiannya yang Diterapkan Dalam Sektor Kehutanan  Penggunaan retribusi dalam sektor kehutanan mempunyai keuntungan yaitu diijinkannya perbedaan-perbedaan diantara jenis-jenis kayu di hutan dan kemungkinan dapat ditetapkan pada jumlah yang rendah atau nihil dalam upaya menyemangati penebangan jenis-jenis kayu yang kurang berharga oleh para penebang kayu. Keuntungan lain dari retribusi ini adalah tingkatan besarnya dapat dirubah-rubah tergantung kepada biaya transportasi per meter kubik dan kemudian menurun sejalan dengan kemudahan untuk mencapai daerah tersebut (Karsenty, 2000). Lebih lanjut Karsenty (2000) telah membuat daftar penentuan berbagai sistem retribusi berikut keuntungan dan kerugiannya sebagaimana tercantum dalam tabel 1.    



Analisis nilai tegakan……..(Subarudi dan Satria Astana) 57 Tabel 1. Ukuran-ukuran Insentif dari Retribusi Kehutanan No. Jenis Restribusi Keuntungan-keuntungan Kerugian-kerugian 1. Seragam, berdasarkan volume tebangan Mudah untuk diterapkan Memacu laporan volume tebangan yang lebih rendah. Insentif yang tinggi untuk penebangan kayu yang berkualitas tinggi dan pada tegakan yang mudah ditebang. 2. Berdasarkan volume tebangan tetapi dibedakan menurut jenis kayu dan lokasinya Membatasi penebangan atas kayu-kayu yang berkualitas tinggi dan mengambil tegakan-tegakan yang paling mudah dijangkau. Mengijinkan pertimbangan atas kelangkaan dari berbagai jenis kayu Mencoba menerapkan tingkat retribusi berdasarkan nilai ekonomis dan bukan nilai fisik Membutuhkan keberlanjutan, monitoring lapangan yang akurat oleh administrator kehutanan 3. Sebatang pohon Prinsip sederhana dan membatasi peluang melakukan kecurangan dapat diverifikasi dengan menghitung bekas tebangannya. Mempunyai variasi yang besar dalam hal lokasi dan jenis kayu. Penebangan pohon-pohon muda tidak dilakukan ( minimum diamater dapat dipaksakan secara mudah) Meminimalkan kerusakan terhadap tegakan sisa dan memaksimalkan peman-faatan pohon (jika retribusi dikenakan juga kepada pohon yang rusak)  Membutuhkan sitem pengawasan yang benar yang berasal dari adminstrator kehutanan Mendorong penebangan pohon-pohon besar yang mungkin diperlukan keberadaan tajuknya dan menyebabkan perubahan-perubahan jenis kayu yang menyusun tegakan. 4. Berdasarkan volume tegakan berdiri yang diduga oleh hasil inventarisasi Membatasi kecenderungan penebangan atas kayu-kayu berkualitas (karena retribusi berdasarkan volume yang dapat dipasarkan dan dibayar sebelumnya). Cocok untuk mendapatkan andil yang besar dari nilai sewa. Retribusi dibayarkan sebelumnya Amat sangat tergantung kepada kualitas kegiatan inventarisasi. Tidak ada insentif yang utama untuk membatasi kerusakan-kerusakan terhadap tegakan sisa.   5. Berdasarkan nilai pasar total dari penebangan Dapat menjadi alat memperoleh sewa yang baik jika besarannya cukup tinggi. Membatasi kecenderungan untuk menebang kayu-kayu berkualitas. Lebih sederhana daripada sistem individual pohon. Tidak ada insentif yang utama untuk membatasi kerusakan-kerusakan terhadap tegakan sisa. 6. Berdasarkan nilai tegakan yang ditebang Hasil pajak bervariasi dengan kondisi pasar dan efisiensi dari pengolahan (rendemen). Dapat disesuaikan per jenis dan untuk merefleksikan biaya-biaya transportasi dan kondisi pasar. Membatasi kecenderungan untuk menebang kayu-kayu berkualitas. Mengkompensasi sekurang-kurangnya sebagian dari biaya yang berbeda yang terkait dengan jarak dari titik penjualan. Memerlukan sistem informasi yang benar atas harga kayu, rendemen, dan pencatatan pajak yang dapat bereaksi dengan cepat (review nilai tegakan yang teratur). Dapat menjadi rumit jika diterapkan pada pengolahan composite (produk yang berkaitan dengan berbagai jenis kayu). Tidak ada insentif yang utama untuk membatasi kerusakan-kerusakan terhadap tegakan sisa. 7. Berdasarkan volume yang masuk ke Industri Tidak mendorong penggunaan yang ekonomis dari bahan baku dan nilai tambah maksimun dari proses pengolahan. Dapat disesuaikan untuk jenis kayu. Tingkat biaya tidak dapat dirubah untuk merefleksikan lokasi tegakan. Tidak ada dampak terhadap praktek-praktek penebangan. Pengumpulan resiko-resiko yang 



