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Abstract 

Government policy instrument on Reforestation Fund (DR) and Forest Resource Provision 

(PSDH) needs recalculation to achieve its forest management goal.  This paper is meant to 

analyze appropriate tariffs of DR and PSDH levied to concessionaires (HPH), collecting system 

and its possible simplification. 

This analysis starts with general review of tariff determination, current tariff policy, followed 

by discussion and recommendation of DR and PSDH policies.  The potential collectible DR and 

PSDH should consider actual potential of forest resources and illegal logging as both were 

attributed to the low efficiency of collecting system.  DR and PSDH tariff determination should 

use international price of round wood at some localities (variety price) with consideration to (i) 

appropriate tariff level, (ii) economic rent distribution, and (iii) collecting efficiency.  Due to 

unstable local (rupiah) currency, DR and PSDH tariff should be determined in USD whose figure 

at least as much as or equal to forest rehabilitation and estate development costs.  Determination 

of DR and PSDH should consider the extent of forest under utilization where damage are made.  

To simplify current levies, DR and PSDH, IHPH and PBB should be combined, the scheme of 

fund distribution should be clear, and payment by concessionaires should be made in the process 

of Annual Concession Plan (RKT) validation and legalization. 
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Abstrak 

Instrumen kebijakan pemerintah yang mendesak untuk diperhatikan dalam upaya mencapai 

sasaran pengelolaan hutan adalah kebijakan perhitungan DR dan PSDH sebagai pungutan bagi 

pemilik sumberdaya hutan. Untuk itu kajian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya DR dan 

PSDH hasil hutan yang layak dibayar oleh HPH, menentukan sistem penerimaan serta alternatif 

penyederhanaannya.  

 Kajian ini diawali dengan penelaahan umum penetapan tarif, dilanjutkan dengan kebijakan 

perhitungan tarif, serta analisis dan rekomendasi kebijakan DR dan PSDH. Hasil analisis 

menunjukan potensi penerimaan DR dan PSDH perlu memperhitungkan potensi riel dari sumber 

daya hutan dan illegal logging yang menyebabkan terjadinya kebocoran dalam penerimaan DR 

dan  PSDH. Penetapan besarnya DR dan PSDH bertitik tolak pada standar harga varitas yaitu 

harga internasional yang disesuaikan dengan harga kayu bulat di lokasi tertentu dengan 

memperhatikan aspek-aspek (i) tingkat kewajaran, (ii) alokasi rente ekonomi, dan (iii) efisiensi 

pemungutan. Untuk itu besarnya DR dan PSDH lebih baik ditentukan dalam bentuk US$ yang 

besarnya paling tidak setara dengan biaya untuk merehabilitasi kembali hutan yang rusak atau 

biaya untuk pembangunan HTI. Mengingat hal tersebut maka perlu dipertimbangkan besarnya 
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pungutan DR dan PSDH didasarkan pada luasan hutan yang dimanfaatkan. Dalam upaya 

penyederhanaannya, perlu adanya penggabungan pungutan DR dan PSDH, IHPH dan PBB 

dengan alokasi pengggunaan dana pungutan yang jelas dan kewajiban bayarnya dilakukan pada 

saat RKT perusahaan dalam proses pengesahan. 

Kata Kunci : Pengelolaan hutan, DR dan PSDH, HPH, potensi riel, illegal logging, harga varitas. 

 

 
I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pada awal Pelita I pengusahaan hutan di luar pulau Jawa dilakukan melalui HPH 

dengan tujuan utama untuk memperoleh devisa sebesar-besarnya dalam mengatasi 

kondisi ekonomi yang sangat buruk dan sekaligus untuk pembiayaan pembangunan. 

Dalam kaitan ini pemerintah telah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada 

para penanam modal melalui pemberian Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan 

(SKHPH).  

 Perkembangan jumlah HPH dan luas areal kerjanya disajikan pada tabel berikut 

ini : 

 

Tabel 1. Jumlah HPH dan Luas Areal Kerja Mulai Pelita II (1979) Sampai 

Dengan Tahun 1999/2000 di Indonesia. 

Table 1. Number of Forest Consesion and Work Area From 1979 to 1999/2000 in 

Indonesia 

No. Periode Jumlah HPH (Unit) Luas Areal (Juta Ha) 

1. Akhir Pelita II (1979) 462 44,93 

2. Akhir Pelita III (1983) 529 53,37 

3. Akhir Pelita IV (1987) 538 55,50 

4. Akhir Pelita V (1992) 580 61,38 

5. 1993/1994 575 61,70 

6. 1994/1995 540 61,03 

7. 1995/1996 487 56,17 

8. 1996/1997 447 54,04 

9. 1997/1998 427 52,28 

10. 1998/1999 420 51,58 

11. 1999/2000 387  41,84 

Sumber : Direktorat PHP, Departemen Kehutanan, 2000. 

 

Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat pada tahun 80-an telah 

mengantarkan kebijakan pengalihan saham secara berangsur-angsur dari modal 

asing murni kepada pengusaha nasional.   Upaya pemerintah lainnya berupa proses 

pengelompokan HPH melalui pemilikan saham oleh perusahaan dalam suatu 

industri atau melalui kerjasama dalam penyediaan bahan baku dimaksudkan untuk 

menjamin kemantapan persediaan bahan baku bagi industri pengolahan kayu di 
dalam negeri disamping untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi 

pengusahaan hutannya. Sampai dengan tahun 1985/1986 sebanyak 103 perusahaan 

HPH telah mengelompokan diri kedalam 28 kelompok (Haeruman, 1988). 



 volume 2 no. 2 (2001) 

175 

 Pertumbuhan ekonomi yang cepat sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang 

tinggi telah menjadi pendorong tingginya permintaan lahan baik sebagai penghasil 

pangan, pemukiman maupun perkebunan.  Selain itu, peranan strategis hutan dalam 

pembangunan nasional selama ini hampir sepenuhnya bertumpu pada hutan alam 

yang harus mampu menyediakan bahan baku bagi industri yang telah ada. 

Perkembangan industri hasil hutan menuntut kebutuhan bahan baku yang makin 

besar, namun hal ini sulit dipenuhi dari hutan alam yang ada, sekalipun efisiensi 

pemungutan dan pemanfaatan telah ditingkatkan. Untuk memenuhi kebutuhan 

bahan baku tersebut pemerintah telah mengambil kebijakan dengan membuka 

kesempatan kepada pihak swasta maupun BUMN untuk melaksanakan program 

HTI.  

 Dilihat dari perkembangan produksi kayu bulat dari tahun 1995/1996 sampai 

dengan 1999/2000, hutan alam masih terus mendominasi produksi kayu bulat.  Dari 

total produksi kayu bulat dalam 5 tahun terakhir (1995/1996 s.d. 1999/2000) yaitu 

sebesar 120 juta m³, maka yang berasal dari hutan alam yaitu sebesar 105,5 juta m³ 

(88%) dimana 68,6 juta m³ (57%) berdasarkan RKT HPH dan 36,9 juta m³ (31%) 

berasal dari IPK (areal konversi).  

