Penyunting

Maryati Abdullah
Jensi Sartin

Tata Kelola, Penerimaan Negara & Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan

a

b

Tata Kelola,
Penerimaan Negara
& Dana Bagi Hasil
Sektor Kehutanan
Penyunting

Maryati Abdullah
Jensi Sartin

Tata Kelola, Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan
ISBN 978-602-72039-3-8
Tim Penyusun
Maryati Abdullah
Jensi Sartin
Agung Budiono
Rizky Ananda WSR
Penyunting
Maryati Abdullah
Jensi Sartin
Reviewer
Alam Suryaputra
Design & Layout
Agus Wiyono
Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Transparasi Sumberdaya Ekstraktif [Publish What You Pay
Indonesia] atas dukungan The Asia Foundation yang didanai oleh UKaid. Isi dan pendapat
dalam buku ini merupakan tanggungjawab sepenuhnya Publish What You Pay Indonesia dan
bukan merupakan pandangan atau cerminan pendapat The Asia Foundation maupun UKaid.

All right reserved
@PWYP Indonesia, Edisi Pertama, 2015.

Yayasan Transparasi Sumberdaya Ekstraktif - Publish What You Pay Indonesia
Jl. Tebet Utara 2C No.22B, Jakarta Selatan 12820, INDONESIA.
Telp/Fax: +6221-8355560 | E-Mail: sekretariat@pwyp-indonesia.org
Web: www.pwyp-indonesia.org | Fanpage: Publish What You Pay Indonesia |
Twitter: @PWYP_Indonesia

ii

Kata Pengantar

P

emanfaatan hutan merupakan serangkaian kegiatan untuk mengambil manfaat dari
hutan baik secara langsung maupun tidak. Pada prinsipnya, pemanfaatan hutan melalui
berbagai bentuk kegiatan dimungkinkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi
pokok hutan sebagai hutan konservasi, lindung dan produksi. Sektor ekonomi kehutanan
merupakan industri ekstraktif berbasis hutan dan lahan yang juga merupakan salah satu
bentuk degradasi hutan. Untuk itu, tata kelola yang baik mutlak diperlukan agar dapat
dipastikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat, serta menghindari eksploitasi
berlebihan atas pemanfaatan hutan yang dapat berakibat pada terganggunya keseimbangan
lingkungan dan semakin meningkatnya emisi gas rumah kaca.
Buku ini ditulis dan dipublikasikan oleh Publish What You Pay Indonesia sebagai bagian
dari komitmen dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif berbasis
hutan dan lahan di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas sektor kehutanan diperlukan
untuk memastikan tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel, tidak melanggar
ketentuan tata guna dan daya dukung lingkungan, serta tidak menjadi arena perburuan rente
yang merugikan negara. Pembuatan buku ini merupakan bagian pelengkap dari kegiatan
peningkatan kapasitas stakeholder di tingkat lokal, khususnya organisasi masyarakat sipil,
dalam memahami tata kelola dan aliran penerimaan di sektor kehutanan. Kegiatan tersebut
merupakan bagian dari rangkaian program SETAPAK yang didukung oleh The Asia Foundation
dan didanai oleh United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU). Program SETAPAK
diantaranya bertujuan untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia, dalam
rangka mendukung penurunan emisi gas rumah kaca.
Buku ini secara umum berisi tentang pengantar penyelenggaraan dan tata kelola sektor
kehutanan di Indonesia; gambaran makro sektor kehutanan; konsep, variabel dan cara
perhitungan penerimaan negara sektor kehutanan di Indonesia; dana bagi hasil penerimaan
sektor kehutanan dari pusat ke daerah, serta mekanisme pemanfaatannya. Buku panduan
ini berusaha memberikan panduan yang ringkas dan padat kepada segenap pembaca, yang
terutama ditujukan kepada organisasi masyarakat sipil yang concern di sektor kehutanan,
ekstraktif dan lingkungan hidup, serta stakeholder terkait seperti peneliti, pemerintah
daerah, pelaku industri kehutanan, dan masyarakat secara umum.
Kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada tim penulis yang telah menyelesaikan
penyusunan buku ini: Jensi Sartin, Agung Budiono, Rizky Ananda; Bapak-bapak dan ibuibu para narasumber diskusi yang telah memberikan bahan dan masukan yang berharga
dan update dalam kebijakan sektor kehutanan : Kementerian Kehutanan, Kementerian
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Keuangan (Dirjen Perimbangan Keuangan); serta rekan-rekan mitra yang telah bekerjasama
dalam melaksanakan training peningkatan kapasitas dalam tata kelola dan menghitung
penerimaan sektor kehutanan di Aceh (GERAK Aceh), Sumatra Selatan (PINUS), Kalimantan
Barat (SAMPAN), Kalimantan Timur (POKJA-30), dan Sulawesi Tengah (KPPA). Tak lupa terima
kasih kami haturkan bagi tim SETAPAK The Asia Foundation : Ibu Hana A. Satriyo, Direktur
Program SETAPAK The Asia Foundation, Mas Alam Suryaputra, Mas Frans Siahaan, Mas
Ridwan dan Mba Tata. Terima kasih kami haturkan setinggi tingginya kepada UKCCU yang
telah mendukung penulisan dan penerbitan buku ini.
Jakarta, 4 April 2015
Maryati Abdullah
Koordinator Nasional, Publish What You Pay Indonesia
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1. Pendahuluan

H

utan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya
alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya,
yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Wilayah tertentu yang ditunjuk
atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap
disebut dengan kawasan hutan. Hutan memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dalam
kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, meliputi fungsi ekologis, fungsi ekonomi
serta fungsi sosial.
1.1. Latar belakang
Secara ekologis, hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam; penyedia
air bagi kehidupan manusia dan segenap biota di muka bumi melalui siklus yang alami;
menjadi paru-paru dunia; serta menjadi habitat bagi berbagai macam keanekaragaman
hayati. Secara ekonomi, hutan berfungsi sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat
tempatan di sekitarnya; industri berbasis hutan menciptakan lapangan pekerjaan,
menyumbang penerimaan negara dan daerah, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan secara sosial, hutan merupakan satu kesatuan lingkungan sosial, adat dan budaya
yang melekat dengan kehidupan masyarakat secara turun temurun.
Fungsi hutan secara ekonomi, khususnya dalam menyumbang penerimaan negara
memiliki beberapa dimensi penting yang sarat dengan tata kelola sektor kehutanan, mulai
dari tata ruang dan penggunaan hutan, tata kelola perijinan pengusahaan berbasis hutan,
hingga tata kelola penerimaan sektor kehutanan dan bagaimana penerimaan tersebut
dimanfaatkan bagi lingkungan dan hutan secara langsung (misalnya melalui program
reboisasi) maupun secara tidak langsung melalui pengelolaan penerimaan sektor kehutanan
dan dana bagi hasil bagi daerah-daerah dimana ijin usaha kehutanan tersebut beroperasi.
Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan panduan bagi berbagai pemangku
kepentingan, baik pemerintah, masyarakat maupun pengusaha dalam memahami dan
menghitung aliran penerimaan negara di sektor kehutanan. Isi dari buku ini dipaparkan
secara ringkas, padat dan menyasar langsung pada pokok bahasan yang menjadi topik
pada tiap bab. Dengan memahami perhitungan dan aliran penerimaan negara, harapannya
berbagai pemangku kepentingan dapat terlibat aktif dalam proses pemantauan dan
pengawasan berbagai aspek tata kelola dan kepengusahaan sektor kehutanan. Hal tersebut
diperlukan untuk mencegah kebocoran penerimaan negara, mendorong penegakan hukum,
serta bersinergi dalam melakukan perbaikan tata kelola hutan ke arah yang lebih baik melalui
berbagai upaya penguatan sistem untuk mencegah kerugian negara dan upaya pengrusakan
hutan yang massif dan mengarah pada ketidakseimbangan ekologis.
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1.2. Gambaran Makro Sektor Kehutanan
Berdasarkan data per tahun 2013 luas daratan Indonesia yang masih tertutup hutan alam
adalah 82 juta hektar. 75 persen diantaranya ada di daratan Papua dan Kalimantan, dengan
urutan luas tutupan hutan alam : Papua 29,4 juta hektar, Kalimantan 26,6 juta hektar, Sumatera
11,4 juta hektar, Sulawesi 8,9 juta hektar, Maluku 4,3 juta hektar, Bali dan Nusa Tenggara 1,1
juta hektar, dan Jawa 675 ribu hektar (FWI, 2014). Berdasarkan statusnya, di tahun 2013 sekitar
78 juta hektar atau 63 % dari luas seluruh Kawasan hutan negara masih berupa hutan alam.
Tutupan hutan alam terluas berada di dalam kawasan hutan lindung yaitu sebesar 22,9 juta
hektar atau 28 % dari total luas tutupan hutan alam di Indonesia (FWI, 2014). Berdasarkan
data per 2013, luas hutan lindung, suaka alam, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi
tetap hampir sama yaitu berkisar antara 27.399 hingga 29.917 Ha. Hutang Lindung memiliki
tutupan tertinggi, sedangkan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 15.525 Ha (BPS,
2014).
Sampai dengan tahun 2013, sekitar 44 juta hektar atau 25 % dari luas daratan Indonesia
telah dibebani izin pengelolaan lahan dalam bentuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, perkebunan
kelapa sawit, dan juga pertambangan (FWI, 2014). Kondisi tutupan hutan alam di dalam
konsesi IUPHHK-HA adalah seluas 11 juta hektar, IUPHHK-HT seluas 1,5 juta hektar, konsesi
perkebunan seluas 1,5 juta hektar, dan pertambangan seluas 10 juta hektar. Berdasarkan data
BPS (2014), total luasan hutan yang dikenai hak pengusahaan hutan sebesar 20.9 juta hektar.
Luasan terbesar berturut-turut di Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Kalimantan Tengah.
Kawasan hutan ini diusahakan oleh 274 perusahaan (BPS, 2014).
Gambar 1. Jumlah perusahaan HPH 2004-2013 (Sumber: BPS, 2014)
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Tabel 1.
Luas areal hutan yang dikenai hak pengusahaan hutan (HPH) di setiap propinsi 20092013
Provinsi

2009

2010

2011

2012

2013

Aceh

409.644

145.000

-

405.129

170.900

Sumatera Utara

328.803

212.523

212.523

343.603

296.603

Sumatera Barat

194.290

160.726

160.726

106.145

106.145

Riau

318.408

353.011

233.858

308.158

229.228

Jambi

45.825

45.825

45.825

56.045

56.045

Sumatera Selatan

108.170

56.000

56.000

56.000

56.000

Bengkulu

56.070

0

0

56.070

56.070

0

0

0

0

28.644

Kalimantan Barat

1.195.570

1.003.315

644.815

1.267.620

1.221.880

Kalimantan Tengah

4.086.305

3.743.413

3.785.837

4.020.595

4.182.850

Kalimantan Selatan

279.421

182.721

182.721

243.241

240.101

Nusa Tenggara
Barat

Kalimantan Timur

6.183.873

5.248.748

4.729.844

5.666.512

5.291.905

Sulawesi Utara

60.800

34.000

34.000

26.800

26.800

Sulawesi Tengah

854.245

578.890

412.030

779.245

610.125

Sulawesi Selatan

0

244.540

244.540

0

-

Sulawesi Tenggara

385.590

89.590

89.590

89.590

89.590

Gorontalo

145.000

123.500

123.500

78.500

-

Sulawesi Barat

214.245

193.165

193.165

184.285

163.205

Maluku

697.195

548.465

503.765

816.445

627.895

Maluku Utara

804.820

818.849

818.849

669.500

565.594

Papua Barat

3.885.970

3.418.090

3.364.290

3.673.838

4.077.755

Papua

5.516.643

4.708.828

4.722.828

5.059.130

2.802.338

25.770.887

21.909.199

20.558.706

23.906.451

20.899.673

Indonesia
Sumber: BPS (2014)

Penerimaan Negara dan Kontribusi Ekonomi Sektor Kehutanan
Penerimaan negara sektor kehutanan utamanya berasal dari Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP). Dalam 8 tahun terakhir, besaran PNBP Kehutanan secara nominal terus
merangkak naik dari 2,5 triliun di tahun 2007 hingga mencapai sekitar 4,7 triliun di APBN
2014 (BPS, 2014). Jumlah ini tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan nilai total PNBP
Sumberdaya alam lainnya secara keseluruhan yang berasal dari migas, pertambangan,
perkebunan dan panas bumi. Persentase kontribusi kehutanan hanya berkisar antara 1,4%
hingga 2,4%.
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Gambar 2. Besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan 2007-2014
(Sumber: BPS, 2014)
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Sektor lapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu tidak begitu memberikan
kontribusi yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selama 5 tahun
terakhir, dari tahun 2010-2014 sumbangan subsektor kehutanan tidak lebih dari 1%.
Tabel 2. Kontribusi Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDB 2010-2014
Sektor Kehutanan dan Penebangan
Kayu
(Rp miliar)