 volume 2 no. 1 (2001) 58 Dapat diterapkan bahkan untuk kayu-kayu hasil tebangan liar.    Mengurangi jumlah titik-titik pengawasan (hanya ada beberapa industri diban-dingkan dengan logging camps). dikaitkan dengan kesulitan dalam menghentikan proses produksi dalam kasus tidak ada pembayaran atas pajak-pajak. 8. Berdasarkan  volume pengolahan (jika eksport log dilarang) Mudah untuk diperkenalkan. Diterapkan bahkan untuk log-log hasil tebangan liar. Mendukung bisnis terpadu secara vertikal dengan mengurangi rendahnya pembayaran pajak. Tidak mendorong inovasi teknis karena biaya adalah eksport yang umumnya didasarkan kepada rata-rata rendemen secara fisik (pengawasan ada pada output dan bukan input). Tidak menyediakan insentif untuk penebangan yang lestari (keseragaman, dll.). Sumber: Karsenty (2000).  C. Retribusi Berdasarkan Nilai Tegakan  Dari kedelapan konsep retribusi dalam sektor kehutanan berikut keuntungan dan kerugiannya sebagaimana diterangkan dalam tabel 1, Karsenty (2000) menguraikan keuntungan penggunaan nilai tegakan sebagai dasar penentuan retribusi, diantaranya: 1. Mengijinkan kita untuk mengukur dan membandingkan kontribusi dari masing-masing jenis kayu dengan keuntungan-keuntungan bisnis. 2. Mengijinkan kita untuk  menentukan standar untuk sebuah sistem retribusi penebangan yang berbeda-beda yang tergantung kepada jenis kayu yang terkait dan jarak ke pelabuhan. 3. Dapat mengkompensasikan untuk lokasi geografis yang tidak menyenangan dan merubah keseimbangan yang parsial antara kegiatan-kegiatan kehutanan dalam wilayah yang berbeda-beda dalam suatu negara. 4. Retribusi penebangan yang dicirikan terhadap nilai tegakan akan menyediakan insentif-insentif untuk menangani efisiensi dan ruang lingkup kegiatan pengolahan, jika rendemen fisik yang diadopsi untuk perhitungan nilai tegakan adalah sebuah nilai untuk semua perusahaan (rata-rata rendemen pengolahan secara nasional). Dalam hal ini perusahaan yang beroperasi pada tingkat efisiensi yang tinggi dari tingkat rata-rata akan mendapatkan sebuah keuntungan pajak, sementara pengolahan yang kurang efisien akan dikenakan denda melalui metoda perhitungan nilai tegakan.  Jadi pada dasarnya sistem retribusi berdasarkan nilai tegakan hanya dapat bekerja dimana hasil keluaran kehutanan terdiri dari produk-produk yang sederhana, kayu bulat, dan produk pengolahan primer dan sekunder yang secara esensial menggunakan satu jenis kayu. Untuk produk-produk yang lebih komplek (sebagai contoh kayu lapis yang menggunakan lembaran-lembarannya dari jenis kayu yang berbeda, papan partikel dari berbagai jenis kayu atau furniture campuran), penggunaan nilai tegakan secara cepat menjadi terlalu berlebihan untuk digunakan secara praktis. 



Analisis nilai tegakan……..(Subarudi dan Satria Astana) 59 Sebenarnya ada tiga konsep dalam perhitungan nilai ekonomis sumber daya hutan, diantaranya (i) konsep rente ekonomi, (ii) konsep nilai tegakan (stumpage value) dan konsep quasi rent (IPB, 1996). Konsep rente ekonomi menitik beratkan pada jumlah atau nilai sewa maksimum yang dapat diterima oleh pemilik asset atau yang dibayar pengguna untuk menggunakan asset tersebut selama jangka waktu tertentu dan pengusahanya masih memperoleh keuntungan normal untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Konsep nilai tegakan menyatakan besarnya penilaian terhadap tegakan yang dihasilkan dari nilai penjualan dikurangi dengan biaya produksi (biaya tetap dan variable) dan normal keuntungan. Konsep quasi rent menyatakan bahwa nilai hutan merupakan pengembalian untuk faktor produksi/ input tetap dalam jangka waktu pendek karena dalam jangka pendek berlaku faktor produksi yang terdiri faktor tetap dan faktor variable. Sedangkan dalam jangka panjang yang berlaku hanya faktor variable.   Apapun konsep yang akan dipakai dari ketiga konsep diatas akan banyak terkait dengan berapa besar pendapatan pemerintah yang harus diterima dari pemilik HPH sebagai nilai sewa maksimum dari sumber daya hutan yang dimilikinya dengan dasar perhitungannya yang rasional.    III. METODA PERHITUNGAN NILAI TEGAKAN   Dari hasil kajiannya IPB (1996) berhasil mengidentifikasi sumber-sumber perbedaan tersebut antara lain: (i) metoda yang digunakan, (ii) perlakuan terhadap komponen biaya dan pendapatan seperti penentuan harga output dan jenis output (hal ini berkaitan dengan bentuk integrasi industri), dan (iii) teknis pengukuran dan pengolahan maupun perbedaan fisik lokasi dan tegakan itu sendiri seperti komposisi jenis dan potensinya (growing stock). Oleh karena pembahasan tentang perbedaan hasil perhitungan nilai tegakan akan didekati dengan melihat beberapa faktor diantaranya; (1) Konsep rente ekonomi yang digunakan; (2) metoda perhitungan/ formulasi matematika; dan (3) penentuan biaya dan harga.  A. Konsep Perhitungan NT  Nilai tegakan (NT) merupakan harga minimum yang seharusnya dibayarkan oleh pemungut hasil hutan (HPH) kepada pemilik sumber daya hutan (Pemerintah). Namun Sianturi (1993) menyatakan bahwa nilai NT merupakan nilai tertinggi yang masih dapat dipungut sebagai royalti dari setiap m³ kayu yang dipanen dari hutan alam. Dalam NT tersebut sudah termasuk seluruh pungutan mulai dari IHH (Rp. 5.000 – Rp 30.000 per m³ tergantung pada jenis kayunya) dan DR (US$ 10 per m³). Mangundikoro (1976) menyatakan bahwa NT (stumpage value) adalah nilai kayu dalam keadaan belum terolah pada saat tebangan habis dilaksanakan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suatu NT adalah sebagai berikut: 1. Jenis pohon, kualita, ukuran dan kerapatan tegakan 2. Accessibility (kemudahan untuk dicapai) 