 Pendapatan pemerintah dari hasil hutan diperoleh dari pengenaan fee dan royalty 

terutama DR dan PSDH yang dikenakan pada setiap satuan kubikasi jenis kayu 

bulat yang ditebang, sehingga meningkatnya volume produksi kayu bulat akan 

meningkatkan pendapatan pemerintah. Besarnya pungutan PSDH dibedakan 

berdasarkan jenis kayunya dimana besarnya antara Rp 900,- s.d. Rp 5.000,- per m³ 

kayu  bulat (1976 – 1979) dan pada pertengahan tahun 1979 penetapan IHH 

didasarkan atas harga jual patokannya yaitu sebesar 6%.  

 

B. Permasalahan 

 

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sektor kehutanan antara lain dimaksudkan 

untuk : 

a. Terwujudnya kekuatan dan kemampuan produksi serta pemanfaatan hasil hutan 

yang efisien dan tangguh untuk mendukung kemampuan dan kekuatan industri 

pengolahan hasil hutan. 

b. Menjaga dan menjamin kelestarian dan keseimbangan tata lingkungan hidup dan 

ekosistem. 

c. Meningkatnya pendapatan/penerimaan negara guna membiayai pembangunan 

sektor kehutanan dan setor terkait lainnya. 

 

Salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang mendesak untuk diperhatikan 

untuk mencapai sasaran tersebut adalah instrumen kebijakan perhitungan DR dan 

PSDH sebagai pungutan bagi pemilik sumberdaya hutan. Sasarannya tidak saja 

sebagai sumber pendapatan pemerintah, tetapi juga menciptakan suatu 

keseimbangan pasar komoditi yang bersangkutan.  

 Pemanfaatan hutan oleh HPH sebagai bagian sistem pemerintah untuk 
mendapatkan penerimaan negara, dinilai masih kurang kontribusinya dalam 

pembangunan nasional berkelanjutan. Pungutan yang ada tidak berkorelasi positif 

dengan kelestarian hutan, dimana kegiatan pengusahaan hutan oleh HPH 
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berdampak pada semakin menurunnya aset sumberdaya hutan. Pungutan hasil hutan 

yang ada dinilai masih relatif rendah dan kurang memperhatikan kelestarian 

sumberdaya alam. Dengan pungutan yang rendah tersebut, pengusaha hutan 

sebenarnya masih dapat menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk usaha-

usaha kelestarian. 

 Dengan demikian, besarnya DR dan PSDH perlu diperhitungkan dengan lebih 

rasional dengan mempertimbangkan faktor-faktor input yang mempengaruhinya 

seperti potensi hutan, jenis kayu, luas hutan, sistem silvikultur, fungsi hutan, lokasi 

hutan dan tingkat kesulitan lapangan. 

Secara makro ekonomi, bahwa rendahnya nilai DR dan PSDH di sektor 

kehutanan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi kayu 

bulat, yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap kelestarian 

hutan. Dipihak lain upaya reboisasi dan rehabilitasi hutan yang dilakukan oleh 

pemerintah tidak sebanding dengan laju ekstraksi kayu bulat, sehingga hal ini 

menjadi ancaman terhadap kelestarian hutan.  

 Selain itu adanya UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 

25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang dilanjutkan dengan 

PP No. 25/2000 tentang Wewenang Pusat dan Daerah juga akan memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap proses penentuan kebijakan, khususnya 

penetapan besarnya DR dan PSDH. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Kajian 

 

Kajian kebijakan ini bertujuan untuk : 

(1) Menganalisis besarnya DR dan PSDH hasil hutan yang layak dibayar oleh 

HPH. 

(2) Mengestimasi nilai tegakan hutan (stumpage value) melalui pendekatan 

perhitungan imbalan ekonomi (economic rent) dari sumberdaya hutan. 

(3) Menentukan sistem penerimaan DR dan PSDH hasil hutan dan serta alternatif 

penyederhanaannya. 

 

Diharapkan hasil kajian ini berguna untuk (1) Menetapkan besarnya harga 

sumberdaya hutan berupa DR dan PSDH dari kayu bulat yang dimanfaatkan HPH, 

(2) Merekomendasi alternatif kebijakan pemerintah dalam penentuan waktu 

pengenaan pungutan DR dan PSDH hasil hutan, serta kemungkinan adanya 

penyederhanaan jenis pungutan hasil hutan. 

 

II.  PENELAAHAN UMUM PENETAPAN TARIF DR DAN PSDH 

 

 Penerapan tarif iuran-iuran yang berlaku sekarang tidak terlepas dari kebijakan 

pemerintah beberapa departemen yang terkait. Departemen yang secara langsung 

dan tidak langsung berperan dalam pengeluaran kebijakan dan pengelolaan 

penerimaan PSDH dan DR, yaitu Dephut, Depperindag dan Depkeu. Dephut 
berperan terutama dalam menentukan pengenaan, penyetoran dan penarikan 

penerimaan dari HPH, sedangkan Deperindag dalam menentukan besarnya tarif 
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harga patokan kayu. Departemen Keuangan mempunyai tugas dalam 

mendistribusikan besarnya anggaran yang diperoleh dari penerimaan bukan pajak.  

Koordinasi antar departemen sangat diperlukan paling tidak untuk beberapa hal 

seperti penentuan harga pokok yang relevan didasarkan pada kekuatan penawaran 

dan permintaan di pasar, koordinasi penentuan distribusi penyaluran dana 

penerimaan, serta pembentukan dan perubahan peraturan perundangan (Ginoga, 

K.L, et.al.,2000).  

 Besarnya penerimaan PSDH dan DR dapat mencerminkan harga atau nilai 

tegakan hutan alam (stumpage value) yang dapat diusahakan oleh HPH.   Penetapan 

PSDH dan DR yang rendah berarti pula rendahnya tingkat penerimaan pemerintah. 

Beban yang rendah tentu akan merupakan insentif pesatnya laju perkembangan 

produksi (dengan kata lain over cutting) dan laju perkembangan luas areal bekas 

tebangan. Sehingga keadaan ini akan menjadikan tidak sebandingnya antara 

penerimaan pemerintah dengan biaya akibat kerusakan lingkungan hutan yang 

harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat.  

 Selain itu penetapan penerimaan PSDH dan DR harus pula mencerminkan suatu 

nilai imbalan ekonominya (economic rent). Nilai imbalan ekonomi tegakan hutan 

biasanya dihitung melalui pendekatan nilai turunan dari harga pasar.  Adapun 

faktor-faktor yang menentukan besarnya nilai tegakan meliputi : harga jual kayu di 

pasar internasional (dibedakan jenis dan kualitas), biaya produksi, suku bunga 

modal, tingkat keuntungan dan resiko yang dianggap wajar. 