PDB (Rp Miliar)

Kontribusi

2010

58 125,90

6 864 133,10

0,85%

2011

62 247,70

7 831 726,00

0,79%

2012

65 882,20

8 615 704,50

0,76%

2013

69 599,20

9 524 736,50

0,73%

2014

74 618,00

10 542 693,50

0,71%

Tahun

Sumber: BPS (2014)

Aspek Lingkungan dan Sosial Sektor Kehutanan
Dampak dari kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sektor kehutanan antara lain
terjadinya deforestasi dan degradasi fungsi hutan. Deforestasi didefinisikan sebagai hilangnya
tutupan hutan secara permanen atau sementara (FAO, World Bank, 1990). Deforestasi
juga berarti hilangnya berbagai ciri kelengkapan hutan (forest attributes) (Saharjo,1994).
Sedangkan terminologi degradasi hutan ialah kondisi dimana hutan mengalami transisi dari
hutan primer alami menjadi hutan primer terdegradasi (Margono, 2012). Empat penyebab
tidak langsung dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia adalah: (a) perencanaan
tata ruang yang tidak efektif, (b) masalah-masalah terkait dengan hak kepemilikan (tenurial),
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(c) pengelolaan hutan yang tidak efisien dan efektif, dan (d) penegakan hukum yang lemah
serta maraknya korupsi di sektor kehutanan dan lahan (UNDP, 2013).
Berdasarkan analisis FWI (2014), kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) di Indonesia
pada periode 2009-2013 adalah sekitar 4,50 juta hektar dan laju kehilangan hutan alam
Indonesia adalah sekitar 1,13 juta hektar per tahun. Lebih lanjut, kehilangan tutupan hutan
alam terbesar selama periode 2009- 2013 berdasarkan fungsi Kawasan Hutan Negara dan
Areal Penggunaan Lain secara berurutan adalah Kawasan Hutan Produksi dengan angka
deforestasi 1,28 juta hektar, Areal penggunaan lain 1,12 juta hektar, Kawasan Hutan Produksi
yang Dapat Dikonversi 0,78 juta hektar, Kawasan Hutan Produksi Terbatas 0,7 juta hektar,
Kawasan Hutan Lindung 0,48 juta hektar dan Kawasan Konservasi 0,23 juta hektar.
Kehilangan tutupan hutan alam selama periode 2009-2013 berdasarkan wilayah yang
sudah dibebani izin pengelolaan hutan dan lahan (HPH, HTI, Perkebunan, dan Pertambangan)
adalah sebesar 2,3 juta hektar. Sedangkan deforestasi yang terjadi di wilayah yang tidak
dibebani izin adalah sebesar 2,2 juta hektar. Kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi)
selama periode 2009-2013 di dalam konsesi HPH adalah sebesar 276,9 ribu hektar, dimana
152,8 ribu hektar diantaranya adalah kehilangan tutupan hutan alam di dalam konsesi konsesi
HPH di Pulau Kalimantan. Kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) selama periode 20092013 di dalam konsesi IUPHHK-HT atau HTI adalah sebesar 453,1 ribu hektar, dimana 366,2
ribu hektar diantaranya adalah di dalam konsesi-konsesi HTI di Pulau Sumatera.
Dari aspek sosial, hutan dan wilayah sekitar hutan merupakan satu kesatuan ekosistem
yang saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Data Kementerian
Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat 31.957 desa yang
berinteraksi dengan hutan dan 71,06 % dari desa‐desa tersebut menggantungkan hidupnya
dari sumber daya hutan. Secara umum, masyarakat yang tinggal dan hidup di desa‐desa
di dalam dan sekitar hutan baik yang mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat atau
masyarakat lokal masih hidup dalam kemiskinan.
CIFOR (2006) menyebutkan bahwa 15% dari 48 juta orang yang tinggal di dalam dan
sekitar hutan merupakan masyarakat miskin. Lebih lanjut, Rencana Strategis Kementerian
Kehutanan 2010–2014 menunjukkan pada tahun 2003, dari 220 juta penduduk Indonesia
terdapat 48,8 juta orang yang tinggal di pedesaan sekitar kawasan hutan, dan ada sekitar 10,2
juta orang miskin yang berada di sekitar wilayah hutan. Sementara itu data lain yang dirilis
oleh Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2007 memperlihatkan
masih terdapat 5,5 juta orang yang tergolong miskin di sekitar kawasan hutan. Terkait konflik,
FWI (2014) melaporkan pada periode 1990-2010 terdapat 2.585 kasus konflik di 27 provinsi
di Indonesia yang melibatkan masyarakat adat/lokal. Dari total kasus konflik tersebut 1.065
adalah kasus konflik di sektor kehutanan dan 563 kasus di sektor perkebunan.
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2. Tata Kelola Sektor Kehutanan

P

enyelenggaraan kehutanan di Indonesia berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan,
keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Sejalan dengan Pasal 33 UUD
1945, semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat . Oleh karena itu, tata kelola yang baik penting untuk memastikan tujuan
pengelolaan kehutanan dapat tercapai secara adil, transparan, dan partisipatif dengan tetap
menjada keseimbangan ekosistem dan lingkungan yang berkelanjutan. Tata Kelola yang
baik harus didorong secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir, yang melibatkan berbagai
pemangku kepentingan, sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.
Tujuan Penyelenggaraan Kehutanan
Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 menegaskan bahwa penyelenggaraan
kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan
berkelanjutan dengan :
1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang
proporsional
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi
lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya,
dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan
masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga
mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap
akibat perubahan eksternal; dan
5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan
2.1. Status dan Fungsi Hutan
Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kehutanan
Nomor 41/1999 adalah dengan memberi wewenang kepada Pemerintah untuk : 1) Mengatur
dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
2) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai
bukan kawasan hutan; dan 3) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara
orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
Dimana penguasaan hutan oleh Negara tetap harus memperhatikan hak masyarakat hukum
adat serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
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Berdasarkan Statusnya, hutan terdiri atas :
1. Hutan Negara, yakni hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas
tanah. Hutan negara tersebut dapat berupa hutan adat. Hutan adat ditetapkan
sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan
masih ada dan diakuai keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat
hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat
kembali kepada Pemerintah.
2. Hutan Hak, yakni hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
Berdasarkan Fungsinya, hutan terdiri atas :
1. Hutan Konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai
fungsi pokok sebagai kawasana pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan
satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga
kehidupan.
2. Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah
banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan
tanah
3. Hutan Produksi, adalah kawasan hutan yang mempunya fungsi pokok untuk sebagai
memproduksi hasil hutan. Terdiri atas hutan produksi terbatas, biasa/tetap, dan yang
dapat dikonversi.
Hutan konservasi terdiri atas :
1. kawasan hutan suaka alam, adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai
fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan
satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga
kehidupan.
2. kawasan hutan pelestarian alam, adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang
mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. taman buru, adalah kawasan hutan yang di tetapkan sebagai tempat wisata berburu.
Kawasan hutan dengan tujuan khusus. Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan
tertentu untuk tujuan khusus, yang diperlukan untuk kepentingan umum seperti : penelitian
dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya. Kawasan hutan
dengan tujuan khusus tersebut tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Sedangkan
untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, esetetika dan resapan air, di setiap kota
ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.

Tata Kelola, Penerimaan Negara & Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan

7

Gambar 3. Klasifikasi hutan berdasarkan fungsinya
Hutan

Hutan PRODUKSI
1. Hutan Produksi Tetap
(HP)
2. Hutan Produksi Terbatas
(HPT)
3. Hutan Produksi Konversi
(HPK)

Hutan konservasi

Hutan lindung

1. Kawasan suaka alam
a. Cagar alam
b. Suaka marga satwa
2. Kawasan pelestarian alam
a. Taman Nasional
b. Taman hutan raya
c. Taman wisata
3. Taman buru

2.2. Perencanaan dan Pengelolaan Hutan
Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya
tujuan penyelenggaraan kehutanan. Perencanaan tersebut harus dilakukan secara (1)
transparan, partisipatif, dan bertanggung-gugat; (2) secara terpadu dengan memperhatikan
kepentingan nasional, sektor terkait dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek
ekonomi, ekologi. Sosial budaya dan berwawasan lingkungan; (3) dengan memperhatikan
kekhasan dan aspirasi daerah, termasuk kearifan tradisional.
Inventarisasi Hutan
•• Tujuan: untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumberdaya,
potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap
•• Cara: survey mengenai keadaan status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna,
sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan sekitar hutan
•• Level perencanaan : tingkat nasional, wilayah provinsi atau kabupaten/kota, Daerah
Aliran Sungai (DAS), dan unit pengelolaan.
•• Tindak lanjut hasil inventarisasi : digunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan
hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan
sistem informasi kehutanan.
Pengukuhan Kawasan Hutan
•• Tujuan : Untuk memberikan kepastian hukum kawasan hutan
•• Proses :
1. Penunjukan kawasan hutan, dilakukan oleh Menteri dan dilampiri peta.
a. untuk wilayah provinsi, harus memperhatikan Rencana Tata Ruang dan
Wilayah Provinsi (RTRWP) dan atau pemaduserasian TGHK dan RTRWP
b. untuk wilayah tertentu secara partial, dengan syarat melalui usulan atau
rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota; serta secara teknis dapat
dijadikan hutan. Penataan batas kawasan hutan, dilakukan oleh Panitia Tata
Batas Kawasan Hutan, mulai dari kegiatan pemancangan patok sementara,
pemetaan hasil, pembuatan berita acara hingga pelaporan kepada Menteri
hingga tembusan kepada Gubernur.
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2.

3.

Pemetaan kawasan hutan, melalui proses : penunjukan kawasan hutan, rencana
trayek batas, pemancangan patok batas sementara, penataan batas kawasan
hutan, dan penetapan kawasan hutan.
Penetapan kawasan hutan, ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Berita Acara
Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan. Hasil penetapan
kawasan hutan tersebut terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pengelolaan Hutan
Untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi
kesejahteraan masyarakat, maka hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat,
karakteristik, dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya sebagai
hutan konservasi, lindung dan produksi. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan
hutan serta pemanfaatan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan yang merupakan
kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Agar pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari,
Pemerintah mengaturnya melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta pengaturan
Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan, Hutan Hak dan Industri Primer Hasil Hutan. Kawasan
hutan (konservasi, lindung dan produksi) terbagi dalam KPH, yang menjadi bagian dari
penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota. Pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan
kepada BUMN bidang kehutanan. Direksi BUMN bidang Kehutanan yang mendapat
pelimpahan membentuk organisasi KPH dan menunjuk kepala KPH.
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
KPH merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan
peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH meliputi KPH Konservasi
(KPHK), KPH Lindung (KPHL), dan KPH Produksi (KPHP). KPH ditetapkan dalam satu atau
lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi
pemerintahan. Dalam hal satu KPH terdiri dari lebih dari satu fungsi pokok hutan, maka
penetapan KPH ditetapkan berdasarkan fungsi yang luasannya dominan.
Ketentuan Umum KPH adalah sebagai berikut :
•• Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggungjawab
pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolalnya.
•• Menteri menetapkan luas wilayah KPH dengan memperhatikan efisiensi dan
efektifitas pengelolaan hutan. Luas wilayah KPH yang telah ditetapkan tersebut dapat
ditinjau ulang jika terjadi perubahan kebijakan tata ruang dan/atau kebutuhan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan.
•• Menteri menetapkan organisasi KPHK, KPHL dan KPHP. Penetapan tersebut dilakukan
berdasarkan usulan dari pemerintah Provinsi (Jika KPHP/KPHL berada dalam lintas
kabupaten/kota), pemerintah Kabupaten (jika berada dalam wilayah kabupaten) dan
pertimbangan teknis dari pemerintah provinsi.
•• Pertimbangan teknis dan usulan penetapan organisasi KPH dilakukan berdasarkan
pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
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••
••

Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya
bertanggungjawaba terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya
Dana pembangunan KPH bersumber dari APBN, APBD dan dana lain yang tidak
mengikat sesuai dengan peraturan perundangannya

Tugas dan Fungsi Organisasi KPH secara umum meliputi :
1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan
hutan; rehabilitasi hutan dan reklamasi; serta perlindungan hutan dan konservasi
alam.
2. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang
kehutanan untuk diimplementasikan;
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan
hutan di wilayahnya;
5. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan
hutan.
Organisasi dan tata kerja KPHP dan KPHL telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 61 Tahun 2010 (Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan
Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di daerah). Sedangkan untuk KPHK
merupakan kewenangan Pusat (cq Kementerian Kehutanan). KPPP dan KPHL dibedakan
menjadi 2 yaitu: KPH tipe A dan KPH tipe B, dimana klasifikasi KPH ini didasarkan pada norma,
standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan sesuai perundangan yang berlaku.
Gambar 4. Struktur KPHP/L Type A

Kepala KPH
Sub Bagian
Tata Usaha

Seksi...