 volume 2 no. 1 (2001) 60 3. Permintaan 4. Bentuk dari penjualan 5. Jangka waktu penjualan  NT sangat berguna dan diperlukan dalam pengusahaan hutan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang ditetapkan melalui proses penetapan yang disebut penilaian hutan (forest appraisal) (Mangundikoro, 1973). Pada dasarnya penentuan NT adalah sebagai dasar perhitungan potensi pendapatan pemilik sumber daya hutan berupa rente ekonomi. Sedangkan rente ekonomi dikatakan sebagai nilai sewa maksimum yang dapat diterima negara cq. Pemerintah selaku pemilik hutan atau harga yang dibayar oleh pengusaha pengusahaan hutan tersebut selama jangka waktu tertentu dan pengusaha masih memperoleh keuntungan normal untuk mempertahankan kelangsungan usahanya (IPB, 1976). Secara umum NT mempunyai pengertian yang mirip dengan pengertian rente ekonomi yang dapat didekati melalui beberapa macam metode penilaian sehingga seringkali terjadi perdebatan tentang besarannya yang semata-mata disebabkan oleh penggunaan metode yang digunakan. Sianturi (1993) menyatakan bahwa penentuan NT untuk hutan alam sangat sulit dihitung dibandingkan dengan penentuan NT hutan tanaman karena biaya pembuatan hutan alam tidak diketahui. Penentuan NT pada hutan tanaman dapat dengan mudah dihitung dengan pendekatan dari total pengeluarannya. Oleh karena itu untuk memudahkan perhitungan NT hutan alam diusulkan untuk menggunakan metoda pendekatan pasar sebagai salah satu solusinya.  B. Formula Matematis  Abdurachman (1990) menegaskan bahwa sistem perhitungan yang lazim dipakai dalam penentuan NT ada dua metode, yaitu metoda pendekatan biaya (cost approach) dan pendekatan pasar (conversion approach). Sistem pendekatan biaya adalah menghitung semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penanaman sampai tegakan siap tebang. Sedangkan metoda pendekatan pasar lebih sesuai dipakai menghitung NT hutan alam yang ditaksir berdasarkan atas harga jual kayu di pasaran dikurangi biaya produksi, keuntungan dan resiko, pajak dan pungutan. Hal terpenting dalam menilai NT berdasarkan pendekatan pasar adalah penetapan besarnya tingkat keuntungan dan resiko yang diterima perusahaan. Astana, S (1984) merumuskan NT sebagai harga jual produk dikurangi dengan total biaya pemanenan, pengolahan, penyusutan, dan batas keuntungan dan resiko sebagaimana dijabarkan dibawah ini:  SV = Sp – (Lc+Mc+D) – M     PR*Sp  M =      1 + PR 



Analisis nilai tegakan……..(Subarudi dan Satria Astana) 61 dimana, SV = nilai tegakan (Rp/m³) Sp = harga jual produk (Rp/m³) Lc = biaya pemanenan (Rp/m³) Mc = biaya pengolahan (industri) (Rp/m³) D = penyusutan (Rp/m³) M = batas keuntungan dan resiko usaha (Rp/m³) PR = profit ratio (profit ratio)  Handadhari, T (1990) dalam IPB (1996) menggunakan rumus untuk menghitung nilai tegakan sebagai berikut:  Si = (Pi x Vi) – Ci           (  (Pi x Vi)  x V)  - C S =          Vi dimana, Si = nilai tegakan jenis pohon I (Rp/ha) Pi = harga jual kayu jenis I dalam negeri (Rp/m³) Vi = volume produksi jenis kayu I (m³/ha) Ci = biaya produksi, termasuk penyusutan, amortisasi, bunga (Rp/ha)  Sianturi (1993) telah menyusun suatu model untuk menaksir NT hutan alam (Rp/m³) berdasarkan pendekatan pasar sebagaimana diuraikan dibawah ini:   CR = HP – BP    1)  CR = NT + MKR   2)  dimana: CR = “conversion return” yaitu pendapatan dari pembuatan kayu bulat (Rp/m³) HP =  harga penjualan kayu bulat (Rp/m³) BP =  biaya produksi kayu bulat (Rp/m³) NT =  nilai tegakan (Rp/m³) MKR =  marjin keuntungan dan resiko usaha (Rp/m³)  m = persentase marjin keuntungan dan resiko  Dari rumus 1) dan 2) akan diperoleh persamaan sebagai berikut:   NT = HP – BP – MKR     3)  Bila NT dibayar sebelum kayu dijual atau pada saat pohon akan ditebang, maka NT merupakan bagian dari biaya produksi sehingga harus diperhitungkan dalam MKR. Dengan demikian rumus menghitung NT menjadi:   NT = HP – BP – m (BP+NT)      4)  