 Perkembangan prosedur administrasi dan pelaksanaan sistem penerimaan DR 

dan PSDH ini, terlihat bahwa pemerintah saat ini lebih berwawasan lingkungan 

dengan memberikan tekanan atau pengawasan yang ketat terhadap sumberdaya 

hutannya, sedangkan pada periode sebelum tahun 90-an lebih menekankan kepada 

terciptanya pertumbuhan dan perkembangan industri pengolahan hasil hutan. 

   

 

III. KEBIJAKAN PERHITUNGAN TARIF DR DAN PSDH 

 

A. Sistem Penetapan DR dan PSDH 

 

Harga atau nilai tegakan hutan alam (stumpage value) yang dapat diusahakan 

oleh HPH besarnya akan dicerminkan dalam besarnya beban fee dan royalti dari 

kayu atau hasil hutan yang ditetapkan pemerintah terutama DR dan PSDH. 

Pembebanan besarnya fee (IHPH) tidak diterapkan merata untuk seluruh Indonesi 

sedangkan Royalty/iuran PSDH dan DR dibedakan berdasarkan jenis, wilayah dan 

diameter (Prahasto, H. 2001). Hal ini disebabkan bervariasinya kondisi geografis 

dan potensi sumberdaya hutan alam antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. 

Jenis kayu yang bernilai tinggi lebih cepat habis sementara jenis yang bernilai 

rendah kurang termanfaatkan. Hal ini disebabkan karena pihak HPH selama ini 

menilai beban fee dan royalti sebagaimana halnya dengan biaya input (faktor) 

produksi lainnya, padahal seharusnya fee dan royalti yang ditetapkan pemerintah 
keberadaannya bisa merupakan beban yang nilainya dapat dirasakan lebih dari 

sekadar biaya produksi bagi HPH, dan diperhitungkan sejalan dengan kedisiplinan 

mereka mengelola dan memanfaatkan hutannya secara lestari.  
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Berdasarkan evaluasi kebijaksanaan kehutanan di masa lalu, maka 

kebijaksanaan di masa mendatang hendaklah dapat mengatasi kelemahan yang 

terjadi. Apabila ditelaah secara seksama, maka sesungguhnya berbagai 

penyempurnaan dan perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor kehutanan erat 

kaitannya dengan perubahan kebijaksanaan di sektor lainnya. Kebijaksanaan 

ekonomi di sektor kehutanan tidak terlepas dari adanya pengaruh internal maupun 

eksternal. Adapun pengaruh eksternal terhadap kebijaksanaan sektor kehutanan 

yang dipertimbangkan meliputi kebijaksanaan harga makro ekonomi meliputi suku 

bunga bank, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan laju inflasi. Sejalan 

dengan tujuan pemerintah didalam pengelolaan hutan alam di masa datang lebih 

menekankan kepada upaya pemanfaatan sumberdaya hutan yang lestari serta 

berwawasan lingkungan.  Dengan demikian maka sistem penetapan fee dan royalti 

harus sejauh mungkin memperhatikan sejumlah faktor produksi yang dapat 

dikendalikan antara lain peralatan dan mesin, sistem silvikultur TPTI, investasi, 

tenaga kerja, dan pembukaan wilayah hutan (PWH) seperti yang disajikan pada 

Gambar 1 berikut ini :   

 
  INPUT LINGKUNGAN 

 Peraturan Pemerintah 

 Sos.Bud. Masyarakat 

  

   
 

  

INPUT TAK TERKENDALI 

 Harga Pasar 

 Inflasi, Sukubunga Bank 

 Topografi Lapangan 

 Luas & Fungsi Hutan 

 Tipe Hutan 

 Lokasi HPH 

 Potensi Hutan  

   

OUTPUT YANG DIKEHENDAKI 

 Kelestarian Hutan 

 Kelestarian Produksi 

 Fee dan Royalti yang Rasional 

 Peningkatan Ekonomi Wilayah 

   
 

  

  SISTEM PENETAPAN FEE DAN ROYALTI 
(DR & PSDH) 

  

   
 

  

INPUT YANG TERKENDALI 

 Peralatan dan Mesin 

 Sistem silvikultur TPTI 

 Investasi 

 Tenaga Kerja 

 Pembukaan Wilayah Hutan 

   

OUTPUT YANG TAK DIKEHENDAKI 

 Pemanenan Kayu Berlebihan 

 Surplus Terlalu Tinggi Yang 
Diperoleh HPH 

   
 

  

     

  MANAJEMEN 
PERENCANAAN 

  

     

 
Gambar 1. Diagram Sistem Penetapan Fee dan Royalti (DR dan PSDH) 

Picture 1. Diagram system of fee and royalty tariff determination 



 volume 2 no. 2 (2001) 

179 

 Pendekatan yang akan digunakan dalam mengendalikan sejumlah input (faktor) 

produksi yang terkendali yaitu dengan menghitung neraca optimal biaya pemilikan 

peralatannya dan biaya pembukaan wilayah hutannya dari setiap HPH dibedakan 

berdasarkan pengelompokan stratum. Pengelompokannya akan didasarkan atas luas 

pemilikan hutannya, topografi lapangan dan fungsi hutannya.  Oleh karena itu sistem 

penetapan fee dan royalti terutama DR dan PSDH kayu bundar sudah seharusnya mem-

pertimbangkan faktor-faktor terkendali, yang tidak terkendali, dan faktor lingkungan. 

Kesalahan hitung dalam penetapan DR dan PSDH ini yang digambarkan oleh nilai 

tegakan hutan (stumpage value) dapat mengakibatkan pemanenan kayu yang berlebihan  

 Rendahnya nilai tegakan hutan yang dicerminkan dalam bentuk beban 

pembayaran fee dan royalti sangat memungkinkan terjadinya penurunan potensi dan 

kualitas tegakan hutan. Rendahnya fee dan royalti berarti insentif adanya biaya 

pemanenan yang rendah serta diperolehnya keuntungan yang cenderung tinggi. 

Biaya pemanenan kayu bundar pada awal tahun 2000 pada dasarnya relatif sama 

baik di Sumatera, Kalimantan, maupun Sulawesi yaitu berkisar antara Rp 300.000,- 

s.d. Rp 350.000,- per m³ (nilai tukar 1 USD = Rp 7.500,-), ini memberikan peluang 

kepada HPH untuk memanen jenis-jenis kayu yang bernilai jual relatif tinggi 

maupun jenis-jenis kayu yang bernilai rendah. Kecendrungan-kecendrungan negatif 

tersebut jika benar jelas mengganggu kelanjutan produktivitas normal dari tegakan 

hutan yang tinggal. Hutan alam sebagai sumberdaya biologis yang terkait waktu, 

masih dipertanyakan apakah pada rotasi tebang berikutnya akan dapat pulih kepada 

keadaan semula, jika hal demikan berlangsung terus. Beban fee dan royalti yang 

rendah berarti pula rendahnya tingkat penerimaan pemerintah. Beban yang rendah 

tentu akan merupakan insentif pesatnya laju perkembangan produksi (dengan kata 

lain over cutting) dan laju perkembangan luas araeal bekas tebangan. Sehingga 

keadaan ini akan menjadikan tidak sebandingnya antara penerimaan pemerintah 

dengan biaya akibat kerusakan lingkungan hutan yang harus ditanggung oleh 

pemerintah dan masyarakat.  