10

Kelompok Jabatan
Fungsional

Seksi...

Resort KPH

Gambar 5. Struktur KPHP/L Type B

Kepala KPH

Sub Bagian
Tata Usaha

Kelompok Jabatan
Fungsional

Resort KPH
Tata Hutan
Tata hutan dilaksanakan pada setiap KPH di semua kawasan hutan. Pada areal tertentu
dalam kawasan hutan dapat ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan kemasyarakat, hutan
adat, hutan desa atau kawasan dengan tujuan khusus (KHDTK). Tata hutan adalah kegiatan
rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya
hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan
tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
Kegiatan tata hutan di KPH terdiri dari : tata batas; inventarisasi hutan; pembagian ke dalam
blok atau zona; pembagian petak dan anak petak; dan pemetaan.
Rencana Pengelolaan Hutan
Rencana pengeloaan hutan disusun oleh kepala KPH dengan mengacu pada rencana
kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dengan memperhatikan aspirasi, nilai
budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan.
Rencana pengelolaan hutan meliputi :
1. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang. Disusun oleh Kepala KPH, dan disahkan
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Rencana tersebut harus disahkan paling
lambat 5 (lima) tahun sejak organisasi KPH ditetapkan. Rencana tersebut memuat
unsur unsur : tujuan yang akan dicapai KPH; kondisi yang dihadapi; dan strategi
serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, yang meliputi tata hutan,
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan,
dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Bagi wilayah yang telah memiliki
rencana jangka panjang dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan hutan dengan izin
pemanfaatan hutan.
2. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek. Disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh
Kepala KPH, disahkan oleh Kepala KPH dan disusun berdasarkan rencana pengelolaan
hutan jangka panjang. Rencana tersebut memuat unsur-unsur : tujuan pengelolaan
hutan lestari dalam skala KPH yang bersangkutan; evaluasi hasil rencana jangka
pendek sebelumnya; target yang akan dicapai; basis data dan informasi; kegiatan
yang akan dilaksanakan; status neraca sumber daya hutan; pemantauan evaluasi, dan
pengendalian kegiatan; dan partisipasi para pihak.
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Jika dalam waktu 5 tahun suatu wilayah belum memiliki rencana pengelolaan hutan
jangka panjang, kegiatan pemanfaatan hutan dapat dilaksanakan berdasarkan pada rencana
kehutanan tingkat nasional. Menteri menunjuk instansi kehutanan untuk menyusun rencana
dan kegiatan pengelolaan hutan dalam wilayah KPH yang belum terbentuk organisasi KPH.
Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus dapat diberikan kepada: a) masyarakat
hukum adat, b) lembaga pendidikan, c) lembaga penelitian, d) lembaga sosial dan keagamaan.
Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan,
sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat
yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan hutan hak dan hutan adat yang
berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.
2.3. Pemanfaatan Hutan dan Perizinan
Pada dasarnya, pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan
fungsi pokoknya, yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Dalam pemanfaatan
hutan, sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif
menjadi hutan tanaman, agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Pemanfaatan hutan juga
harus dibarengi dengan upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan
selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan
masyarakat. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin yang menandai pemberian
izin untuk memanfaatkan. Selain memanfaatkan, pemegang izin harus bertanggungjawab
atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan
kepadanya. Untuk itu, dalam pemanfaatan (pengusahaan) hutan diperlukan tata kelola yang
menyeluruh pada semua tahapan, dari hulu hingga hilir.
Pemanfaatan Hutan
Definisi
Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan
jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil
hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan
tetap menjaga kelestariannya. Tujuan pemanfaatan hutan adalah untuk memperoleh
manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
Jenis-Jenis Pemanfaatan Hutan:
1. Pemanfaatan kawasan, adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh
sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara
optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
2. Pemanfaatan jasa lingkungan, adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa
lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
3. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, adalah kegiatan untuk memanfaatkan
dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu/bukan kayu dengan tidak merusak
lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya
4. Pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu, adalah kegiatan untuk mengambil
hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/
atau volume tertentu.
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Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada:
1. hutan konservasi, kecuali pada cagar alam, zona rimba, dan zona inti dalam taman
nasional
2. hutan lindung, dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan,
dan pemungutan hasil hutan bukan kayu
3. hutan produksi, dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan,
pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu
dan bukan kayu
Izin Pemanfaatan Hutan
Definisi
Izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan
kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal
hutan yang telah ditentukan.
Jenis Izin Pemanfaatan Hutan
1. IUPK (Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan), adalah izin usaha yang diberikan untuk
memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
2. IUPJL (Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan), adalah izin usaha yang diberikan
untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
3. IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), adalah izin usaha yang
diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada
hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan,
pemeliharaan dan pemasaran.
4. IUPHHBK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu), adalah izin
usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu dalam
hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan,
pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
5. IPHHK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu), adalah izin untuk mengambil hasil
hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan,
dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
6. IPHHBK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu), adalah izin untuk mengambil
hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara
lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah- getahan, tanaman obat-obatan, untuk
jangka waktu dan volume tertentu.
Ketentuan Umum izin Pemanfaatan Hutan
1. Izin pemanfaatan hutan dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan
tertulis dari pemberi izin
2. Areal izin pemanfaatan hutan tidak dapat dijadikan jaminan, agunan, atau dijaminkan
kepada pihak lain
3. Untuk wilayah tertentu, Menteri dapat menugaskan kepala KPH untuk
menyelenggarakan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan.
Hal tersebut didasarkan pada pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan
wilayah tertentu. [lebih detail check peraturan Menteri terkait]
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Pemanfaatan Hutan Lindung
•• Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui kegiatan dan
pemberian izin Hak Pemanfaatan Hutan (HPH) yang meliputi IUPK, IUPJL dan IPHHBK.
•• Dalam satu izin pemanfaatan kawasan pada hutan lindung (IUPK, IUPJL, IPHBBK)
dapat meliputi beberapa izin kegiatan usaha budidaya tanaman obat, tanaman hias,
jamur dan lebah.
•• Pemberi izin, dilarang mengeluarkan lagi izin pada areal pemanfaatan kawasan atau
jasa lingkungan pada hutan lindung yang telah mendapatkan izin pemanfaatan
hutan, kecuali izin untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dapat
dikeluarkan dengan komoditas yang berbeda.
•• Pada hutan lindung, dilarang: a) memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya
melebihi kemampuan produktivitas lestarinya; b) memungut beberapa jenis hasil
hutan yang dilindungi oleh undang-undang.
Tabel 3. Ketentuan dan Jangka Waktu Izin Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung
Jenis Izin

Ketentuan & Jangka Waktu

Izin Usaha
Pemanfaatan Kawasan
Hutan (IUPK)

• Kegiatan usaha: budidaya tanaman obat; budidaya tanaman hias;
budidaya jamur; budidaya lebah; penangkaran satwa liar; rehabilitasi
satwa; atau budidaya hijauan makanan ternak.
• Ketentuan : a) tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi
utamanya; b) pengolahan tanah terbatas; c) tidak menimbulkan dampak
negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; d) tidak menggunakan
peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau e) tidak membangun sarana
dan prasarana yang mengubah bentang alam
• Jangka waktu: sesuai dengan jenis usahanya, maksimal 10 (sepuluh)
tahun. Paling luas 50 (lima puluh) hektar untuk setiap izin, dan untuk
setiap perorangan atau koperasi dalam setiap kabupaten/kota dapat
diberikan paling banyak 2 (dua) izin. IUPK dapat diperpanjang,
berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu)
tahun oleh pemberi izin
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Jenis Izin

Ketentuan & Jangka Waktu

Izin Usaha
Pemanfaatan Jasa
Lingkungan (IUPJL)

• Kegiatan usaha : pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam,
perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan
lingkungan, atau penyerapan dan / atau penyimpan karbon.
• Ketentuan, dilakukan dengan tidak: a) mengurangi, mengubah atau
menghilangkan fungsi utamanya; b) mengubah bentang alam; dan
c) merusak keseimbangan unsur lingkungan. Pemegang izin usaha
pemanfaatan aliran alir dan pemanfaatan air pada hutan lindung,
harus membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Izin tersebut tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan,
baik sebagian maupun seluruhnya [cek peraturan menteri lebih lanjut]
• Jangka waktu, sesuai dengan kegiatan usaha :
a. pemanfaatan jasa aliran air, maksimal 25 (dua puluh lima) tahun;
b. pemanfaatan air, maksimal 10 (sepuluh) tahun dengan volume
paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari debit;
c. wisata alam, maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun dengan
luas paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas blok
pemanfaatan;
d. perlindungan keanekaragaman hayati diberikan untuk jangka
waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai
kebutuhan investasi;
e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan, diberikan untuk
jangka waktu dan luas sesuai kebutuhan;
f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, maksimal 30 (tiga
puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.
• Dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara
berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin [ketentuan lbh lanjut
please cek Permenhut]

Izin Pemungutan Hasil
Hutan Bukan Kayu
(IPHHBK)

• Kegiatan pemungutan hasil hutan berupa: rotan, madu, getah, buah,
jamur, atau sarang burung walet.
• Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh
dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.
• Ketentuan: a) hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi
dan/atau tersedia secara alami; b) tidak merusak lingkungan; dan c)
tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya.
• Jangka waktu: sesuai dengan lokasi, jumlah, dan jenis hasil hutan bukan
kayu yang dipungut, diberikan paling lama 1 (satu) tahun, kecuali untuk
pemungutan sarang burung walet, diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
• Dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6
(enam) bulan, kecuali untuk pemungutan sarang burung walet dilakukan
secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

Pemanfaatan Hutan Produksi
•• Pada hutan produksi, pemanfaatan hutan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip
untuk mengelola hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya.
•• Setiap kegiatan pemanfaatan hutan pada hutan produksi wajib disertai dengan izin
pemanfaatan
•• Pemberi izin,dilarang mengeluarkan izin: a) dalam wilayah kerja BUMN bidang
kehutanan yang telah mendapat pelimpahan untuk menyelenggarakan pengelolaan
hutan; b) dalam areal hutan yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan
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Tabel 4. Ketentuan dan Jangka Waktu Izin Pemanfaatan Hutan pada Hutan

Produksi

16

Kegiatan

Penjelasan

Izin Usaha
Pemanfaatan
Kawasan Hutan
(IUPK)

• Kegiatan usaha: budidaya tanaman obat; budidaya tanaman hias; budidaya
jamur; budidaya lebah; penangkaran satwa; dan budidaya sarang burung
walet
• Tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan
ketentuan : luas areal pengolahan dibatasi (maksimal 50 hektar); tidak
menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; tidak
menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan tidak membangun
sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
• Jangka waktu: paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan jenis usahanya dan
dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu)
tahun oleh pemberi izin.
• setiap perorangan atau koperasi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) izin
untuk setiap kabupaten/kota.

Izin Usaha
Pemanfaatan Jasa
Lingkungan (IUPJL)

• Meliputi: pemanfaatan jasa aliran air; pemanfaatan air; wisata alam;
perlindungan keanekaragaman hayati; penyelamatan dan perlindungan
lingkungan; dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon setiap
perorangan atau koperasi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) izin untuk
setiap kabupaten/kota.
• Tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan
ketentuan : tidak mengubah bentang alam; tidak merusak keseimbangan
unsur-unsur lingkungan; dan/atau tidak mengurangi fungsi utamanya.
• Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran
air dan pemanfaatan air pada hutan produksi, harus membayar kompensasi
kepada Pemerintah.
• Jangka waktu IUPJL pada hutan produksi ditentukan sebagai berikut:
a.
usaha pemanfaatan jasa aliran air, maksimal 25 (dua puluh lima)
tahun dengan volume paling tinggi 20% (dua puluh perserarus)
dari debit air permukaan yang tersedia, dengan ketentuan tidak
mengurangi hak publik;
b.
usaha pemanfaatan air, maksimal 10 (sepuluh) tahun dengan
volume paling tinggi 20% (dua puluh perserarus) dari debit air;
c.
usaha wisata alam, maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas
paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari blok pemanfaatan;
d.
usaha pemanfaatan perlindungan keanekaragaman hayati,
maksimal 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan
investasi;
e.
usaha penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan luas arealnya
diberikan sesuai kebutuhan; dan
f.
usaha penyerapan karbon dan usaha penyimpanan karbon diberikan
paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan
investasi.
Dapat
diperpanjang
berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 (lima)
•
tahun oleh pemberi izin.