 volume 2 no. 1 (2001) 62 Atau disederhanakan menjadi:   NT = (HP/(1+m)) – BP      5)  Bila NT dibayarkan setelah kayu dijual atau setelah kayu diserahkan pada IPKH (Industri Pengolahan Kayu Hulu) untuk diolah, maka NT bukan lagi merupakan bagian dari biaya produksi, sehingga dalam perhitungan MKR, nilai NT tidak ikut dimasukkan. Dalam hal ini maka persamaan tersebut akan menjadi:   NT = HP – BP – m BP      6)  Atau   NT = HP – (1+m) BP      7)  Saat ini sistem pembayaran NT berupa DR dan IHH dilakukan berdasarkan SAKB, maka persamaan yang tepat dan sebaiknya  digunakan adalah persamaan 7.  Dari berbagai perbedaan hasil perhitungan nilai tegakan, maka IPB mengusulkan suatu cara perhitungan baku dalam menghitung rente ekonomi yang rumusannya sebagai berikut:  ER = P – ATC (1+X)  ATC = AFC + AVC  dimana: ER = rente ekonomi (Rp/m³) P = harga kayu bulat international (Rp/m³) ATC = biaya total rata-rata (Rp/m³) X = keuntungan normal perusahaan (%) AFC = biaya tetap rata-rata (Rp/m³) AVC = biaya variable rata-rata (Rp/m³)   Karsenty (2000) memberikan rumus perhitungan nilai tegakan yang dihitung berdasarkan hasil pengurangan harga FOB dari suatu produk terhadap biaya-biaya total operasional, pemilahan, pengolahan (jika ada), transportasi, dan penanganan di pelabuhan. Nilai tegakan ini dapat dihitung dengan atau tanpa beban pajak kehutanan. Sebuah margin keuntungan “normal” dan sebuah resiko utama dari investasi (keduanya diukur berdasarkan konvensi) juga akan dikeluarkan dari nilai sisa  untuk menghitung hasil akhir nilai tegakan.  Hasil kajian terhadap rumus perhitungan rente ekonomi diatas ternyata masih belum cukup untuk memperkecil terjadinya  keragaman hasil perhitungan sehingga diperlukan penyesuaian beberapa faktor dalam prosedur perhitungan sebagai acuan untuk pembakuan diantaranya: 



Analisis nilai tegakan……..(Subarudi dan Satria Astana) 63 1. Penentuan keuntungan normal, yaitu 20-40 % (rata-rata 30 %) 2. Dasar penentuan harga produk adalah harga bayangan dalam hal ini harga kayu bulat internasional 3. Komponen dan perhitungan biaya produksi menggunakan aturan akutansi kehutanan (SAK-32) 4. Jenis pungutan sebagai ukuran rente ekonomi adalah PBB, IHPH/IHPHTI, IHH, dan DR.  C. Penentuaan Biaya dan Harga  Sianturi (1993) menggunakan harga jual kayu sebagai dasar perhitungan NT dan keluar dengan hasil perhitungan NT beberapa jenis kayu (assumsi NT dibayarkan sebelum penebangan) diperoleh besarnya sekitar 19 – 44 % dari harga jual penjualan dengan rata-rata sebesar 29 % dari harga jual. Hasil NT ini masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai NT yang dihasilkan dengan asumsi NT dibayar setelah diproses yang berkisar antara 24 sampai 57 persen dengan rata-rata sebesar 38 persen dari harga jual. Walaupun demikian nilai NT merupakan harga yang tertinggi yang masih mungkin untuk dijual dari suatu tegakan atau dapat dikatakan sebagai batas maksimum dari pemilik IPKH untuk masih mau membeli tegakan tersebut. Sebagai suatu perusahaan bisnis, tentunya IPKH masih menginginkan harga yang lebih rendah dari nilai NT tersebut. Sianturi (1993) menyarankan agar besarnya pungutan dari pemanfaatan kayu masih memungkinkan untuk dinaikan sebesar 25 – 300 persen atau rata-rata dua kali lipat dari besarnya pungutan saat ini hingga mendekati nilai NT sesungguhnya. Disamping itu kajian IPB (1976) menunjukkan bahwa rente ekonomi yang dihitung berdasarkan harga internasional (harga bayangan) sebesar 130 – 229 % lebih tinggi dari rente ekonomi yang dihitung menggunakan harga kayu bulat domestik. Potensi rente ekonomi cukup tinggi sedangkan yang dipungut oleh Pemerintah masih rendah sehingga perlu kebijakan pengenaan rente ekonomi yang realistik sebagai suatu insentif terhadap pengusahaan hutan yang lebih profesional dan efisien. Penggunaan harga international (FOB) untuk produk yang dihasilkan juga dilakukan oleh Karsenty (2000) dalam menghitung nilai tegakan yang dipakai di negara Congo. Karsenty juga menyarankan bahwa hal yang terpenting dalam menghitung nilai tegakan adalah bukan sekedar menentukan hasil biaya dan harga tetapi terkait dengan penyediaan sistem informasi yang akurat tentang harga kayu, rendemen pengolahan kayu, dan administrasi pajak. Sistem informasi ini hendaknya terus dikaji secara reguler agar data yang dihasilkan  tetap up to date.   IV. HASIL STUDI NILAI TEGAKAN YANG PERNAH DILAKUKAN.  Ada berbagai studi yang telah dilaksanakan yang berkaitan dengan nilai tegakan ataupun rente ekonomi yang hasilnya sebagaimana disajikan dalam tabel 1 dibawah ini.  