 Selain itu penetapan penerimaan fee dan royalti harus pula mencerminkan suatu 

nilai imbalan ekonominya (economic rent). Nilai imbalan ekonomi tegakan hutan 

biasanya dihitung melalui pendekatan nilai turunan dari harga pasar. Adapun faktor-

faktor yang menentukan besarnya nilai tegakan meliputi : harga jual kayu di pasar 

internasional (dibedakan jenis dan kualitas), biaya produksi, suku bunga modal, 

tingkat keuntungan dan resiko yang dianggap wajar.  

 Komponen biaya produksi pembalakan akan tergantung kepada pengelolaan 

sumberdaya hutannya itu sendiri. Pemerintah, sebagai pemilik sumberdaya hutan, 

telah menggariskan ketentuan-ketentuan opersional pembalakan dan pemanfaatan 

sumberdaya hutannya dan harus ditaati oleh pihak HPH. Ketentuan tersebut antara 

lain Pedoman Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) yaitu suatu sistem silvikultur 

yang dinilai sesuai untuk diterapkan pada hutan alam produksi Indonesia, kecuali 

hutan payau. Penyesuaian sistem silvikultur TPTI didasarkan kepada struktur 

tegakan hutan, komposisi jenis, jumlah pohon inti yang harus disisakan, dan batas 

diameter pohon yang dapat ditebang. Dengan demikian, maka volume kayu yang 
boleh ditebang setiap tahunnya persatuan luas akan bervariasi bergantung kepada 

kondisi dan potensi hutannya. Hal ini tentu menyebabkan adanya korelasi positif 

antara imbalan ekonomi dan potensi hutannya.  
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 Pemerintah seharusnya dapat mempertimbangkan harga jual kayu yang 

didasarkan atas nilai riil dari sumberdaya hutannya, apalagi bila diingat bahwa 

kualitas kayu, serat kayu dan sifat kayu lainnya dari kayu berdaun lebar yang 

tumbuh di daerah tropika bernilai jauh lebih tinggi dari kayu daun jarum daerah 

temperate.  

 Pengelolaan sumberdaya hutan alam ternyata masih belum memperlihatkan 

perubahan yang signifikan, dimana pasokan kayu dari hutan masih sering 

berhadapan dengan timbulnya kerusakan  dan penurunan kualitas sumberdaya 

hutannya. Sedangkan sistem pengenaan fee dan royalti oleh pemerintah selama ini 

sangat terkait dengan harga patokan dan penggunaan DR belum dititikberatkan 

untuk merehabilitasi hutan karena kerusakan hutan yang ditimbulkannya.  

 Mengingat kondisi yang tampaknya dalam lima tahun sampai sepuluh tahun  

mendatang, pasokan kayu bundar untuk kebutuhan industri dalam negeri masih 

mengandalkan kepada potensi dari hutan alam. Maka pertimbangan bahwa upaya 

keberhasilan pemanfaatan hutan yang lestari, tidak saja cukup dengan dukungan 

instrumen kebijaksanaan ekonominya. Kebijaksanaan ini antara lain meliputi 

adanya sistem penetapan penerimaan hasil hutan yang fleksibel mengikuti 

perubahan-perubahan harga yang terjadi.  

Berdasarkan uraian di atas maka penetapan DR dan PSDH sebaiknya bertitik 

tolak pada standar harga varitas yaitu harga internasional yang disesuaikan dengan 

harga kayu bulat di lokasi tertentu (misalnya harga di negara tetangga) sehingga 

penentuan besarnya ditetapkan dalam bentuk US$ dengan nilai tukar pada saat 

pemungutan/penyetoran. Kemudian berapa besarnya, apakah sudah mencukupi ?. 

Untuk itu besarnya perhitungan penerimaan DR dan PSDH yang layak dibayar oleh 

HPH minimal masing-masing sebesar 10% dari harga varitas dengan rataan harga 

sebesar 110 USD per m³.  

 

B.  Harga Sumberdaya Hutan 

 

Besarnya pungutan pemerintah sebagai pencerminan dari social cost dan harga 

dari sumberdaya hutan yang dimanfaatkan, apakah konstan, menurun atau naik ?. 

Harga ekspor kayu bulat Indonesia masih dipengaruhi oleh kekuatan pembeli luar 

negeri. Meskipun harga relatifnya tidak terlalu tinggi bahkan sama. Pola 

perkembangan harga ekspor kayu bundar cenderung tidak mengikuti pola kekuatan 

pasokan dan permintaan harga kayu luar negeri yang harganya cenderung 

meningkat. Dengan mempertimbangkan nilai inflasi ekonomi Indonesia yang tinggi 

yang berada pada nilai rataan 2 digit, serta nilai tukar mata uang rupiah terhadap 

mata uang asing terus menurun, menyebabkan nilai riil pungutan pemerintah 

menjadi konstan atau bahkan menurun. Akibatnya kegiatan logging meningkat 

tajam,  karena harga resource murah. 

Kebijaksanaan pemerintah di bidang pengusahaan hutan pada awalnya 

mengarah pada pemanfaatan sebesar-besarnya untuk memperoleh devisa atau dana 

cair secepatnya yang dibutuhkan bagi pembangunan ekonomi, padahal kondisi ini 
ternyata harus dibayar mahal dengan tingkat kerusakan hutan yang tinggi. 

Kemudian kebijaksanaan mengarah pada pengaturan sumberdaya hutan cenderung 

semakin ketat dan berwawasan lingkungan mulai periode 80-an. Kebijaksanaan 
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pemerintah dalam bentuk tarif rupiah seperti halnya PSDH sering sangat lambat 

mengantisipasi perubahan atau perkembangan harga yang terjadi, sehingga nilai 

riilnya cenderung turun. Turunnya nilai riil dari rupiah sebagai akibat tingginya 

inflasi tahunan di Indonesia, menyebabkan HPH atau industri kayu  yang 

produksinya berorientasi ekspor, akan memperoleh keuntungan. Untuk itu 

kebijakan penentuan tarif DR dan PSDH (terutama DR) lebih baik dalam bentuk 

US $ dengan nilai tukar yang berlaku pada saat pemungutan/penyetoran. 

 

C.  Dampak Besarnya Penetapan Fee dan Royalti 

 

Bagaimana kebijaksanaan ekonomi pemerintah itu berpengaruh terhadap fungsi 

produksi perusahaan, maka perlu diidentifikasi komponen biaya produksi yang 

kiranya akan terpengaruh oleh masing-masing kebijaksanaan dari pemerintah.  