Kegiatan

Penjelasan

Izin Usaha
• Meliputi: pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan kayu
restorasi ekosistem
Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu pada
• Pemanfaatan tersebut dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem
sivikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungan.
Hutan Alam (IUPHHK[Sistem silvikultur adalah budidaya hutan atau sistem teknik bercocok
HA)
tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam,
memelihara tanaman dan memanen]
• Jangka waktu: maksimal 55 (lima puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang
berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri
• Jangka waktu IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam, diberikan
paling lama 100 (seratus) tahun. Izin ini dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh
Menteri sebagai dasar kelangsungan izin. IUPHHK restorasi ekosistem
dalam hutan alam hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.

Tata Kelola, Penerimaan Negara & Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan

17

18

Kegiatan

Penjelasan

Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu dalam
Hutan Tanaman
(IUPHHK-HT)

• Pemanfaatan dapat dilakukan melalui :
1. Hutan tanaman industri (HTI), adalah hutan tanaman pada hutan produksi
yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan
potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam
rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Diberikan
paling lama 100 (seratus) tahun. Dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh
Menteri sebagai dasar kelangsungan izin. IUPHHK pada HTI dalam hutan
tanaman ini hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang
2. Hutan tanaman rakyat (HTR), adalah hutan tanaman pada hutan produksi
yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi
dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka
menjamin kelestarian sumber daya hutan. Diberikan maksimal 100
(seratus) tahun, dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar
kelangsungan izin. Diberikan hanya sekali dan tidak dapat diperpanjang.
3. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), adalah hutan tanaman pada
hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan
hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan
dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan
daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai sistem penyangga
kehidupan. Jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh Menteri.
• Pada HTI dan HTR, dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur,
sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya.
Pemanfaatan hasil hutan pada HTI dilakukan pada hutan produksi yang
tidak produktif.
• Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTI dan HTR merupakan aset
pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya
masih berlaku. Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan dapat
membentuk lembaga keuangan untuk mendorong pambangunan HTI/HTR.
• Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTHR (berdasarkan rencana
pengelolaan KPH pada hutan produksi) dilakukan melalui penjualan tegakan
(pemanenan, pengamanan dan pemasaran). Penjualan tegakan dilakukan
dalam satu kesatuan luas petak yang disusulkan oleh kepala KPH atau
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
• Dalam kawasan hutan pada HTHR yang telah dilakukan penjualan tegakan,
Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memeberikan IUPHHK pada
HTI ataau IUPHHK pada HTR kepada perorangan, koperasi, BUMN atau
BUMS.

Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil
Hutan Bukan Kayu
pada Hutan Alam
(IUPHHBK-HA)

• Pemanfaatan berupa :
a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman,
pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran
hasil.
b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan
pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran
hasil.
Jangka
waktu diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat
•
diperpanjang berdasarkan evaluasi setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

Kegiatan

Penjelasan

Izin Usaha
• Melalui pemanfaatan
Pemanfaatan Hasil
a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman,
Hutan Bukan Kayu
pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil;
dalam Hutan Tanaman
b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi
(IUPHHBK-HT)
kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan
pemasaran hasil.
• Kegiatan tersebut dapat dilakukan terhadap hutan tanaman hasil kegiatan
rehabilitasi
• Jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang
berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi
izin.
Izin Pemungutan Hasil • Diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum
kelompok masyarakat setempat, dengan ketentuan paling banyak 50 (lima
Hutan Kayu dalam
puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan.
Hutan Alam (IPHHKHA)
• Diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu, dengan ketentuan paling
banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk setiap kepala keluarga dan tidak
untuk diperdagangkan
• Diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang
Izin Pemungutan Hasil • Diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat
diperdagangkan.
Hutan Bukan Kayu
dalam Hutan Alam
• Kegiatan tersebut dapat berupa : pemungutan rotan, madu, getah, buah
atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan
(IPHHBK-HA)
ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga.
• Jika diilakukan terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar harus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan
evaluasi setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.
Izin Pemungutan Hasil • Diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat
diperdagangkan. Dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil
Hutan Bukan Kayu
rehabilitasi.
dalam Hutan Tanaman
(IPHHBK-HT)
• Kegiatan tersebut dapat berupa : pemungutan rotan, madu, getah, buah
atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan
ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga.
• Jika berupa tumbuhan liar dan satwa liar diatur sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan
• Jangka waktu diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang
berdasarkan evaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh pemberi izin

Kewenangan Pemberi Izin Pemanfaatan Hutan
Pihak-pihak yang berwenang dalam memberi izin pemanfataan hutan adalah :
1. Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur,
bupati/walikota, dan kepala KPH;
2. Gubernur, pada kawasan hutan propinsi, kabupaten/kota yang ada dalam wilayah
kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota, dan kepala
KPH;
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Pada mulanya Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam memberikan
ijin pemanfaatan hutan. Namun setelah adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU
23/2014) tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan tersebut tidak lagi dimiliki oleh
Kabupaten/Kota. Dekonsentrasi pemberian ijin pemanfaatan hutan tersebut masih dimiliki
oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur.
Tabel 5. Jenis Izin dan Pihak yang berwenang dalam pemberian izin
Jenis Izin

Kewenangan dan Ketentuan

IUPK

• Diberikan oleh: Gubernur; dan Menteri;
• Pada areal yang telah dibebani IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam
pada hutan produksi yang belum mencapai keseimbangan ekosistem, diberikan
oleh Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala
KPH.
• IUPK tersebut diberikan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar

IUPJL

• Diberikan oleh: Gubernur; dan Menteri;
• Pada areal yang telah dibebani IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam
pada hutan produksi yang belum mencapai keseimbangan ekosistem, diberikan
oleh Menteri dengan tembusan kepada gubernur dan kepala KPH.
• IUPK tersebut diberikan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar

IUPHHK

(1) IUPHHK pada hutan alam diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi
gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.
(2) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam diberikan oleh Menteri dengan
tembusan kepada gubernur dan kepala KPH.
(3) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri, berdasarkan
rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/
walikota.
(4) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri dan dapat
dilimpahkan kepada gubernur.
(5) IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri atau pejabat
yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan
pertimbangan dari bupati/walikota.

IUPHHBK

• Diberikan oleh: Gubernur; dan Menteri;

IPHHK

• Diberikan oleh: Gubernur; dan Menteri;

IPHHBK

• Diberikan oleh: Gubernur;

Subyek Pemegang Izin
Subjek pemegang izin pemanfaatan hutan secara umum terdiri atas: perorangan; koperasi;
badan usaha milik swasta (BUMS) Indonesia; badan usaha milik negara (BUMN); atau badan
usaha milik daerah (BUMD)
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Tabel 6. Subjek Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan
Jenis Izin

Dapat Diberikan Kepada

IUPK

Perorangan. Tabel 6. Subjek Pemegang Izin Pemanfaatan
Hutan

IUPJL

Perorangan, Koperasi, BUMS Indonesia, BUMN; atau
BUMD

IUPHHK-HA pada Hutan Produksi

Perorangan, Koperasi, BUMS Indonesia, BUMN; atau
BUMD

IUPHHK-HT pada HTI

Koperasi, BUMS Indonesia, BUMN; atau BUMD

IUPHHK-HT pada HTR

Perorangan, dan atau Koperasi

IUPHHK-HT pada HTHR

Perorangan, Koperasi, BUMS Indonesia, BUMN; atau
BUMD

IPHHK-HA pada Hutan Produksi

Perorangan, atau Koperasi

IPHHBK-HA pada Hutan Produksi

Perorangan, atau Koperasi

IPHHBK-HT pada Hutan Produksi

Perorangan, atau Koperasi

Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
1. IUPK, IUPJL, IUPHHK pada hutan alam, IUPHHK pada hutan tanaman, IUPHHBK, IPHHK
dan IPHHBK diberikan dengan cara mengajukan permohonan. Pemberian IUPHHK
pada hutan alam dilakukan dengan menyeleksi para pemohon izin dan status
kawasan hutan yang dimohon
2. Pemanfaatan hutan yang kegiatannya dapat mengubah bentang alam dan
mempengaruhi lingkungan, diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan
(AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja IUPHHK Dalam Hutan Alam,
IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri dan Hutan Produksi di atur
dalam Permenhut Nomor : P.31/Menhut-II/2014
IUPHHK – Hutan Alam/Restorasi Ekosistem
Persyaratan Administrasi
1. Permohonan IUPHHK-HA/RE yang ditujukan kepada Menteri secara online dengan
tembusan: Direktur Jenderal BUK, Gubernur, Bupati/Walikota (sesuai dengan format
dalam Permenhut Nomor P.31/Menhut-II/2014)
2. Akte Pendirian Koperasi/Badan Usaha (berbentuk PT beserta perubahanperubahannya yang disahkan instansi berwenang)
3. Surat Izin Usaha Dari Instansi Yang Berwenang (Copy SIUP)
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Pernyataan Yang Dibuat di Hadapan Notaris Yang Menyatakan Kesediaan Untuk
Membuka Kantor Cabang di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota
6. Rencana Lokasi yang di Mohon Yang Dibuat Oleh Pemohon dilampiri peta skala
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7.

8.

minimal 1:50.000 untuk luasan di atas 10.000 Ha atau skala 1:10.000 untuk luasan di
bawah 10.000 Ha
a.Rekomendasi Gubernur kepada Menteri Kehutanan yang didasarkan pertimbangan teknis Bupati/Walikota (sesuai dengan format dalam Permenhut Nomor
P.31/Menhut-II/2014). b.Pertimbangan Teknis dari Bupati/Walikota kepada Gubernur
yang berisi tentang informasi tata ruang wilayah Kabupaten/Kota atas areal yang
dimohon yang berada di dalam Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan
pada Hutan Produksi yang tidak dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
kayu, dengan dilampiri :
•• Peta Skala 1: 50.000; dan
•• Informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal
yang dimohon (sesuai dengan format dalam Permenhut Nomor P.31/MenhutII/2014);
Laporan keuangan pemohon yang terakhir dan telah diaudit oleh Akuntan Publik bagi
pemohon BUMN, BUMD,BUMS yang telah berdiri lebih dari 1 (satu) tahun.

Persyaratan Teknis (Proposal)
1. Kondisi Umum areal dan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat pada areal
yang dimohon
2. Kondisi umum perusahaan sesuai laporan keuangan yang disampaikan dan
perusahaan tidak masuk dalam kategori pembatasan luasan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
3. Maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, sistem silvikultur yang diusahakan,
organisasi /tata laksana, pembiayaan/cashflow, perlindungan dan pengamanan
hutan.
Prosedur
1. Pendaftaran
2. Penilaian Persyaratan Administrasi dan Teknis
3. Penerbitan SP-1 (Penyusunan AMDAL)
4. Penerbitan SP-2 (Penetapan Working Area)
5. Drafting (Konsep) SK IUPHHK – HA/RE
6. Pemenuhan Kewajiban (Pembayaran Iuran IUPHHK – HA/RE )
7. Penerbitan SK
Maksimum waktu yang diperlukan Kementerian Kehutanan untuk memproses satu
permohonan IUPHHK-HA adalah 125 hari kerja, dan tidak dipungut biaya.
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Gambar 6. Alur Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan Alam
(sumber: LPP Dephut, 2015)
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Gambar 7. Alur Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuRestorasi Ekosistem
(sumber: LPP Dephut, 2015)
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Tidak Lunas
Batal