 volume 2 no. 1 (2001) 64 Tabel 1. Nilai Tegakan Dari Beberapa Studi Yang Pernah Dilakukan No. Judul Studi Yang Telah Dilaksanakan Pelaksana/ Tahun Hasil Studi (Rp/ m³) Rekomendasi 1. Penaksiran nilai tegakan hutan alam di Sulsel Astana, S (1982) RE yang diterima pemerintah 25 % Perlu dinaikkan hingga mencapai NT sesunguhnya. 2. Rente ekonomi pengusahaan hutan Indonesia 1) Walhi (1990) Rp.186.480 per m³ RE perlu ditingkatkan karena pe-merintah hanya mendapat 17 % 3. Penentuan rente ekonomi pengusahaan hutan 2) Dephut (1992) Rp. 98.500,- per m³ - 4. Sistem penentuan besarnya pungutan dari hutan alam Sianturi, A (1993) 25–57% dari harga jual Dapat dinaikkan 25-300 % dari NT saat ini 5. Analisis biaya produksi dan nilai tegakan: Kasus di Sumsel Rachman dan Wahyuni (1996) Pungutan Pemerintah hanya Rp. 45.576 per m³ Pungutan Pemerintah dapat ditingkatkan hingga 200 % 6. Kajian rente ekonomi menuju cara perhitungan baku  IPB (1996) 130 – 229 % lebih tinggi dengan harga kayu bulat internasional Gunakan harga internasional sebagai dasar perhitungan rente ekonomi Catatan : 1) dan 2) dikutip dari hasil penelitian IPB (1996).  Dari berbagai hasil studi atau kajian tentang NT ataupun rente ekonomi yang dilaksanakan sejak tahun 1982 hingga tahun 1996 masih saja kondisinya tidak berubah dimana Pemerintah masih memperoleh rente ekonomi yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Dephut tidak mempunyai perhatian terhadap masalah NT ataupun rente ekonomi yang diterimanya, padahal penentuan NT yang tepat dan realistik akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap sistem pengelolaan hutan yang lestari dimana HPH akan lebih termotivasi untuk mengelola hutannya dengan lebih profesional dan efisien dengan tetap berpegang kepada aspek kelestarian produksi, ekonomi, dan lingkungan. Hasil perhitungan yang berbeda-beda tergantung dari metoda yang diadopsi sehingga disarankan bahwa perhitungan nilai tegakan sebaiknya digunakan untuk “menentukan standar” untuk pajak-pajak daripada digunakan untuk menentukan nilai-nilai yang pasti dari nilai tegakan tersebut (Karsenty, 2000).   V. HASIL UJI COBA PERHITUNGAN NT  Haeruman (1977) menemukan beberapa masalah yang dapat timbul pada waktu melakukan perhitungan NT, diantaranya: 1. Pengaruh ketidak telitian dalam penentuan harga jual dan ongkos produksi 2. Pengaruh perhitungan volume terhadap biaya per unit yang diturunkan dari biaya tetap, dimana biaya tetap perusahaan tidak dipengaruhi oleh besarnya produksi nyata, maka dengan semakin kecil volume produksi biaya tetap per m³ menjadi lebih besar yang menyebabkan lebih besarnya biaya total per m³. 3. Penerapan keadaan pasar (tawar menawar) karena kenyataannya pasar merupakan penentu validitas terakhir sehingga biaya sepantasnya menggunakan keadaan pasar dalam perhitungan NT. Komposisi tawar menawar atau penetapan perjanjian antar penjual dan pembeli sangat menentukan harga riil. 