 PSDH merupakan royalti yang harus dibayar dari setiap m³ kayu yang dijual. 

Besarnya penetapan PSDH 10% dari harga patokan jualnya didasarkan pada PP No. 

74 tahun  1999, pada kenyataannya harga dari patokan yang dijadikan standar 

besarnya penetapan PSDH ini adalah harga jual tahun sebelumnya, jadi ada time-

lag. Kemudian besarnya PSDH didasarkan pada tarif tetap yang nilainya sama 

dengan 10% dari harga patokan jualnya dan didasarkan pada Keputusan Menhutbun 

No. 858/Kpts-II/99. Pada saat itupun harga jual tidak menggambarkan nilai riil dari 

kayu bundar itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan HPH yang ada umumnya hanya 

memasok kayu bundar sebagai bahan baku IPKH untuk groupnya sendiri, dan 

kekurangan bahan baku bagi industri tersebut berasal dari HPH-HPH kecil ataupun 

pasokan dari masyarakat yang tidak jelas asal-usul bahan bakunya. Jika 

diasumsikan kebijaksanaan pengenaan tarif lainnya tetap, maka turunnya nilai riil 

dari PSDH ini akan berpengaruh kepada turunnya nilai variable cost. Dalam jangka 

pendek menurunkan harga kayu dan menaikan produksi, dan untuk jangka panjang 

malahan akan merangsang jumlah perusahaan baru yang memasuki pasar sampai 

tingkat keuntungan kembali normal, karena naiknya jumlah total produksi akan 

menurunkan harga. 

 Sedangkan Dana Reboisasi (DR) merupakan royalti yang harus dibayar, pada 

mulanya besarnya ditetapkan dalam US $/m³ kayu bundar yang dipanen. Dana ini 

baru mulai diberlakukan tahun 1980 melalui Keppres No. 35 tentang Dana Jaminan 

Reboisasi (DJR)  dan Permudaan Hutan Areal HPH. Kemudian sejak nilai tukar 

rupiah sangat berfluktuatif terhadap US dollar, maka mulai Januari 1998 besarnya 

DR ditetapkan dalam Rp /m³, tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Berdasarkan 

Keppres RI No. 32 tahun 1998 maka besarnya DR ditetapkan dalam US $/m³ 

kembali dan besarnya ditentukan berdasarkan wilayah Kalimantan dan Maluku, 

Sumatera dan Sulawesi, Irian Jaya dan Nusa Tenggara, dan wilayah Indonesia 

lainnya dengan tarif maksimum yaitu sebesar US$ 16/m³ dan US$ 13/m³ masing-

masing untuk meranti dan rimba campuran, sedangkan tarif minimumnya yaitu 

sebesar US$ 13/m³ dan US$ 10,5/m³ masing-masing untuk meranti dan rimba 

campuran. Jika diasumsikan kebijakan pungutan lainnya tetap, maka naiknya nilai 
riil dari DR ini akan berpengaruh kepada naiknya variable cost. Dalam jangka 

pendek akan mendorong menaikan harga dan menurunkan produksi. Sedangkan 

dalam jangka panjang menekan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien (merugi) 
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untuk keluar dari pasar, sehingga yang masih tinggal, akan mencoba untuk 

menaikan produksi masing-masing ke tingkat awal sebelum adanya kenaikan DR, 

karena harga kayu yang tinggi.  

 

D.  Perhitungan Penerimaan DR dan PSDH 

 

Realisasi penerimaan DR dan PSDH selama 10 tahun terakhir (1990/1991 s.d. 

1999/2000) cenderung meningkat dengan rata-rata per tahun Rp 7.987,6 milyar dan 

Rp 4.127,2 milyar masing-masing untuk DR dan PSDH. Rincian penerimaan DR 

dan PSDH selama sepuluh tahun terakhir disajikan pada Tabel 2 berikut ini : 

 

Tabel 2. Penerimaan IHH/PSDH Sepuluh Tahun terakhir 

Table 2. Last ten years of IHH/PSDH income 

NO TAHUN (Years) 
JENIS PENERIMAAN 

I H H /PSDH (IFP) x Rp. 1000 DR (DR) x Rp 1.000 

1 1990/1991 232.601.988,46 317.964.522,58 

2 1991/1992 240.480.995,58 517.876.698,21 

3 1992/1993 253.468.521,89 559.537.519,07 

4 1993/1994 383.650.485,24 752.050.238,92 

5 1994/1995 445.256.692,44 775.868.062,31 

6 1995/1996 539.335.798,43 836.621.436,80 

7 1996/1997 600.546.249.87 847.671.070,52 

8 1997/1998 656.139.051,69 1.322.068.368,21 

9 1998/1999 693.209.735,00 1.903.203.340,63 

10 1999/2000*) 82.529.748,82 154.753.957,78 

  J U M L A H / T O T A L  4.127.219.267,42 7.987.615.215,03 

*)= data sementara / temporary data  
Sumber : Dit. IKPHH   

 

 Apabila dihitung berdasarkan data produksi kayu bulat di atas, maka dapat 

diperkirakan jumlah penerimaan DR dan PSDH yang diterima pemerintah sudah 

didasarkan pada ketentuan tarif yang berlaku. Pada kenyataannya besarnya 

penerimaan tersebut tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang terjadi ataupun 

dengan biaya membangun kembali hutan tanaman industri (HTI). Apabila 

dibandingkan dengan tingkat kerusakan yang terjadi, maka harus dipertimbangkan 

kerugian karena kerusakan yang terjadi saat penebangan dan karena hilangnya 

kesempatan tumbuh bagi jenis tanaman  berdiameter kecil pada masa yang akan 

datang. Kemudian jika dibandingkan dengan biaya untuk membangun kembali HTI, 

maka besarnya penerimaan DR per hektar paling tidak harus sebanding dengan 

biaya pembangunan HTI per hektar. Apabila rataan potensi hutan per hektar saat ini 

sebesar 50 m³ dan biaya pembangunan HTI sebesar 1,000 USD per hektar, maka 

besarnya DR per m³ minimal 20 USD. Sehingga masih rasional, seandainya tarif 
DR dinaikan hingga 20 USD per m³ dengan nilai tukar sesuai dengan yang berlaku 

pada saat terjadinya transaksi.  
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A. ANALISIS DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DR DAN PSDH 

 

 Rente ekonomi sumberdaya hutan di Indonesia dewasa ini meliputi: (1) 

Pembayaran  DR, PSDH/IHH, Pajak Perusahaan, IHPH, PBB, (2) Program Bina 

Desa, (3) Keuntungan/kelebihan yang diperoleh swasta di luar keuntungan normal 

dan biaya resiko. 

Keuntungan normal dapat didefinisikan sebagai margin keuntungan yang 

diperlukan oleh Pelaku Usaha agar bisa bertahan pada industri  dalam jangka 

panjang. Keuntungan di atas keuntungan normal dapat dipungut pajak oleh 

Pemerintah tanpa meniadakan insentif  bagi suatu perusahaan untuk terus 

beroperasi. 