IUPHHK – Hutan Tanaman Industri
Persyaratan Administrasi
1. Permohonan IUPHHK-HTI yang ditujukan kepada Menteri secara online dengan
tembusan: Direktur Jenderal BUK, Gubernur, Bupati/Walikota (sesuai dengan format
dalam Permenhut Nomor P.31/Menhut-II/2014)
2. Akte Pendirian Koperasi/Badan Usaha (berbentuk PT beserta perubahanperubahannya yang disahkan instansi berwenang)
3. Surat Izin Usaha Dari Instansi Yang Berwenang (Copy SIUP)
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Pernyataan Yang Dibuat di Hadapan Notaris Yang Menyatakan Kesediaan Untuk
Membuka Kantor Cabang di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota
6. Rencana Lokasi yang di Mohon Yang Dibuat Oleh Pemohon dilampiri peta skala
minimal 1:50.000 untuk luasan di atas 10.000 Ha atau skala 1:10.000 untuk luasan di
bawah 10.000 Ha
7. a. Rekomendasi Gubernur kepada Menteri Kehutanan yang didasarkan
pertimbangan teknis Bupati/Walikota (sesuai dengan format dalam Permenhut
Nomor P.31/Menhut-II/2014).
b. Pertimbangan Teknis dari Bupati/Walikota kepada Gubernur yang berisi tentang
informasi tata ruang wilayah Kabupaten/Kota atas areal yang dimohon yang
berada di dalam Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada
Hutan Produksi yang tidak dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
kayu, dengan dilampiri : Peta Skala 1:50.000; dan Informasi terkait keberadaan
masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon (sesuai dengan
format dalam Permenhut Nomor P.31/Menhut-II/2014);
8. Laporan keuangan pemohon yang terakhir dan telah diaudit oleh Akuntan Publik bagi
pemohon BUMN, BUMD, BUMS yang telah berdiri lebih dari 1 (satu) tahun.
Persyaratan Teknis (Proposal)
1. Kondisi Umum areal dan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat pada areal
yang dimohon
2. Kondisi umum perusahaan sesuai laporan keuangan yang disampaikan dan
perusahaan tidak masuk dalam kategori pembatasan luasan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
3. Maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, sistem silvikultur yang diusahakan,
organisasi /tata laksana, pembiayaan/cashflow, perlindungan dan pengamanan hutan.
Prosedur
1. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan (Verifikasi Data)
2. Penilaian Proposal Teknis
3. Penerbitan RATTUSIP (Penyusunan AMDAL dan koordinat geografis batas areal)
4. Penyiapan Peta Areal Kerja/Working Area (WA)
5. Penerbitan SPP Iuran Izin Usaha
6. Pelunasan Iuran Izin Usaha
7. Draft (Konsep) SK IUPHHK-HTI
8. Telaahan Hukum Konsep SK IUPHHK-HTI dan Penyampaian Kepada Menhut
9. Penerbitan SK IUPHHK-HTI
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10. Pengambilan Dokumen Asli SK IUPHHK-HTI
Maksimum waktu yang diperlukan Kementerian Kehutanan untuk memproses satu
permohonan IUPHHKHTI adalah 128 hari kerja, dan tidak dipungut biaya.
Gambar 8. Alur Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan
Tanaman Industri (sumber: LPP Dephut, 2015)
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RATTUSIP:
1. AMDAL atau UKL dan UPL dan
IL (150 hari)
2. BA Koordinat Geografis Batas
Calon Areal (60 hari)
Dapat diperpanjang masingmasing 2 kali (AMDAL 60 hari ,
BA 30 hari)

Penolakan

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin
Hak Pemegang Izin
1. Berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai
dengan izin yang diperolehnya.
2. Pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman yang memiliki kinerja baik berhak
mendapat prioritas untuk memperoleh IUPHHK HTI dilokasi lain yang ada disekitarnya
dan/atau di tempat yang berbeda sepanjang dalam lokasi tersebut belum dibebani
oleh izin usaha pemanfaatan hutan.
3. Pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman, berhak mendapat pendampingan
dalam rangka penguatan kelembagaan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
4. Pemegang IUPHHK pada HTHR yang berbentuk koperasi mendapat hak bagi hasil
sesuai dengan besarnya investasi yang dikeluarkan untuk kegiatan rehabilitasi hutan.
Kewajiban pemegang izin
a. Kewajiban secara umum pemegang izin :
1. Menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya
izin berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh KPH;
2. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat :
-- 6 (enam) bulan sejak diberikan IUPK, IUPJL, IUPHHBK
-- 1 (satu) bulan sejak diberikan IPHHK/IPHHBK
-- 1 (satu) tahun untuk IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK restorasi ekosistem
dalam hutan alam maupun hutan tanaman; atau 6 (enam) bulan sejak diberikan
izin penjualan tegakan hasil hutan dalam hutan hasil rehabilitasi.
3. Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan
IUPHHK dalam hutan alam maupun hutan tanaman;
4. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;
5. Menata-usahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan
yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
6. Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang
memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
7. Melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat; dan
8. Menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
9. Membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut, BUMN, BUMD, BUMS, pemegang
IUPJL, IUPHHK dan IUPHHBK, wajib melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat
setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin.
c. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap BUMN, BUMD, dan badan
usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan,
izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama
dengan koperasi masyarakat setempat. Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan,
dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan
aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha. Pemegang izin sebagaimana diatur
berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.
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Tabel 7. Kewajiban Khusus Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan
Izin HPH

Kewajiban Khusus

IUPHHK-HA

1. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK)
jangka panjang untuk seluruh areal kerja, paling lambat 1 (satu) tahun setelah
izin diberikan, dan diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna
mendapatkan persetujuan; RKUPHHK disusun untuk jangka panjang 10 (sepuluh)
tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH.
RKUPHHK dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh pemegang izin dan dilaporkan
kepada kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
2. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK yang telah
disusun untuk disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri; Dalam hal RKT memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh
Menteri, pemegang IUPHHK dalam hutan alam dapat diberikan kewenangan dan
tanggung jawab untuk melaksanakannya tanpa pengesahan dan pejabat yang
berwenang (self approval).
3. mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
4. mengajukan RKT paling lambat 2(dua) bulan sebelum RKT berjalan
5. melakukan penatausahaan hasil hutan;
6. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;
7. menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan;
dan
8. menyampaikan laporan kinerja pemegang izin secara periodik kepada Menteri.

1. Menyusun RKUPHHK pada hutan restorasi ekosistem dalam hutan alam pada
IUPHHK
hutan produksi sesuai jangka waktu berlakunya izin dan harus selesai paling
restorasi
lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan.
ekosistem dalam
2. Pada areal yang belum tercapai keseimbangan ekosistemnya :
hutan alam :
a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa
lingkungan, dan/atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk seluruh
areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin dan harus selesai paling
lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan untuk diajukan kepada Menteri
atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;
b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) pemanfaatan kawasan,
pemanfaatan jasa lingkungan, dan/atau pemanfaatan hasil hutan
bukan kayu berdasarkan rencana kerja usaha pemanfaatan kawasan,
pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemanfaatan hasil hutan bukan
kayu dan disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri.
3. pada areal yang sudah tercapai keseimbangan ekosistemnya :
a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK)
untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin dan harus
selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu diberikan, untuk diajukan kepada Menteri atau pejabat yang
ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;
b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) usaha pemanfaatan hasil hutan
kayu berdasarkan RKUPHHK dan disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri.
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Izin HPH

Kewajiban Khusus
4.

5.
6.
7.

melaksanakan RKT yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya bila
telah memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri tanpa
memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang (self approval);
melaksanakan penatausahaan hasil hutan pada masa kegiatan pemanenan;
melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan pada masa kegiatan
pemanenan; dan
menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri

IUPHH-HT pada Kewajiban Khusus Pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman:
HTI dalam hutan 1. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK)
jangka panjang untuk seluruh areal kerja dan harus selesai paling lambat 1
tanaman
(satu) tahun setelah izin diberikan, diajukan kepada Menteri atau pejabat yang
ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;
2. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK untuk disahkan
oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; Dalam hal RKT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi kriteria dan indikator
yang ditetapkan oleh Menteri, pemegang IUPHHK pada HTI dapat diberikan
kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakannya tanpa pengesahan
dari pejabat yang berwenang (self approval).
3. mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
4. menyusun RKUPHHK untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan
memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH;
5. melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
6. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;
7. melaksanakan sistem silvikultur sesuai lokasi dan jenis tanaman yang
dikembangkan;
8. menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri hasil hutan;
9. menyediakan areal paling tinggi 5% (lima perseratus) dari luas areal sebagai
ruang tanaman kehidupan bagi areal kemitraan dengan masyarakat setempat;
10. melakukan penanaman paling rendah 50% (lima puluh perseratus) dari luas
areal tanaman, bagi pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman
berdasarkan daur dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya
izin; dan
11. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri.
IUPHHK-HT
pada HTR

Kewajiban khusus pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman :
1. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK)
jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah
izin diberikan untuk diajukan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk guna
mendapatkan persetujuan;
2. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan
sebelum RKT tahun berjalan;
3. melaksanakan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang menjadi
wewenang dan tanggung jawabnya bila telah memenuhi kriteria dan indikator
yang ditetapkan oleh Menteri, tanpa memerlukan pengesahan dari pejabat
yang berwenang (self approval); dan
4. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri.
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Izin HPH

Kewajiban Khusus

IUPHHK-HT
pada HTHR

Wajib menyusun RKT untuk diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah izin
diterbitkan atau sebelum RKT tahun berjalan berakhir untuk disahkan oleh kepala
KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

IUPHHBK

1. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (RKUPHHBK)
jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin
diberikan, untuk diajukan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan
wilayah kewenangannya guna mendapatkan persetujuan;
2. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHBK untuk disahkan
oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur atau bupati/walikota;
3. mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
4. melaksanakan penatausahaan hasil hutan bukan kayu; dan
5. melakukan pengujian hasil hutan bukan kayu.

IPHHK

1. melakukan pemungutan hasil hutan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal
izin diberikan;
2. melakukan pemungutan hasil hutan sesuai dengan izin yang diberikan;
3. melakukan perlindungan hutan dari gangguan yang berakibat rusaknya hutan di
sekitar pemukimannya;
4. menyusun rencana pemungutan hasil hutan kayu yang dibutuhkan untuk
disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota; dan
5. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan.

Larangan Khusus Pada Pemegang Izin
Tabel 8. Larangan terkait jenis Izin
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Izin

Larangan

IUPHHK-HA

1. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima
perseratus) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT;
2. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 3% (tiga
perseratus) dari volume per jenis kayu yang ditetapkan dalam
RKT;
3. menebang kayu sebelum RKT disahkan;
4. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau
tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;
5. menebang kayu dibawah batas diameter yang diizinkan;
6. menebang kayu diluar blok tebangan yang diizinkan;
7. menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan
kayu di luar blok RKT, kecuali dengan izin dari pejabat yang
berwenang; dan/atau
8. meninggalkan areal kerja.

IUPHHK-HT

1. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau
tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor; dan/atau
2. meninggalkan areal kerja.

IPHHK dan
IPHHBK,

Dilarang memungut hasil hutan yang melebihi 5% (lima perseratus)
dari target volume perjenis hasil hutan yang tertera dalam izin.

2.4. Penggunaan Kawasan Hutan
Definisi
penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk
kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan
peruntukan kawasan hutan tersebut. Penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan di
dalam kawasan hutan produksi; dan/atau kawasan hutan lindung.
Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan
kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang
tidak dapat dielakkan. Yakni meliputi :
1. religi
2. pertambangan
3. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan
terbarukan
4. Pembangunan jaringan telekomunikasi, staisun pemancar radio, dan stasiun relay
televisi
5. Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api
6. Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum
untuk keperluan pengangkutan hasil produksi
7. sarana dan parasaran sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan
saluran air bersih dan/atau air limbah
8. fasilitas umum
9. industri selain industri primer hasil hutan
10. pertahanan dan keamanan
11. prasarana penunjang keselamatan umum;
12. penampungan sementara korban bencana alam; atau
13. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi
Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan
Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dilakukan dengan ketentuan:
1. Dalam kawasan hutan produksi dapat dilakukan :
a. penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan
b. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;
2. Dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola
pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan :
a. turunnya permukaan tanah
b. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
c. terjadinya kerusakan akuifer air tanah (aquifer adalah lapisan bawah tanah yang
mengandung air dan dapat mengalirkan air).
Izin Penggunaan Kawasan Hutan
Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan.
•• Izin pinjam pakai kawasan hutan dapat dilakukan dengan :
a. izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan, untuk kawasan
hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30% (tiga puluh

Tata Kelola, Penerimaan Negara & Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan

31

••

••

••

perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan
ketentuan kompensasi lahan dengan ratio paling sedikit 1:1 untuk nonkomersial
dan paling sedikit 1:2 untuk komersial;
b. izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar Penerimaan
Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman
dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, untuk kawasan hutan pada
provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari
luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan ketentuan:
1. penggunaan untuk nonkomersial dikenakan kompensasi membayar
Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan
melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai
dengan ratio 1:1;
2. penggunaan untuk komersial dikenakan kompensasi membayar Penerimaan
Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan
penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai paling sedikit
dengan ratio 1:1;
c. izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi
membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan
tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai,
dengan ketentuan hanya untuk:
1. kegiatan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara,
cek dam, embung, sabo, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
2. kegiatan survei dan eksplorasi. Dalam hal kegiatan eksplorasi dilakukan
pengambilan contoh ruah sebagai uji coba tambang untuk kepentingan
kelayakan ekonomi, dikenakan ketentuan izin pinjam pakai dengan
kompensasi lahan atau kompensasi membayar PBNP.
Izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan.
Menteri dapat melimpahkan wewenang pemberian izin tersebut dengan luasan
tertentu kepada gubernur untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat
nonkomersial.
Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan
cakupan yang luas serta bernilai strategis, izin pinjam pakai kawasan hutan hanya
dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria berdampak penting dan cakupan yang
luas serta bernilai strategis diatur dengan peraturan Menteri setelah mendapat
pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang lingkungan hidup dan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertambangan.