Analisis nilai tegakan……..(Subarudi dan Satria Astana) 65 Untuk menentukan metoda penentuan NT yang cukup baik agar dapat diterapkan maka perlu diuji coba dengan memperhatikan saran-saran diatas dan menggunakan data, kondisi serta situasi saat ini yang dikutip dari laporan penelitian Ginoga L. K, dkk (2000) dengan variabel-variabel sebagai berikut: 1. Harga kayu bulat domestik = Rp. 609.000,- 2. Harga patokan kayu bulat = Rp. 640.000,- 3. Harga kayu bulat internasional = Rp. 750.000,- 4. Biaya total produksi log rata-rata = Rp. 350.000,- 5. Keuntungan normal perusahaan = 30 %  Dari data yang ada digunakan beberapa rumus yang ditulis diatas dan hasilnya disajikan dalam tabel 2. dibawah ini.  Tabel 2. Hasil Uji Coba Perhitungan NT Berdasarkan Rumus Aslinya  No Peneliti Rumus Dasar Yang Digunakan Hasil Perhitungan (Rp/m³) Hasil Perubahan (Rp/m³)*) 1. Astana, S Harga kayu domestik  143.000 227.000 2. Sianturi, A Harga kayu domestik 185.000 295.000 3. Handadhari, T Harga kayu domestik 290.000 400.000 4. IPB Harga kayu internasional 295.000 Dianggap baku Catatan: *) perubahan dilakukan dengan mengganti harga kayu bulat domestik dengan harga kayu bulat internasional  (FOB)   Dari tabel diatas terlihat bahwa rumus baku yang diusulkan IPB (1996) ternyata memberikan hasil perhitungan yang sama dengan rumus yang digunakan Sianturi (1993) dengan mengganti harga kayu bulat domestik yang dipakai dengan harga kayu bulat internasional (fob). Pergantian harga ini dilakukan karena harga internasional lebih mencerminkan harga riil kayu bulat di pasaran dan sekaligus untuk mengecek sifat baku dari rumus yang dikembangkan oleh IPB.  Hasil perhitungan Handadhari (1990) lebih besar dari hasil perhitungan yang lainnya karena rumus yang digunakan tidak menggunakan faktor koreksi yang berupa tingkat keuntungan dan resiko perusahaan tetapi langsung dihitung  antara harga kayu bulat dikurangi dengan biaya produksinya.  Kasus di negara Cameroon yang dibuatkan suatu kesepakatan dimana margin keuntungan normal digunakan berbeda antara 50 % untuk kayu bulat (log) dan 70 % untuk produk-produk kayu olahan yang sudah termasuk resiko utama sebuah industri. Hal ini tentunya harus dinegosiasikan dengan berbagai pihak terkait (stakeholders) jika nilai tegakan memainkan sebuah peranan dalam menentukan tingkat perpajakan. Di negara Congo juga digunakan tingkat perdagangan “normal” sebesar 40 %. (Karsenty, 2000). Penentuan besarnya tingkat keuntungan juga menjadi perdebatan apakah hal tersebut dapat dijadikan insentif bagi para pengelola hutan sehingga ada yang mengusulkan untuk menggunakan prinsip bagi hasil dimana  konsep pembagian prosentase keuntungan bersih antara pemerintah (70-75 %) dan pengusaha  kehutanan (25-30%) setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan hutan dan pajak atau pungutan lainnya merupakan suatu usulan yang bijaksana dan perlu ditindak 



 volume 2 no. 1 (2001) 66 lanjuti sehingga pemerintah dapat menggunakan hasil keuntungan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.   VI. IMPLIKASI KEBIJAKAN PENETAPAN NILAI TEGAKAN  A. Penetapan NT Sebagai Dasar Penentuan Retribusi dan Lelang  Di era pelaksanaan otonomi daerah, ada kecenderungan yang semakin kuat bagi pemerintah propinsi dan pemerintah daerah untuk menggali berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) termasuk salah satu sumbernya dari sektor kehutanan yang berupa PSDH sebagaimana diatur oleh UU Nomor 25 Tahun 1999. Oleh karena itu konsep-konsep penentuan retribusi yang telah diuraikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemda-pemda untuk mengeluarkan berbagai kebijakan retribusinya yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara substansi dan yuridis hukumnya. Secara teoritis ada beberapa jenis retribusi yang dasar penentuannya berbeda-beda tergantung kepada maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penentuan retribusi dan karekteristik serta lokalitas areal hutan yang dimiliki daerah sehingga penentuan salah satu jenis retribusi sangat tergantung kepada Pemda setempat. Sebagai contoh di daerah yang rawan tebangan liar, penentuan retribusi berdasarkan nilai per individu pohon adalah pilihan yang tepat karena kesulitan untuk mengidentifikasi mana tebangan legal dan illegal sehingga setiap pohon yang ditebang akan dikenakan biaya retribusi yang sama tanpa membedakan asal usul tebangan. Konsep penentuan retribusi lainnya adalah nilai tegakan (NT) dimana metoda perhitungannya sangat tergantung kepada informasi pasar yang berkaitan dengan harga dan biaya riil yang digunakan untuk memanen hutan di daerah dimana hutan tersebut berada. Disamping itu informasi pasar tersebut hendaknya dikaji secara teratur (3-6 bulan sekali) untuk digunakan sebagai dasar penentuan NT yang nilainya sangat dinamis karena berubah-ubah menyesuaikan diri dengan harga pasar. Hal yang perlu diingat adalah penentuan NT tersebut hendaknya bukan untuk mencari besarnya nilai yang tepat untuk NT tetapi lebih ditekankan kepada upaya untuk penetapan standar retribusi. Aspek lain yang juga penting untuk memperlancar pelaksanaan pembayaran dari retribusi tersebut adalah penetapan NT hendaknya dilakukan secara transparan dan disepakati bersama oleh semua stakeholders sehingga tidak ada satu pihak pun yang komplain karena akuntabilitas publik dari penentuan NT sudah dilaksanakan secara tepat dan benar. Pemda hendaknya lebih proaktif dan ekstra hati-hati dalam menyikapi keluarnya retribusi-retribusi kehutanan di daerah bukan semata-mata besarnya nilai retribusi tersebut tetapi apakah pengeluaran retribusi tersebut tidak justru menghambat penanaman modal di daerah tersebut dan keluar dari konteks prinsip-prinsip kelestarian hutan.   