Rente ekonomi selalu dikaitkan dengan stumpage value yakni nilai yang diukur 

dari buyers’ willingness to pay terhadap pohon dalam kondisi berdiri. Meskipun 

secara intrinsic pohon memberikan manfaat-manfaat lain yang besifat tangible 

maupun intangible, namun penilaian sejauh ini baru difokuskan terhadap nilai 

kayunya. Penyebabnya, antara lain, hasil sampingan (yang tangible maupun 

intangible) kurang ekonomis untuk dipungut atau belum terdapatnya perangkat 

perhitungan yang operasional, sebab lainnya adalah kegagalan pasar (market 
failure) saat ini untuk memberikan nilai riel terhadap manfaat tersebut. Pendekatan 

yang diambil dalam tinjauan ini difokuskan pada nilai kayu bulat. 

Salah satu pendekatan perhitungan rente ekonomi adalah: 
 
Rente ekonomi =  Nilai jual produk – Biaya operasi – Keuntungan normal dan biaya resiko. 

 
Kebijakan penetapan DR dan PSDH perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai 

berikut: 

1. Tingkat Yang Wajar 

2. Alokasi Rente Ekonomi 

3. Efisiensi Pemungutan 
 
A. Tingkat Yang Wajar  
 

Penetapan besar DR dan PSDH harus mencerminkan pembagian yang adil atas 

rente ekonomi kayu bulat antara Pemerintah dan Pelaku Usaha dalam pemanfaatan 

sumber daya. Pembagian ini memerlukan adanya penentuan yang reliable atas 

besarnya surplus dari harga kayu bulat yang riel. Namun hal ini sulit dilakukan 

karena tidak adanya pasar kayu bulat di dalam negeri dan adanya harga transfer dari 

pemegang HPH dan industri pengolah kayu. 

Beberapa angka taksiran telah dikeluarkan oleh berbagai pihak atas pembagian 

rente ekonomi antara Pemerintah dan Pengusaha, namun terdapat perbedaan angka 

yang cukup mencolok yang menyulitkan untuk memperoleh angka taksiran yang 

reliable. Sebagai contoh, Ingram (1988) memberikan angka 12% untuk pemerintah, 

sedangkan 88% dinikmati oleh pengusaha. Ramli (1990) memberikan angka 17% 

diterima Pemerintah sedangkan 83% dinikmati oleh Pengusaha. Di sisi lain 

Departemen Kehutanan (1992) memberikan angka yang agak seimbang, yakni, 51% 
dinikmati Pemerintah dan 49% oleh Pengusaha, demikian pula Gillis mendapatkan 

angka 49% dinikmati  Pemerintah dan 51% oleh Pengusaha. 
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Jika kita cermati hasil-hasil penelitian tersebut terlihat bobot proporsi perolehan 

rente ekonomi sebagian besar (> 50%) dinikmati oleh Pengusaha.  

Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah apakah perhitungan rente 

ekonomi dimulai dari harga jual produk kayu olahan atau kayu bulat. Perhitungan 

dari harga jual kayu bulat sebagaimana dikemukakan di atas memiliki kelemahan, 

a.l., harga kayu bulat dalam negeri bukan harga yang riel yang terbentuk dari 

mekanisme pasar, hal ini disebabkan belum terbentuknya pasar kayu bulat dalam 

negeri yang cukup besar. Adanya integrasi vertical antara pemegang HPH dan 

industri kayu menyebabkan terbentuknya harga transfer yang jauh lebih rendah dari 

harga pasar internasional. Di pihak lain penggunaan harga kayu bulat pada pasar 

internasional akan dapat menghasilkan angka dugaan rente ekonomi yang kurang 

tepat mengingat hal ini mengabaikan faktor efisiensi industri pengolahan kayu 

dalam negeri. Oleh karena itu perhitungan dengan menggunakan titik tolah harga 

produk kayu olahan lebih realistik karena harga yang terbentuk adalah harga pasar 

(produk olahan) internasional sekaligus telah memasukkan faktor efisiensi industri.  

Hubungan antara stumpage value dengan produk olahan kayu (misal: plywood atau 

kayu gergajian) dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 
Maksimum stumpage value = Harga jual produk akhir – Biaya pengolahan dan 

distribusi produk akhir – biaya logging dan pengangkutan. 

 

Perhitungan rente ekonomi dengan menggunakan harga jual ekspor kayu olahan 

dilakukan oleh ODA (1994). Hasil perhitungan menunjukkan surplus yang besar 

dinikmati oleh Pelaku Usaha sehingga memberikan peluang kenaikan pungutan 

(levies) oleh Pemerintah. 

Penentuan pembagian yang wajar (fair) atas rente ekonomi antara Pemerintah 

dan Pelaku Usaha bukanlah hal yang mudah.  Terdapat berbagai pendapat perihal 

pembagian besarnya rente ekonomi antara Pemerintah dan Pelaku Usaha yang 

wajar (fair).  Pembagian ini perlu dilihat dari titik tolak perhitungan rente ekonomi. 

Jika perhitungan bertitik tolak dari harga produk akhir (kayu olahan) maka 

perbandingan 30 - 35% untuk Pelaku Usaha dan 65 - 70% untuk Pemerintah dapat 

dianggap wajar, dengan asumsi keuntungan dan resiko Pelaku Usaha ditetapkan 

sebesar 30%. Pembagian ini didasari anggapan bahwa industri kayu olahan 

memperoleh keuntungan normal dan resiko sebesar 30%, sedangkan HPH mem-

peroleh surplus 30 - 35% dari rente ekonomi. Hasil penelitian di Kalimantan Barat 

dan Riau menunjukkan bahwa besarnya penerimaan Pemerintah dari rente ekonomi 

adalah 41-52% (Prahasto dan Irawanti, 2000). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surplus dari rente ekonomi 

yang diperoleh Pemerintah masih dapat ditingkatkan. Salah satu alternatif 

peningkatan perolehan Pemerintah dari rente ekonomi adalah melalui peningkatan 

Tarif DR dan atau PSDH. 

Dengan penghapusan regulasi mengenai integrasi HPH dengan industri 
diharapkan akan mendorong terbentuk pasar kayu bulat yang cukup besar di dalam 

negeri sehingga dapat mempercepat terbentuknya harga kayu bulat yang lebih 

realistik. 
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Pertanyaannya dewasa ini apakah Tarif DR sebesar 16USD masih wajar ? 