Informasi Umum Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan (Pinjam Pakai)
•• Permohonan izin pinjam pakai diajukan oleh: a) menteri atau pejabat setingkat
menteri; b) gubernur; c) bupati/walikota; d) pimpinan badan usaha; atau e) ketua
yayasan.
•• Permohonan izin pinjam pakai tersebut harus memenuhi persyaratan administrasi;
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••

••

••

••

••

••

dan teknis.
Berdasarkan permohonan tersebut Menteri akan melakukan penilaian. Dalam hal
hasil penilaian menunjukkan permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri
akan menyampaikan surat penolakan. Dalam hal hasil penilaian menunjukkan
permohonan memenuhi persyaratan, Menteri akan menerbitkan persetujuan prinsip
penggunaan kawasan hutan sebelum menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan.
Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan untuk kegiatan survei atau
eksplorasi, Menteri dapat menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa
melalui persetujuan prinsip.
Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan diberikan untuk jangka waktu
paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil
evaluasi. Persetujuan prinsip memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon.
Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon yang mendapat persetujuan prinsip
meliputi:
a. melaksanakan tata batas terhadap kawasan hutan yang disetujui dan lahan
kompensasi serta proses pengukuhannya;
b. melaksanakan inventarisasi tegakan;
c. membuat pernyataan kesanggupan membayar PNBP Penggunaan Kawasan
Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS, dalam hal
kompensasi berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan
Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah
aliran sungai;
d. menyerahkan dan menghutankan lahan untuk dijadikan kawasan hutan, dalam
hal kompensasi berupa lahan; dan
e. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri.
Pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dapat mengajukan
dispensasi kepada Menteri. Dispensasi diberikan untuk kegiatan yang sifatnya
mendesak dan apabila ditunda dapat mengakibatkan kerugian negara. Dispensasi
diberikan untuk jangka waktu paling lama sesuai dengan jangka waktu persetujuan
prinsip penggunaan kawasan hutan (2 tahun)
Dalam hal pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan telah
memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3),
Menteri menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Tata cara izin pinjam pakai Kawasan Hutan Untuk Survei atau Eksplorasi
A. Persyaratan Administrasi
1. Surat permohonan yang dilampiri dengan peta lokasi kawasan hutan yang dimohon
berupa hardcopy dan softcopy (shapefile)
2. Izin atau perjanjian di sektor non kehutanan yang bersangkutan
3. Rekomendasi :
•• Gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang
kehutanan yang diterbitkan oleh bupati/walikota dan Pemerintah
•• Bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang
kehutanan yang diterbitkan oleh gubernur
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•• Bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memerlukan
perizinan sesuai bidangnya
4. Pernyataan bermaterai cukup yang memuat (berupa akta notariil):
•• Kesanggupan Untuk Memenuhi Semua Kewajiban Dan Kesanggupan
Menanggung Seluruh Biaya Sehubungan Dengan Permohonan;
•• Semua Dokumen Yang Dilampirkan dalam Permohonan Adalah Sah; dan
•• Belum melakukan kegiatan di lapangan dan tidak akan melakukan kegiatan
sebelum ada izin dari Menteri.
5. Akta Pendirian dan perubahannya bagi badan usaha/yayasan;
6. Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha/yayasan, selain persyaratan
sebagaimana yang telah disebutkan diatas ditambah persyaratan :
•• Profile badan usaha /yayasan;
•• Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
•• Laporan keuangan terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik.
Ketentuan sebagaimana permohonan yang diajukan oleh badan usaha/yayasan
dikecualikan untuk BUMN, BUMD, dan permohonan untuk minyak dan gas bumi serta panas
bumi.
B. Persyaratan Teknis
1. Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan Peta lokasi skala
1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan
hutan yang dimohon yang ditandatangani oleh pemohon;
2. Pertimbangan teknis Direktur Jenderal yang membidangi Mineral Batubara dan
Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk perizinan kegiatan
pertambangan
Prosedur
1. Pendaftaran
2. Penilaian Persyaratan Administrasi dan Teknis
3. Drafting (Konsep) SK Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Survei atau Eksplorasi
4. Penerbitan SK
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Gambar 9. Alur prosedur pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan
survey eksplorasi
(sumber: LPP Dephut, 2015)
Surat Permohonan
(Pemohon)

Disposisi Penilaian Administrasi
(15 hari)

Pemberitahuan atas
persyaratan yang tidak lengkap
(15 hari)

Penilaian
(15 hari)

Telaah Direktorat Jenderal Planologi
(45 hari)

Penolakan permohonan
(5 hari)

Hasil Penelaahan

Usulan Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
(5 hari)
Telaah hukum dan Penyampaian Konsep Menteri
(15 hari)

Menteri menerbitkan IPPKH SE
(45 hari)

Keterangan:
Memenuhi ketentuan, proses selanjutnya
Tidak memenuhi ketentuan

Tata cara izin pinjam pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi
A. Persyaratan Administrasi
•• Surat permohonan yang dilengkapi dengan Peta lokasi kawasan hutan yang dimohon
berupa hardcopy dan softcopy (shapefile);
•• Izin atau Perjanjian di sektor Non Kehutanan yang bersangkutan
•• Rekomendasi :
1. Gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang
kehutanan yang diterbitkan oleh bupati/walikota dan Pemerintah
2. Bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang
kehutanan yang diterbitkan oleh gubernur
3. Bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memerlukan
perizinan sesuai bidangnya
•• Akta notariil pernyataan bermaterai cukup yang memuat (Berupa Akta Notariil):
1. Kesanggupan Untuk Memenuhi Semua Kewajiban Dan Kesanggupan
Menanggung Seluruh Biaya Sehubungan Dengan Permohonan;
2. Semua Dokumen Yang Dilampirkan dalam Permohonan Adalah Sah; dan
3. Belum Melakukan Kegiatan Dilapangan dan Tidak Akan Melakukan Kegiatan
Sebelum Ada Izin dari Menteri.
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••
••

••

••

Akta pendirian dan perubahannya bagi badan usaha/yayasan.
Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha/yayasan, selain persyaratan
sebagaimana yang telah disebutkan diatas ditambah persyaratan :
1. Profile badan usaha /yayasan;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
3. Laporan keuangan terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik.
Ketentuan sebagaimana permohonan yang diajukan oleh badan usaha/yayasan
dikecualikan untuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan
permohonan untuk minyak dan gas bumi serta panas bumi.
Surat Pernyataan pimpinan badan usaha bermaterai memiliki tenaga teknis
kehutanan untuk permohonan kegiatan pertambangan operasi produksi

B. Persyaratan Teknis
•• Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan Peta lokasi skala min.
1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan
hutan yang dimohon yang ditandatangani oleh pemohon
•• Citra Satelit terbaru paling lama liputan 2 (dua) tahun terakhir dengan Resolusi detail
15 meter atau resolusi detail dari 15 meter dan hasil penafsiran yang mempunyai
kompetensi di bidang penafsiran citra satelit serta pernyataan bahwa citra satelit dan
hasil penafsiran benar
•• Izin Lingkungan dan AMDAL atau UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang
berwenang
•• Pertimbangan Teknis Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM
untuk perizinan keg. Pertambangan
Prosedur
•• Pendaftaran
•• Penilaian Persyaratan Administrasi dan Teknis
•• Penerbitan Persetujuan Prinsip
•• Pemenuhan Kewajiban
•• Penilaian Pemenuhan Kewajiban
•• Drafting (Konsep) SK Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Prosuksi
•• Penerbitan SK
Maksimum waktu yang diperlukan Kementerian Kehutanan untuk memproses satu
permohonan IPPKH Produksi adalah 165 hari kerja, dan tidak dipungut biaya.
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Gambar 10. Alur prosedur pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi
produksi
(sumber: LPP Dephut, 2015)
Surat Permohonan Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan Operasi Produksi
(Pemohon)

Disposisi Penilaian Pemenuhan
Kewajiban Persetujuan Prinsip
(15 hari)

Penilaian
(15 hari)

Pemberitahuan kekurangan
Pemenuhan Kewajiban
(15 hari)

Usulan Penerbitan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
(15 hari)

Telaah Hukum dan Penyampaian Konsep
Keputusan Menteri tentang izin PPKH
(15 hari)

Menteri menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
(15 hari)

Keterangan:
Memenuhi ketentuan, proses selanjutnya
Tidak memenuhi ketentuan

Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
•• Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib:
a. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
b. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;
c. melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi;
d. menyelenggarakan perlindungan hutan;
e. melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan hutan yang dipinjam
pakai yang sudah tidak digunakan; dan
f. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri.
•• Berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan, pemegang izin dapat melakukan
penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar penggantian
nilai tegakan, provisi sumber daya hutan, dan/atau dana reboisasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
•• Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dilarang:
a. memindahtangankan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain tanpa
persetujuan Menteri;
b. menjaminkan atau mengagunkan kawasan hutan yang dipinjam pakai kepada
pihak lain.
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Jangka Waktu Izin
•• Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan sama dengan jangka
waktu perizinan sesuai bidangnya dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
•• Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan yang tidak memerlukan
perizinan sesuai bidangnya, izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan dengan
jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan
hasil evaluasi.
•• Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan
negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, jalan umum, jalur kereta api
umum, cek dam, embung, sabo, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika,
serta religi berlaku selama digunakan untuk kepentingan dimaksud.
•• Izin pinjam pakai kawasan hutan dievaluasi oleh Menteri satu kali dalam 5 (lima)
tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
•• Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan
tidak lagi menggunakan kawasan hutan sesuai dengan izin pinjam pakai kawasan
hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan dicabut.
Monitoring, Evaluasi dan Sanksi
•• Menteri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
a. pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasanhutan;
b. penerima dispensasi pinjam pakai kawasan hutan; dan
c. pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.
•• Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, Menteri dapat melimpahkan
kepada pejabat yang ditunjuk atau gubernur.
•• Setiap pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memenuhi kewajiban
atau melakukan pelanggaran dikenai sanksi berupa pencabutan izin pinjam pakai
kawasan hutan oleh Menteri.
Hapusnya Persetujuan Prinsip atau Izin
•• Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan
hutan hapus apabila:
a. jangka waktu persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam
pakai
b. kawasan hutan telah berakhir;
c. dicabut oleh Menteri; atau
d. diserahkan kembali secara sukarela oleh pemegang persetujuan prinsip
e. penggunaan kawasan hutan atau pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan
f. kepada Menteri sebelum jangka waktu berakhir dengan pernyataan tertulis;
•• Pencabutan oleh Menteri dilakukan apabila pemegang persetujuan prinsip
penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan dikenai sanksi
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
•• Berdasarkan penyerahan kembali secara sukarela, Menteri menerbitkan surat
pencabutan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau keputusan
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pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan.
Hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut tidak membebaskan kewajiban
pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk menyelesaikan kewajiban:
a. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
b. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai atau
reboisasi pada lahan kompensasi;
c. melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan hutan yang dipinjam
pakai yang sudah tidak digunakan;
d. membayar penggantian nilai tegakan, dan provisi sumber daya hutan, dan/atau
dana reboisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan dalam izin pinjam pakai kawasan
hutan.
•• Pada saat hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan, keberadaan barang tidak
bergerak termasuk tanaman yang telah ditanam dalam kawasan hutan yang
dipinjam pakai maupun barang bergerak, kepemilikannya ditentukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
•• Barang bergerak tersebut kepemilikannya menjadi milik pemegang izin, dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak hapusnya izin atau sejak kegiatan
reklamasi dinilai berhasil, wajib dikeluarkan dari kawasan hutan oleh pemegang izin.
•• Apabila sampai dengan batas waktu tersebut pemegang izin yang izinnya hapus
tidak mengeluarkan barang bergerak dari kawasan hutan, barang bergerak dilelang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

••
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3. Aliran dan Perhitungan
Penerimaan Negara