Analisis nilai tegakan……..(Subarudi dan Satria Astana) 67 B. Dana Reboisasi (DR) Diganti Dengan PBB  Pada saat Dephut dipimpin Marzuki Usman (2001) ada terlontar ucapan dari Menteri Kehutanan untuk mengganti DR menjadi PBB dengan berbagai alasan yang dikemukakan karena secara substansi DR tidak jauh berbeda dengan PSDH yang keduanya ditentukan berdasarkan Rp per meter kubik. Secara subtansi usulan DR menjadi PBB adalah usulan yang keliru karena kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang jauh berbeda baik dari segi makna dan dasar perhitungannya. DR ditentukan berdasarkan perhitungan nilai tegakan dan diwujudkan menjadi besaran yang tetap yaitu US$ 10 per m³. Sedangkan PBB ditentukan berdasarkan nilai jual obyek pajak (NJOP) dari harga pasaran untuk tanah berikut bangunannya dan besarnya ditetapkan 1 % dari NJOP tersebut. Oleh karena itu usulan untuk merubah DR menjadi PBB hendaknya tidak dimunculkan kembali karena usul tersebut tidak memenuhi persyaratan baik dari segi substansi dan dasar yuridisnya. Lain halnya jika ada usulan untuk menggabung DR dengan PSDH adalah dapat diterima secara logika karena makna dan substansi  dari kedua pungutan tersebut memang sama dan dapat digabungkan dengan sendirinya. Sebenarnya ada satu hal yang lebih penting dari sekedar merubah DR menjadi PBB  atau menggabungkan DR dengan PSDH yaitu pengembalian kembali substansi DR  ke asalnya yang berupa Dana Jaminan Rebiosasi (DJR) dimana konsep DJR ini secara teoritis dan logika umum dapat diterima sebagaimana diuraikan dibawah ini. Sebenarnya perbedaan persepsi dari berbagai pihak yang terkait dengan sistem pengelolaan hutan bukan hanya dari konsep nilai tegakan saja tetapi juga dari konsep penggunaan dari nilai tegakan itu sendiri sebagai dasar untuk penetapan pungutan yang berupa DR dan IHH. Sebagai contoh perubahan Dana Jaminan Reboisasi (DJR) menjadi Dana Reboisasi (DR) telah berlangsung cukup lama dan tidak ada pihak yang mengkritisi bahwa hal tersebut adalah suatu konsep yang keliru. Konsep awal dari DJR sebenarnya sudah mendekati kebenaran dimana HPH dianggap sebagai kontraktor yang mendapatkan kontrak kerja berupa penebangan hutan untuk diambil kayunya sehingga kontraktor (baca: HPH) harus terlebih dahulu membayar uang pendaftaran (dalam hal ini adalah Iuran Hak Pengusahaan Hutan-IHPH). Apabila telah ditunjuk dan disetujui sebagai pelaksana kegiatan, maka kontraktor tersebut harus terlebih dahulu membayar uang jaminan kerja atau performance bond (dalam hal ini adalah Dana Jaminan Reboisasi).  Besarnya dana jaminan kerja secara umum  sangat tergantung kepada besar-kecilnya obyek yang akan dikerjakan dan biasanya ditetapkan sebesar 10 % dari nilai kontrak kerja yang akan menjadi miliknya. Dengan demikian apabila HPH tidak melakukan pengelolaan hutan dengan baik sesuai dengan kontrak kerja (dalam hal ini adalah forestry agreement), maka HPH tersebut dapat dicabut dengan bukti-bukti yang nyata di lapangan. Kegiatan yang dilakukan kontraktor adalah penebangan hutan untuk mendapatkan kayu dan kayu tersebut akan dijual atau digunakan sendiri untuk keperluan industri kayu mereka sendiri (vertikalisasi industri), maka pemerintah 



 volume 2 no. 1 (2001) 68 perlu memungut pajak (dalam hal ini Iuran hasil Hutan-IHH) dari apa yang diperoleh HPH dalam kegiatan penebangannya. Oleh karena itu penetapan IHH hendaknya bukan setelah kayu itu diolah di lokasi industri tetapi harus dikenakan pada saat selesai penebangan dengan menggunakan Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh HPH sendiri. Jadi sebenarnya konsep DJR sudah benar adanya dan sekarang tinggal bagaimana hal ini diberlakukan kembali apabila pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan ingin menggunakan sistem pengelolaan hutan yang baru sehingga aspek kelestarian hutan akan terjamin karena memang ada uang jaminannya yang sudah ada di tangan pemerintah dan siap dikeluarkan apabila memang diperlukan untuk memperbaiki hutan yang rusak.   VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  A. Kesimpulan  Pendapatan pemerintah baik pusat dan daerah yang berkaitan dengan sektor kehutanan dapat diperoleh melalui pajak, pungutan, dan retribusi dimana masing-masing jenis pendapatan tersebut mempunyai dasar penetapannya secara subtansi dan yuridis formalnya. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, retribusi merupakan prioritas yang perlu dilakukan dalam menghimpun PAD, maka penentuan retribusi di sektor kehutanan diserahkan kepada pemda setempat yang disesuaikan dengan kondisi khas daerah dan prioritas pemanfaatan dari sumber daya hutan yang hendak dimilikinya baik jangka pendek dan jangka panjang. Retribusi yang berdasarkan nilai tegakan dirasakan sangat sesuai dengan kondisi saat ini dimana penentuannya sangat ditentukan berdasarkan informasi pasar terkini yang berkaitan dengan harga dan biaya untuk memperoleh tegakan tersebut karena penentuan NT yang tepat dan realistik akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap sistem pengelolaan hutan yang lestari dimana HPH akan lebih termotivasi untuk mengelola hutannya dengan lebih profesional dan efisien dengan tetap berpegang kepada aspek kelestarian produksi, ekonomi, dan lingkungan. Pada dasarnya penentuan NT adalah sebagai dasar perhitungan potensi pendapatan pemilik sumber daya hutan berupa rente ekonomi. Sedangkan rente ekonomi dikatakan sebagai nilai sewa maksimum yang dapat diterima negara cq. Pemerintah selaku pemilik hutan atau harga yang dibayar oleh pengusaha pengusahaan hutan tersebut selama jangka waktu tertentu dan pengusaha masih memperoleh keuntungan normal untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Departemen Kehutanan seharusnya memberikan pedoman perhitungan NT ataupun rente ekonomi untuk selanjutnya digunakan oleh Pemda-Pemda sebagai dasar acuan dalam menetapkan besarnya retribusi di sektor kehutanan di daerahnya apabila Pemda diberi wewenang untuk itu sesuai dengan tuntutan otonomi daerah. Perhitungan NT sebaiknya menggunakan rumus baku yang telah dikembangkan oleh IPB karena berbagai kekurangan dari rumus-rumus sebelumnya telah diakomodir dengan baik sebagaimana telah dibuktikan dari hasil uji coba perhitungan. 



Analisis nilai tegakan……..(Subarudi dan Satria Astana) 69 Sebelum menetapkan kebijakan penetapan panduan perhitungam NT ataupun rente ekonomi, maka seharusnya Departemen Kehutanan perlu membuka diskusi dengan mengundang seluruh stakeholders dan hasil rumusan diskusi yang telah menjadi kesepakatan bersama dapat segera ditindak lanjuti untuk dibuat kebijakannya karena masih banyak agenda kehutanan lainnya yang tertunda atau masih perlu dibenahi agar kinerja dan akuntabilitas Departemen Kehutanan dapat lebih ditingkatkan.  B. Rekomendasi Kebijakan  Pemerintah diharapkan dapat menyusun pedoman penentuan nilai tegakan baru yang rasional dan realistik karena sudah sejak lama pemerintah mengabaikan hasil perolehan rente ekonomi yang relatif kecil dari yang seharusnya diterima. Pembuatan pedoman penentuan NT hendaknya dilakukan dengan segera sehingga dapat dijadikan acuan penting dan berharga dari pemda-pemda yang sedang giat-giatnya mengumpulkan PAD mereka berdasarkan hasil-hasil retribusi di sektor kehutanan yang dianggapnya sangat menjanjikan.   NT hendaknya digunakan dalam rangka menentukan “standar” untuk pajak-pajak daripada digunakan untuk menentukan besaran yang pasti dari NT tersebut. Wacana untuk menganti DR menjadi PBB hendaknya tidak diwujudkan menjadi suatu kebijakan karena secara substansi dan yuridis formalnya sulit untuk dipertanggung jawabkan.   DAFTAR PUSATAKA  Astana, S. 1982. Penaksiran Nilai Tegakan Hutan Alam di Propinsi Sulawesi Selatan. Fakultas Kehutanan IPB. Effendi, R., T. Wahyuni, Y. Setyowati. 1996. Analisis Biaya Produksi dan Nilai Tegakan: Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Selatan. Bulletin P3HH dan SEK. Bogor. Ginoga, L.K., dkk. 2000. Laporan Penelitian “ Analisis Instrumen Kebijakan Penerimaan Negara Sektor Kehutanan dan Peluang Penyempurnaannya. Pusat Penellitian Sosek Kehutanan, Bogor. IPB. 1996. Kajian Rente Ekonomi Menuju Cara Perhitungan Yang Baku. Hasil Kerjasama Antara Badan Litbang Kehutanan, Departemen Kehutanan dengan Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Karsenty, A. 2000. Economic Instruments for tropical forest: The Congo Basin Case. Instruments for sustainable private sector forestry series. International Institute for Environment and Development, London, Centre for International Forestry Research, Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Development. Sianturi, A. 1993. Sistem Penentuan Besarnya Pungutan Dari Hutan Alam. Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol. 11 No. 7, 1993. Hal. 249-255. Badan Litbang Kehutanan, Bogor. 