Pertanyaan ini sulit untuk dijawab. Bank Dunia dalam tahun 1995 menyatakan 

bahwa DR dapat dinaikkan menjadi 25 USD/m³ kayu bulat tanpa mengurangi 

insentif bagi pengusaha. Tarif  DR yang ditetapkan Pemerintah besarnya adalah     

16 USD/3 (Rp 80.000) yang berlaku sejak tahun 1998 (Keppres No. 32). Dengan 

demikian berdasarkan Tarif DR yang ditetapkan Pemerintah masih memberikan 

surplus yang cukup besar bagi Pelaku Usaha.Dengan adanya krisis ekonomi yang 

ditandai oleh menurunnya nilai tukar rupiah dari Rp. 2.300/USD pada awal 1997 

menjadi Rp.9.600/USD pada awal  2001, terjadi pergeseran (shift) biaya logging 

maupun harga jual logs. Hal ini diperumit dengan meningkatnya supply kayu bulat 

disebabkan tingginya volume kayu bulat yang berasal dari illegal logging yang 

dapat berdampak pada penurunan harga kayu bulat. Oleh karena itu diperlukan 

kajian-kajian ulang mengenai besarnya rente ekonomi dan proposi yang dinikmati 

oleh Pemerintah dan Pengusaha dengan memperhatikan perubahan-perubahan ini. 

Hal yang perlu diperhitungkan adalah bahwa penetapan besarnya DR dan PSDH 

perlu dilakukan dalam kerangka rente ekonomi sehingga diperoleh gambaran yang 

menyeluruh tentang distribusi costs dan benefits dari stakeholders. Dalam kerangka 

tersebut, alternatif lain selain Tarif DR atau PSDH, misalnya peningkatan IHPH 

perlu dipertimbangkan, hal ini tergantung pada sasaran yang ingin dicapai dari 

penerimaan ini. 

Hal lain yang perlu dirumuskan dan menjadi dasar pertimbangan adalah sasaran 

(reboisasi dan rehabilitasi hutan) yang ingin dicapai dan kebutuhan dana yang 

diperlukan dari DR dengan demikian proyeksi penerimaan DR serta penentuan 

Tarif DR yang sesuai lebih mudah dilakukan. 

 

B. Alokasi Rente Ekonomi 

 

Isyu yang menonjol sebelum diberlakukannya Otonomi Daerah adalah 

pembagian yang wajar (adil) antara Pemerintah dan Pelaku Usaha. OTDA 

memunculkan isyu baru perihal perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan 

Daerah Penghasil termasuk alokasi rente ekonomi yang adil antara Pusat dan 

Daerah penghasil kayu. Disamping perimbangan tersebut aspek lain yang perlu 

diperhatikan adalah penerimaan dana (inflow) bagi sector penghasil. DR diarahkan 

penggunaannya bagi kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan (bagi Daerah 

diharapkan sebagian dananya diperoleh dari anggaran lain). Berdasarkan landasan 

ini maka seyogyanya Daerah penghasil kayu mendapatkan porsi yang lebih besar 

dari penerimaan DR sebagai kompensasi dari kerusakan yang ditimbulkan. Di sisi 

lain Daerah non penghasil namun terkena oleh dampak pembalakan berhak 

mendapatkan kompensasi pula. UU OTDA khususnya PP No. 104 Tahun 2000 

Pasal 19 Ayat 5 tentang Dana Perimbangan telah memuat proporsi pembagian DR, 

PSDH, dan IHPH antara Daerah Penghasil dan Pemerintah Pusat, sedangkan 

besarnya tarif tidak dinyatakan sehingga terbuka bagi penyesuaian.  Untuk DR 

dinyatakan: “Penerimaan negara yang berasal dari Dana Reboisasi sebesar 40% 
disediakan kepada Daerah Penghasil sebagai bagian dari Dana Alokasi Khusus 

untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh Daerah Penghasil”. 

Sedangkan penerimaan sebesar 60% dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk 
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Daerah lainnya.  Secara umum alokasi pengunaan DR dan sumber penerimaan lain 

dari rente ekonomi perlu memperhatikan kemungkinan aliran dana untuk 

tercapainya pembagian yang adil. Berdasarkan sumber penerimaan yang resmi, 

dewasa ini berlaku alokasi dan tujuan penggunaan dana sebagai berikut: 

 
Tabel 3. Sumber Penerimaan dan Peruntukan Dana yang berasal dari rente 

ekonomi hutan. 

Table 3. Source of income and budget utilization forest economic rent 

Sumber Penerimaan 
TARIF 
(Rp) 

Daerah Penghasil Pusat 

Hutan Umum Hutan Umum 

DR 16 USD/m³    1 40% - 60% - 

PSDH/IHH 64.000/m³    2  80%  20% 

IHPH 2.500/ha/th   3  80% - 20% 

Pajak Perusahaan 60.000/m³    4 - 20% - 80% 

PBB 1.000/ha/th  90%  10% 

Bina Desa 2.500/m³       4 - 100% - - 

Keterangan : 
1  Keppres No.32 Thn 1998. Tarif equivalent USD 16/m³, dengan kurs 1USD=5000 rp. 
2  UU No.25 Thn 1999 Ttg Perimbangan Keuangan Anatara Pemerintah Pusat dan Daerah; Kep. Menhut No.220/Kpts-

II/1999; Besarnya PSDH = 10% Harga Patokan Kayu. 
3  PP No.59 Thn 1998 Tgl. 5 Mei 1998. 
4  Taksiran berdasarkan studi kasus tahun 1999. 

 

Tabel 3 menunjukkan DR dan PSDH secara total menyita sekitar 60% dari 

penerimaan (per m³ kayu bulat). Sedangkan DR memberikan kontribusi terbesar 

yakni sekitar 34% dibandingkan dengan sumber lain yang berasal dari pajak 

maupun bukan pajak dari rente ekonomi. Dari tabel tersebut terlihat pula DR 

memberikan kontribusi terbesar dan merupakan satu-satunya penerimaan bukan 

pajak yang secara legal khusus dialokasikan bagi reboisasi dan rehabilitasi lahan. 

Sumber DR diketahui merupakan sumber dana terbesar dalam pembiayaan 

pembangunan HTI yang telah menjadi kebutuhan yang mendesak. Namun secara 

agregat sebagian besar (+/- 66%) sumber penerimaan dari rente ekonomi yang 

diterima Pemerintah (Pusat dan Daerah Penghasil) dialokasikan untuk anggaran 

Umum. Dari dana untuk kepentingan Umum ini diperkirakan dalam jumlah yang 

sangat kecil mengalir kembali untuk pendanaan kegiatan reboisasi dan rehabilitasi 

lahan ke Daerah Non Penghasil melalui mekanisme APBN dan APBD. 

Sebagian kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan didanai oleh HPH sendiri 

dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan pada areal HPH di 

Daerah Penghasil kayu bulat.  

Dari perspektif perimbangan sektoral (hutan/kehutanan dan non hutan/kehutanan) 

maupun antara Pemerintah Pusat dan Daerah Penghasil, sesuai dengan uraian 

tersebut di atas jelaslah mengadakan penggabungan dua atau lebih sumber 

penerimaan atau perubahan bentuk dari satu sumber penerimaan ke sumber lainnya 

akan dapat merubah aliran dana (equation) sehingga perlu dicermati dan dilakukan 

dengan sangat hati-hati. Beberapa penggabungan yang nampaknya mungkin 
dilakukan untuk penyerdehanaan pungutan adalah: 

1. DR dan PSDH 

2. IHPH dan PBB 
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DR dan PSDH 

Persamaan keduanya adalah dibebankan berdasarkan volume kayu bulat yang 

dipungut, perbedaannya penggunaan DR bersifat spesifik/khusus sedangkan PSDH 

bersifat umum. 