F

ungsi ekonomi dari penatalaksanaan sektor kehutanan terutama terlihat melalui kegiatan
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Pemerintah memberlakukan ketentuan
penerimaan negara melalui pengaturan mengenai iuran dan dana pemanfaatan hutan.
Penerimaan negara dalam UU Keuangan Negara didefinisikan sebagai uang yang masuk ke
kas negara. Penyelenggaraan penerimaan negara erat kaitannya dengan penatalaksanaan
sektor kehutanan yang melibatkan instansi terkait di sektor kehutanan dan keuangan, baik
di tingkat nasional maupun di daerah. Penerimaan negara sektor kehutanan juga termasuk
penerimaan yang dibagihasilkan ke daerah sebagai bagian dari skema dana perimbangan
sebagai konsekwensi dari sistem desentralisasi keuangan yang berlaku di Indonesia.
3.1. Aliran Penerimaan Sektor Kehutanan
Aliran penerimaan sektor kehutanan erat kaitannya dengan rantai proses penatalaksanaan
kehutanan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Dimulai dari rantai perencanaan dan
pengelolaan hutan, proses pemanfaatan hutan dan kawasan beserta rantai perijinannya,
proses pelaksanaan dari izin usaha pemanfaatan hutan dan kawasan, hingga pada proses
pemungutan, pemberlakukan dan pelaporan penerimaan negara hingga perhitungan dan
bagi hasil ke daerah-daerah dimana izin usaha pemanfaatan dan penggunaan kawasan
hutan berada.
Gambar 11. Rantai Kegiatan Usaha Sektor kehutanan (Sumber : Kemenhut, 2015)
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Sebagai konsekuensi yang timbul dari kegiatan pemanfaatan hutan adalah terdapat
sejumlah iuran dan dana yang harus dibayarkan, yang salah satunya menjadi penerimaan
negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari sumber daya hutan. Setiap pemegang izin
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan memiliki kewajiban untuk membayar PNBP
sektor kehutanan sesuai dengan jenis dan tarif yang diberlakukan untuk setiap jenis perizinan
dan sumber daya hutan yang dihasilkan.
Jenis Penerimaan Negara Sektor Kehutanan
Secara umum, jenis penerimaan bukan pajak (PNBP) yang berlaku di sektor kehutanan
meliputi :
1. Dana Reboisasi (DR), yakni dana yang dipungut dari pemegang IUPHHK dalam hutan
alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan
2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), adalah pungutan yang dikenakan kepada
pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari
hutan negara.
3. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), adalah pungutan yang dikenakan kepada
pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu. IIUPH
yang berasal dari berbagai jenis Izin Pemanfaatan Hutan, baik pemanfaatan kawasan,
hasil hutan berupa kayu maupun non-kayu.
4. PNBP lainnya yang berasal dari ganti rugi tegakan, denda administratif, hasil lelang
kayu temuan, pungutan pemanfaatan energi, perijinan perbenihan dan lain
sebagainya
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Tabel 9. Jenis PNBP Sektor Kehutanan
Jenis PNBP Sektor Kehutanan
1. Dana reboisasi
2. Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH)
3. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Alam (IIUPHHK-HA)
4. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman dengan Sistem
Tebang Habis Permudaan
Buatan (THPB);
5. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Bukan Kayu
(IIUPHHBK);
6. Iuran Izin Pemanfaatan
Kawasan;
7. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Restorasi
Ekosistem (IIUPHHK-RE) pada
Hutan Produksi;

10. Ganti Rugi Tegakan;
11. Penggantian Nilai Tegakan
12. Transaksi kegiatan
penyerapan dan atau
penyimpanan karbon dari
kawasan hutan
13. Hasil silvopastural system

21. Iuran Usaha Pemanfaatan
Energi Air (IUPEA) dalam
Kawasan Hutan Konservasi;
22. Pungutan Usaha
Pemanfaatan Air (PUPA)
dalam Kawasan Hutan
Konservasi;

15. Denda Pelanggaran
Eksploitasi Hutan (DPEH)

23. Pungutan Usaha
Pemanfaatan Energi Air
(PUPEA) dalam Kawasan
Hutan Konservasi;

16. Pemanfaatan jasa
lingkungan wisata alam

24. Kegiatan Perijinan Dibidang
Perbenihan;

17. Pemanfaatan Tumbuhan
dan Satwa Liar;

25. Sertifikasi Benih;

14. Hasil silvofishery system

18. Denda Administratif bidang
Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alam;

8. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan 19. Hasil lelang kayu temuan,
dan hasil lelang tumbuhan
Jasa Lingkungan pada Hutan
dan satwa liar yang tidak
Produksi (IIUPJL);
dilindungi Undang-Undang;
9. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan
20. Iuran Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu pada
Air (IUPA) dalam Kawasan
Hutan Tanaman Rakyat
Hutan Konservasi;
(IIUPHHK-HTR), Iuran Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu pada Hutan
Kemasyarakatan (IIUPHHKHKm), Iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu pada Hutan Desa
(IIUPHHK-HD);

26. Iuran Pengumpulan/
Pengunduhan Benih dan
Anakan;
27. Jasa Laboratorium;
28. Produk Samping Hasil
Penelitian;
29. Jasa Perpustakaan;
30. Jasa Penggunaan Sarana
dan Prasarana yang terkait
dengan tugas dan fungsi;
dan
31. Jasa Lainnya.

Sumber : PP 12/2014

Beberapa jenis PNBP berada di wilayah kewenangan direktorat jenderal khusus yang ada
di Kementerian Kehutanan, antara lain :
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••
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

••

Ditjen Bina Usaha Khusus
Dana Reboisasi
PSDH
IIUPHHK-HA
IIUPHHK-THPB
IIUPHHBK
Iuran Izin Pemanfaatan Kawasan
IIUPHHK-RE
IUPJL
IIUPHHK-HTR, IIUPHHK-HKm, IIUPHHKHD

10. Ganti Rugi Tegakan
11. Penggantian Nilai Tegakan
12. Transaksi Kegiatan Penyerapan dan atau
Penyimpanan Karbon dari Kawasan Hutan
13. Hasil Silvopastural system
14. Hasil Silvofishery system
15. DPEH

Ditjen Planologi
•• Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan sarana prasarana
penunjangnya di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
•• Penggunaan kawasan hutan untuk area pengembangan dan atau area penyangga
untuk keamanan kegiatan pertambangan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
•• Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan antara lain migas, panas bumi, jaringan
telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasium pemancar radio, stasiun relai televisi,
ketenagalistrikan, instalasi air, jalan tol, atau pertanian tertentu yang bersifat komersil,
beserta sarana prasarana penunjangnya dan area pengembangan dan/atau area
penyangga untuk keamanan kegiatan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ketentuan Khusus PNBP
1. DR dikenakan pada pemegang IUPHHK dalam hutan alam
2. IIUPH, dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berdasarkan
pada luas hutan yang diberikan dalam izin. IIUPH dipungut sekali pada saat izin usaha
pemanfaatan hutan diberikan
3. PSDH, dikenakan kepada pemegang : IUPK, IUPJL, IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam
Hutan Alam; IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman; atau IPHHK dan/atau
IPHHBK.
4. Pemungutan PSDH atas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan
pemungutan PSDH atas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman didasarkan
pada laporan hasil produksi. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi:
a. hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat
hukum adat dan tidak diperdagangkan;
b. hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan
tidak diperdagangkan; atau
c. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat.
5. Pemungutan DR atas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan pemungutan
PSDH atas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman didasarkan pada laporan
hasil produksi. Hal tersebut tidak berlaku bagi :
a. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman;
b. hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat
hukum adat dan tidak diperdagangkan;
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c.

hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan
tidak diperdagangkan; atau
d. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat.
6. Dana hasil penjualan tegakan, dikenakan kepada pemegang IUPHHK pada HTHR
dalam hutan tanaman, dan kepala KPH yang mendapat penugasan dari Menteri
untuk beberapa wilayah tertentu
3.2. Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran PNBP
Mekanisme pemungutan dan penyetoran PNBP Sektor Kehutanan dimulai dari proses
dimana Pejabat Penerbit/Penagih menerbitkan surat perintah pembayaran (SPP) kepada
Wajib Bayar (WB) dalam hal ini pemegang izin. Wajib bayar kemudian melakukan penyetoran
pembayaran PNBP ke akun rekening bendahara penerima setoran PNBP Kehutanan. Bukti
setor dari WB tersebut kemudian disampaikan kepada Petugas Pemungut/Pengumpul untuk
kemudian dicatatkan dan dibukukan sesuai dengan data yang terdapat pada rekening
bendahara penerima PNBP. Kemudian diterbitkan SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) untuk
dicatatkan ke dalam kas negara yang menandai tercatatnya sebagai penerimaan negara.
Gambar 12. Alur Pemungutan dan Penyetoran PNBP Kehutanan
(Sumber: Kemenhut, 2015)

Alur Pengenaan dan Pembayaran PSDH dan DR Sektor Kehutanan
1. Wajib Bayar mengajukan ULHP kepada Pejabat Pengesah LPH , dan dalam waktu 6
hari kerja, P2LHP harus mengesahkan ULHP tersebut
2. Wajib bayar harus menyerahkan salinan LHP paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
pengesahan kepada Pejabat Penagih untuk diterbitkan SPP-PSDH/DR
3. Dalam waktu 2 (dua) hari kerja , Pejabat Penagih PSDH/DR menerbitkan SPP PSDH
dan DR, yang ditembuskan kepada :
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4.

5.

a. Lembar pertama untuk Wajib Bayar
b. Lembar kedua untuk Kepala Dinas Kehutanan Kab/Kota
c. Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
d. Lembar keempat untuk Kepala UPT Ditjen BPK
e. Lembar kelima untuk arsip Pejabat Penagih.
Pelunasan SPP PSDH/DR yang terutang dilakukan paling lambat 6 hari kerja sejak
SPP tsb terbit yang ditujukan ke rekening Bendaharawan Penerima Kemenhut yang
selanjutnya akan di setor ke Kas Negara. >> Wajib memakai referensi setoran 15 digit.
WB selambat-lambatnya tgl 5 bulan berikutnya wajib menyampaikan LPIK kepada
Kadishut Kab/Kota, dan ditembuskan kepada Kepala Dinas kehutanan Prov. dan
Kepala UPT Ditjen BPK.

Gambar 13. Alur pengenaan dan pembayaran PSDH dan DR Sektor Kehutanan
(Sumber: Kemenhut, 2015)
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PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH)
Secara filosofi, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar
kegiatan kehutanan (melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/IPPKH) secara otomatis akan
mengurangi kawasan hutan serta merubah ekosistem secara tidak langsung. Sehingga untuk
wilayah yang kawasan hutannya dibawah 30% (seperti lampung, jawa, dan bali) maka untuk
menjaga pelestarian lingkungan dan menjaga ekosistem, nilai manfaat yang hilang akibat
IPPKH harus digantikan dengan penanaman di luar IPPKH dan lahan kompensasi (rasio 1 :
2) untuk ditunjuk dan dijadikan kawasan hutan. Sedangkan untuk wilayah yang kawasan
hutannya lebih dari 30% karena hutan dan ekosistemnya masih memungkinkan untuk
digunakan, dan mencari lahan kompensasi sangat sulit diperoleh, maka diperlukan suatu
nilai pengganti terhadap lahan kompensasi. Pengganti lahan kompensasi tersebut adalah
berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang biasa disebut sebagai PNBP - PKH.
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PNBP ini merupakan pengganti lahan kompensasi, bukan sebagai PNBP pemanfaatan SDA,
sehingga tidak masuk dalam kelompok PNBP pemanfaatan SDA, dan tidak dibagihasilkan ke
daerah. PNBP PKH dikenakan kepada pemegang IPPKH dari Menteri dan perjanjian pinjam
pakai yang masih berlaku.
Table 10. Realisasi Penggunaan Kawasan Hutan Lewat Skema Izin Pinjam Pakai
Tahun

Jumlah Wajib Bayar

Realisasi PKH

2009

130

169.797.334.864

2010

182

175.859.245.949

2011

245

432.525.429.818

2012

337

472.474.991.965

2013

425

582.413.144.975

Sumber : Dirjen Planologi, Kemenhut 2015.

Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PNBP PKH
1. PNBP-PKH dihitung dan disetor secara sendiri (Self Assessment) oleh Wajib Bayar
berdasarkan baseline penggunaan kawasan hutan (Form PNBP-1) pada masingmasing kategori L1, L2, L3 yang disusun oleh Wajib Bayar; PNBP dibayarkan di awal
pada jatuh tempo.
2. Jatuh Tempo Penyetoran:
a. Tahun Pertama: Paling lambat 90 hari sejak terbitnya SK IPPKH dari Menteri
Kehutanan;
b. Tahun Kedua dan seterusnya: Setiap tanggal terbitnya SK IPPKH dari Menteri
Kehutanan
3. Baseline merupakan rencana PKH, Jadi pembayaran PNBP berdasarkan rencana, dan
bukan menunggu realisasi PKH. Jika penggunaan kawasan hutan melebihi rencana
yang telah dibayarkan, maka areal yang digunakan yang belum dibayar , harus segera
dilunasi dihitung sejak awal jatuh tempo. Jika Penggunaan kawasan hutan kurang
dari rencana yg telah dibayarkan, maka tidak ada klaim kelebihan pembayaran.
4. Berdasarkan perhitungan pada formulir PNBP-3, PNBP PKH disetor oleh wajib bayar
dengan menggunakan Formulir PNBP-4 yaitu Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke
Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan kode instansi : 029.06.477493 dan
kode MAP : 421441
3.3. Formula Perhitungan PNBP Sektor Kehutanan
Perhitungan PNBP didasarkan pada tarif dan dasar perhitungan dari tiap jenis penerimaan.
Secara umum, dasar pungutan PNBP dihitung berdasarkan :
1. Per Pohon (per tree charges)
2. Per Luas Areal (Area based charges)
3. Berdasarkan Volume (Volume Based Charges)
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4.
5.

Berdasarkan Berat (Weight Based Charges)
Berdasarkan Paket (Contract Management Based Charges)

Dasar perhitungan
•• Tarif: PP No 12 Tahun 2014 Jenis dan Tarif atas penerimaan negara bukan pajak
yang berlaku pada kementerian kehutanan
Terkait nilai besaran tarif dari tiap jenis tarif di sektor kehutanan terdapat diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan: Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan
Pemerintah ini.
•• Harga patokan:
Peraturan menteri kehutanan tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk
perhitungan provisi sumber daya hutan, ganti tugi tegakan, dan penggantian nilai
tegakan (perhatikan perubahannya). PP 12 tahun 2014 menyebutkan Menteri Kehutanan
menetapkan harga patokan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Pemerintah ini berdasarkan harga jual rata-rata:
a. Hasil hutan kayu dari hutan alam di Tempat Pengumpulan;
b. Hasil hutan kayu dari hutan tanaman berdasarkan nilai rata-rata tegakan di hutan;
c. Hasil hutan bukan kayu di Tempat Pengumpulan;
d. Tumbuhan atau satwa liar di dalam negeri atau di luar negeri;
e. Benih tanaman hutan di Tempat Sumber Benih.
Formula Perhitungan Penerimaan Kehutanan
1. Dana Reboisasi
Berbasis volume pohon yang ditebang/hasil hutan kayu
DR = Tarif x Volume
2. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
Pungutan berbasis luas areal
IIUPH = Tarif per Luas Area
3. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Berbasis volume kayu
PSDH = Harga Patokan x Tarif x Volume
Formula Perhitungan PNBP-PKH
1. PNBP Penggunaan kawasan hutan dikenakan kepada pemegang IPPKH atau disebut
WAJIB BAYAR dengan berdasarkan pada baseline penggunaan kawasan hutan dan
perubahan luas penggunaan kawasan hutan pada masing-masing kategori L1, L2, L3
2. Baseline luas L1, luas L2, dan Luas L3 disusun oleh pemegang IPPKH sesuai formulir
PNBP-1 dan disampaikan kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Direktur Jenderal
/instansi terkait selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari sejak terbitnya IPPKH
3. Penyusunan baseline dan perkembangan obyek penggunaan kawasan hutan
mengacu pada design tambang (mine design) atau rencana kerja di bidangnya
dan atau; peta lampiran izin pinjam pakai kawasan hutan dan atau; rencana kerja
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anggaran biaya (RKAB) dan atau; Rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan
(RKTTL) dan atau AMDAL atau UKL dan UPL dan atau; survey lapangan
PNBP = (L1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif ) +(L3 x 2 x tarif ) Rp/tahun
Dimana:
L1= adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan untuk sarana prasarana
penunjang yang bersifat permanen meliputi : Pabrik, Kolam Tailing, perumahan
karyawan, jalan, gudang, kantor, bengkel, stock pile, pelabuhan, washing plan, bukaan
tambang dan obyek pinjam pakai kawasan hutan lainnya (ha)
L2 = adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer yang
secara teknis dapat dilakukan reklamasi, meliputi : timbunan tanah pucuk , timbunan
batuan penutup, timbunan bahan galian, kolam sedimen (ha)
L3 = adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanen
yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi, meliputi bukaan tambang vertikal,
eks pit mining terakhir (ha)
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4. Dana Bagi Hasil ke Daerah

S

ebagai konsekwensi dari pelaksanaan otonomi daerah dan sistem perimbangan
keuangan, maka penerimaan negara yang bersumber dari pemanfaatan hutan
merupakan salah satu penerimaan yang dibagihasilkan ke daerah melalui skema Dana
Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan-yang merupakan bagian dari dana
perimbangan. DBH SDA Kehutanan merupakan salah satu dana transfer ke daerah yang
dilakukan secara triwulan. Dana Bagi Hasil didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU 33/2004 tentang
perimbangan keuangan pusat-daerah).
4.1. Proporsi dan Penetapan Alokasi DBH
PNBP yang dibagihasilkan ke daerah secara garis besar meliputi : IIUPH, PSDH dan DR.
Dengan proporsi pembagian masing masing ke daerah penghasil, kabupaten/kota lain seprovinsi daerah penghasil, serta bagian provinsi.
Gambar 14. Proporsi Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan (sumber: Kemenhut, 2015)

Penerimaan
Kehutanan

IIUPH

20% Bagian Pusat
16% Bagian Provinsi
64% Bagian Kab/Kota Penghasil
20% Bagian Pusat

PSDH

16% Bagian Provinsi
32% Bagian Kab/Kota Penghasil
32% Pemerataan untuk Kab/Kota
lain dalam Provinsi

DR
40% Bagian Kab/Kota Penghasil

Disahkannya UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada
ditarikanya kewenangan pemerintah kabupaten, yang juga termasuk proporsi DR Kab/Kota
Penghasil yang diserahkan ke pemerintah provinsi.
Mekanisme Penetapan Alokasi DBH SDA
Alokasi DBH SDA ditetapkan setiap tahun sesuai dengan siklus penyusunan APBN dan
APBD. Dimana di awal tahun dilakukan prognosa, sebagai perkiraan dari penerimaan dan
alokasi DBH SDA Kehutanan. Progonosa di tingkat nasional yang menjadi acuan APBD
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tersebut juga menjadi acuan Pemda dalam menyusun APBD. Proses penetapan alokasi
tersebut melibatkan Kementerian teknis dan kementerian keuangan.
Gambar 15. Mekanisme penetapan alokasi DBH SDA Kehutanan
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Menkeu
Per tahun anggaran 2015, penetapan alokasi DBH SDA ditetapkan bersamaan dengan
rincian APBN di awal tahun melalui Peraturan Presiden.
4.2. Mekanisme Rekonsiliasi dan Penyaluran DBH
Setelah lokasi DBH SDA ditetapkan, maka dalam pelaksanaannya dilakukan rekonsiliasi
antara pemerintah pusat dan daerah, untuk melakukan rekonsiliasi bukti setor dan realisasi
penerimaan di tiap tiap daerah penghasil SDA Kehutanan. Rekonsiliasi tersebut dilakukan
secara triwulan yang melibatkan Kementerian terkait (Kementerian Kehutanan, Kementerian
Keuangan) dan Dinas Pemda terkait (Dinas pendapatan/DPPKAD, Dinas Kehutanan).
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Gambar 16. Mekanisme Rekonsiliasi DBH SDA Kehutanan (Kemenhut, 2012)
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Dengan mulai diterapkannya SIMPONI melalui Peraturan Menteri Keuangan No 32/PMK.
05/ 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, secara berangsur pembayaran
PNBP Kehutanan akan diarahkan semuanya ke kas negara.
Mekanisme Penyaluran DBH SDA Kehutanan
Mekanisme penyaluran DBH SDA Kehutanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
55 tahun 2005 mengenai dana perimbangan. Secara umum, transfer DBH SDA Kehutanan
dilakukan setiap triwulan, berdasarkan dokumen prognosa/perkiraan alokasi DBH SDA
Kehutanan yang dikeluarkan oleh Kementerian keuangan.
Gambar 17. Mekanisme Penyaluran DBH SDA Kehutanan (Kemenkeu, 2015)
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Per tahun 2015, dengan alasan sering terjadinya lebih salur DBH SDA Kehutanan,
penyaluran diubah menjadi 15% untuk setiap triwulan I dan triwulan II, kemudian di
triwulan III dan IV sesuai dengan realisasi
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4.3. Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – Dana Reboisasi
DBH SDA-DR memiliki kekhususan dalam penggunaannya, yakni DR hanya dipergunakan
untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). RHL adalah upaya untuk memulihkan,
mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung,
produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
Tata cara pengggunaan Dana Reboisasi diatur didalam PP 35 Tahun 2002
1. Setiap tahun Pemerintah Daerah Propinsi penghasil mengkoordinasikan pengusulan
kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dari Kabupaten/Kota kepada Menteri untuk
mendapatkan alokasi Dana Reboisasi dari bagian daerah sebesar 40%
2. Dana Reboisasi bagian daerah dialokasikan dalam Rekening Pembangunan Hutan
atas nama Bupati/Walikota dan dokumen anggaran Kabupaten/Kota.
3. Penggunaan Dana Reboisasi wajib berpedoman pada rencana rehabilitasi hutan dan
lahan yang telah disepakati para pihak terkait di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Dana dalam Rekening Pembangunan Hutan Kabupaten/Kota disalurkan melalui
Bank yang ditunjuk dalam bentuk pinjaman, kepada badan usaha berbadan hukum,
kelompok tani hutan dan koperasi.
5. Dana dalam Rekening Pembangunan Hutan Kabupaten/ Kota tidak boleh digunakan
untuk membiayai kegiatan pendukung rehabilitasi.
6. Dana Reboisasi digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi
serta kegiatan pendukungnya.
7. Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melalui kegiatan
•• Reboisasi;
•• Penghijauan;
•• Pemeliharaan;
•• Pengayaan tanaman; atau
•• Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan
kritis dan tidak produktif.
8. Reboisasi dan pemeliharaan dilakukan di hutan produksi, hutan lindung dan atau
hutan konservasi kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.
9. Penghijauan melalui kegiatan :
•• Pembangunan hutan hak atau hutan milik;
•• Pembangunan usaha kehutanan yang terkait dengan kelestarian hutan;
•• Pembangunan usaha tani konservasi Daerah Aliran Sungai.
10. Pengayaan tanaman dilakukan di hutan lindung dan hutan produksi.
11. Kegiatan pendukungnya melalui kegiatan :
•• Perlindungan hutan;
•• Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
•• Penataan batas kawasan;
•• Pengawasan dan pengendalian, pengenaan, penerimaan dan penggunaan
Dana Reboisasi;
a. Pengembangan perbenihan;
b. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta
12. pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan.
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Ketentuan dan Pengawasan Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana
Reboisasi
1. Penggunaan anggaran (DBH SDA DR) untuk kegiatan RHL didasarkan pada asas
efisiensi, efektivitas, kemanfaatan program, dan pembangunan berkelanjutan.
2. Kegiatan RHL dilaksanakan secara tahun jamak.
3. Penggunaan DBH SDA-DR untuk kegiatan RHL dilaksanaka berdasarkan pedoman
teknis pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
4. Pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran DBH SDA-DR dilakukan oleh
Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan instansi terkait
5. Pemberian peringatan dan tindakan lanjutan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
atas nama Menteri Keuangan
6. Pemberian sanksi oleh Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan
aparat pengawasan fungsional.
7. laporan pelaksanaan kegiatan RHL oleh Bupati/Walikota yang bersumber dari DBH
SDA-DR kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri
dan Gubernur.##
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Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk
transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif migas, pertambangan,
kehutanan dan sumber daya alam lainnya. PWYP Indonesia terafiliasi dalam
kampanye global Publish What You Pay. Berdiri sejak tahun 2007, dan terdaftar
sebagai badan hukum Indonesia sejak tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi
Sumberdaya Ekstraktif. Aktivitas PWYP Indonesia di sepanjang rantai nilai sumberdaya
ekstraktif berfokus pada transparansi dan akuntabilitas fase sebelum kontrak dan
operasi pertambangan (publish why you pay and how you extract); fase produksi
dan menghasilkan pendapatan negara (publish what you pay); fase pemanfaatan
pendapatan ekstraktif untuk kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan (publish
what you earn and how you spend).
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Email: sekretariat@pwyp-indonesia.org
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