 

IHPH dan PBB 

Persamaan keduanya adalah dibebankan/dipungut berdasarkan luasan lahan 

hutan, persamaan lainnya adalah tujuan penggunaannya bersifat umum. 

 

Dari kedua kemungkinan penggabungan tersebut, penggabungan IHPH dan PBB 

lebih mungkin dilakukan karena memiliki proporsi pembagian yang relatif sama 

(Tabel 8). Sedangkan penggabungan DR dan PSDH lebih sulit dilakukan karena 

selain tujuan penggunaannya berbeda juga memiliki proporsi pembagian yang 

cukup berbeda.  

Terlepas dari kemungkinan penggabungan tersebut di atas, hal yang lebih 

mendasar bagi restrukturisasi pungutan-pungutan pajak dan bukan pajak dalam 

rente ekonomi sector kehutanan, dapat dilakukan sebagai upaya penyerdehanaan 

sehingga hanya  terdiri dari 3 (tiga) macam saja, yaitu: 

 

a. Pungutan bukan pajak (DR, PSDH, dsb) yang dikenakan berdasarkan hasil 
(yield) kayu bulat dari pohon dalam kondisi berdiri, tujuan penggunaannya     

untuk pembangunan hutan Daerah Penghasil dan Daerah Non Penghasil (melalui      

Pemerintah Pusat). 

b. Pajak yang dikenakan terhadap bumi atau lahan hutan (PBB, IHPH),  alokasi      

dana sebagian besar untuk Daerah Penghasil (tmsk Masyarakat Sekitar Hutan)     

sebagai imbalan atas pelayanan (service) yang telah diberikan. 

c. Pajak perusahaan/penghasilan yang dikenakan terhadap Pelaku Usaha/     
Perusahaan, dana dialokasikan untuk Daerah Penghasil dan Pemerintah Pusat. 

 

C.  Efisiensi Pemungutan 

 

Untuk mendekati nilai kayu sesungguhnya sesuai dengan definisi stumpage 
value, maka pemungutan DR dan PSDH perlu ditetapkan berdasarkan volume 
pohon dalam kondisi berdiri. Telah menjadi pengetahuan luas bahwa limbah yang 

terjadi selama logging di Indonesia masih cukup tinggi ( +/- 35%). Pengenaan DR 

dan PSDH berdasarkan volume logs yang diproduksi sesuai dengan Laporan Hasil 

Produksi (LHP) cenderung mengabaikan potensi DR dan PSDH yang dapat 

dikenakan pada limbah logging. Pengenaan DR dan PSDH terhadap pohon dalam 

keadaan berdiri akan menjadi disinsentif bagi Pelaku Usaha untuk meninggalkan 

limbah sekaligus meningkatkan penerimaan DR dan PSDH/IHH. 

Disamping hal yang dikemukakan di atas, hal lain yang perlu mendapatkan 

perhatian adalah dalam pemilihan pohon yang layak tebang. Pemilihan tersebut 
perlu dilakukan oleh Pelaku Usaha (HPH) bersama Aparat Daerah (Dinas/Cabang 

Dinas Kehutanan) dengan pengawasan secukupnya, hal ini dilakukan ,antara lain, 

untuk mencegah pemilihan pohon yang berkualitas baik saja (high grading). 
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Aspek lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah jadwal (timing),  

pemungutan DR dan PSDH perlu dilakukan sesegera mungkin dengan 

memperhitungkan time value of money dan sebagai upaya pencegahan kebocoran 

akibat rentang waktu pemungutan yang panjang. Pemungutan DR dan PSDH 

(kewajiban bayar) perlu dilakukan segera setelah inventarisasi pohon (ITSP), yakni,  

pada saat  RKT (Rencana Karya Tahunan) Perusahaan dalam proses pengesyahan. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah peningkatan efisiensi 

pemungutan akan secara langsung meningkatkan penerimaan DR dan PSDH tanpa 

perlu menaikkan Tarif DR dan PSDH. 

Isyu efisiensi pemungutan lain yang perlu segera mendapat jawaban baik dari 

aspek legalitas maupun mekanisme pelaksanaan adalah pemungutan DR dan PSDH 

terhadap kayu bulat yang diperoleh dari penebangan liar. Isyu ini telah cukup 

banyak mendapat perhatian sehingga tidak dicakup dalam makalah ini. 

 

 

V. KESIMPULAN  

 

 

1. Dalam menghitung potensi penerimaan DR dan PSDH perlu memperhitungkan 

potensi riel dari sumber daya hutan dan illegal logging yang menyebabkan 

terjadinya kebocoran dalam penerimaan DR dan  PSDH. Penetapan DR dan 

PSDH sangat dipengaruhi oleh faktor internal antara lain peralatan dan mesin, 

sistem silvikultur TPTI, investasi, tenaga kerja, dan pembukaan wilayah, dan 

faktor eksternal antara lain harga pasar, inflasi dan tingkat suku bunga, 

topografi, luas dan fungsi hutan, tipe hutan, lokasi HPH, dan potensi hutan. 

2. Besarnya penetapan DR dan PSDH bertitik tolak pada standar harga varitas 

yaitu harga internasional yang disesuaikan dengan harga kayu bulat di lokasi 

tertentu (misalnya harga di negara tetangga) dengan memperhatikan aspek-aspek 

(i) tingkat kewajaran, (ii) alokasi rente ekonomi, dan (iii) efisiensi pemungutan. 

Untuk itu besarnya DR dan PSDH lebih baik ditentukan dalam bentuk US$ 

dengan besarnya nilai tukar yang berlaku pada saat pemungutan/penyetoran. 

Besarnya tarif DR perlu ditingkatkan paling tidak, besarnya jumlah penerimaan 

per hektar setara dengan biaya untuk merehabilitasi kembali hutan yang rusak 

atau biaya untuk pembangunan HTI per hektar. Apabila rataan potensi per 

hektar sebesar 50 m³, maka besarnya DR per m³ minimal sebesar 20 USD (total 

biaya tersebut setara dengan biaya pembangunan HTI yaitu sebesar 1,000 USD 

per hektar). Mengingat hal tersebut maka perlu dipertimbangkan besarnya 

pungutan DR dan PSDH didasarkan pada luasan hutan yang dimanfaatkan. 

3. Dalam upaya penyederhanaannya, perlu adanya penggabungan pungutan DR 

dan PSDH, IHPH dan PBB dengan alokasi pengggunaan dana pungutan yang 

jelas dan kewajiban bayarnya dilakukan pada saat RKT perusahaan dalam 

proses pengesahan. 
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