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Neny Triana 

Oleh: Neny Triana, S.Hut 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

 Salah satu fungsi pokok BPPHP Wilayah IX Denpasar adalah pemantauan 

dokumen peredaran hasil hutan. Peraturan menteri yang menjadi payung hukum 

kegiatan peredaran hasil hutan dari hutan hak adalah Peraturan Menteri Kehutanan 

No. P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari 

Hutan Hak yang telah diundangkan pada tanggal 20 Juli 2012 dan berlaku efektif 

pada tanggal 20 Agustus 2012. Salah satu pertimbangan munculnya peraturan ini 

adalah dalam rangka mendorong berkembangnya usaha kehutanan berbasis 

kerakyatan dan untuk memperluas lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta 

pertumbuhan ekonomi, maka masyarakat pemilik/pengelola hutan hak diberi 

kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan penatausahaan atas hasil hutannya.  

 Terkait dengan fungsi pokok tersebut, penulis ingin mengetahui dan 

mengevaluasi penerbitan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) di Prov. NTT periode 

2013. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih bagi optimasi 

pemantauan dokumen peredaran hasil hutan oleh Balai. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

 

Maksud dan tujuan dari karya tulis ini adalah untuk menjawab pertanyaan 

bagaimanakah pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) di Prov. 

NTT tahun 2013? Sehingga dari jawaban atas pertanyan tersebut dapat 

dikembangkan langkah-langkah Balai ke depannya dalam rangka optimasi fungsi 

pokok pemantauan dokumen peredaran hasil hutan. 
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C. Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup karya tulis ini dibatasi hanya terbatas pada pelaksanaan 

penerbitan SKAU di Prov. Nusa Tenggara Timur periode 2013. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yang 

meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, 

pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan (Pasal 1 

huruf 1 Permenhut P.30/Menhut-II/2012).  Sedangkan hutan hak adalah hutan yang 

berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar 

kawasan hutan negara, dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, 

Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen 

penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

(Pasal 1 huruf 2 Permenhut P.30/Menhut-II/2012). 

Penatausahaan hasil hutan pada hutan hak dimaksudkan untuk ketertiban 

peredaran hasil hutan hak dan bertujuan untuk melindungi hak privat serta 

kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang 

berasal dari hutan hak. Selain itu pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada 

hutan hak tidak perlu izin penebangan/pemungutan.  

 

A. Jenis-Jenis Kayu 

 

Jenis kayu berpengaruh terhadap pemilihan dokumen angkutan. Berikut 

adalah jenis-jenis kayu yang dipakai berdasarkan jenis dokumen angkutan :  

1. Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, 

Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, 

Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai menggunakan Nota Angkutan. Jadi 

terdapat 23 (dua puluh tiga) jenis kayu dari hutan hak yang menggunakan Nota 

Angkutan. 

2. Semua jenis kayu yang merupakan angkutan lanjutan selain dari pelabuhan 

umum menggunakan Nota Angkutan.  

3. Semua jenis kayu yang merupakan angkutan lanjutan dari pelabuhan umum 

menggunakan Surat Angkutan Pengganti (SAP). 
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4. Semua jenis kayu yang dipakai untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum 

kecuali yang ditujukan untuk IUIPHHK, IPKL, IPKT dan TPT menggunakan Nota 

Angkutan Penggunaan Sendiri. 

5. Semua jenis kayu yang tidak termasuk kriteria Nota Angkutan dan Nota 

Angkutan Penggunaan Sendiri menggunakan SKAU.  

 

B. Dokumen Angkutan 

 

Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat 

pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutan/Nota 

Angkutan Penggunaan Sendiri/ SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil 

hutan dari hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. 

Dokumen angkutan / surat keterangan asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan 

hak berupa :  

1. Nota Angkutan 

Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan 

yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas 

pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) sesuai 

dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu 

(Pasal 1 huruf 5 Permenhut P.30/Menhut-II/2012). Sehingga Nota Angkutan 

dipakai sebagai dokumen asal maupun dokumen angkutan lanjutan (dengan 

mencantumkan nomor SKAU asal). 

2. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri  

Nota Angkutan Penggunaan Sendiri adalah dokumen angkutan untuk semua jenis 

kayu hutan hak untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum yang dibuat oleh 

pemilik hasil hutan hak dengan tujuan selain Izin Usaha Industri Primer Hasil 

Hutan Kayu, Industri Pengolahan Kayu Terpadu, Industri Pengolahan Kayu 

Lanjutan dan Tempat Penampungan Terdaftar (Pasal 1 huruf 6 Permenhut 

P.30/Menhut-II/2012). 

3. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) 

Dalam Permenhut P.30/Menhut-II/2012 Pasal 1 huruf 7 disebutkan Surat 

Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah dokumen 



5 
Neny Triana 

angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, 

kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak 

(kayu bulat dan kayu olahan rakyat).  

Pengadaan dan pengisian dokumen angkutan diatur sebagai berikut: 

1. Nota Angkutan  

Pengadaan blanko dan pengisian Nota Angkutan dibuat oleh pembeli atau pemilik 

dan ditandatangani oleh pemilik hasil hutan hak dan tidak perlu ditetapkan 

Nomor Seri. 

2. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri 

Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dibuat oleh pemilik hasil hutan hak yang 

bersangkutan sebanyak 1 (satu) lembar untuk menyertai pengangkutan kayu.  

3. SKAU 

Pengadaan blanko SKAU dibuat oleh pembeli atau pemilik dan pengisian serta 

penerbitannya oleh penerbit SKAU. Penetapan Nomor Seri SKAU dilakukan oleh 

masing-masing penerbit SKAU, dengan memberikan nomor urut 00001 dan 

seterusnya.  

4. SAP 

Pengadaan blanko SAP dibuat sendiri oleh pemilik hasil hutan hak dan diterbitkan 

oleh pembeli/pemilik hasil hutan.  

Penerbit dokumen angkutan untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak 

diatur sebagai berikut: 

1. Nota Angkutan 

Bila Nota Angkutan merupakan dokumen asal, Penerbit Nota Angkutan adalah 

pemilik kayu yang dibuktikan dengan alas titel. Namun bila Nota Angkutan 

merupakan dokumen angkutan lanjutan, maka penerbitnya adalah pemilik kayu 

(yg sekarang) dengan mencantumkan nomor SKAU asal.  

2. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri 

Penerbit Nota Angkutan adalah pemilik kayu yang dibuktikan dengan alas titel. 

3. SKAU 

Terdapat 3 (tiga) penerbit SKAU sebagai berikut: 

a. Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan ditempat hasil hutan hak 

tersebut akan diangkut yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas 
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Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, dengan persyaratan Kepala 

Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan tersebut memiliki Surat 

Keterangan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis 

kayu dari hutan hak yang diselenggarakan oleh Dinas 

Provinsi/Kabupaten/Kota/Balai.  

b. Petugas Kehutanan berkualifikasi Wasganis PHPL PKBR/PKBJ yang memiliki 

Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota, apabila penerbit 

SKAU di desa tersebut atau di desa terdekat tidak ada. 

c. Penerbit SKAU secara self assessment yaitu pemilik/personil yang ditunjuk 

mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu pada hutan 

hak yang telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).  

4. SAP 

Penerbit SAP adalah pemilik/pembeli hasil hutan hak yang  dibongkar di 

pelabuhan umum. 

Proses penerbitan masing-masing dokumen angkutan adalah sebagai berikut: 

1. Nota Angkutan 

Setelah mengetahui jenis, jumlah batang dan volume/berat baik kayu bulat 

maupun kayu olahan, maka pemilik hasil hutan hak langsung bisa menerbitkan 

Nota Angkutan. 

2. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri 

Setelah mengetahui jenis, jumlah batang dan volume/berat baik kayu bulat 

maupun kayu olahan, maka pemilik hasil hutan hak bisa menerbitkan Nota 

Angkutan Penggunaan Sendiri. 

3. SKAU 

a. Permohonan penerbitan dokumen SKAU diajukan kepada penerbit SKAU, 

dengan cara :  

1) menyampaikan jenis, jumlah batang/bundel/ikat, volume/berat yang 

akan diangkut 

2) menyampaikan asal lokasi dengan melampirkan bukti alas titel/hak atas 

tanah dengan menggunakan format Lampiran III Permenhut 

P.30/Menhut-II/2012.  
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b. Tugas Penerbit SKAU adalah melakukan pemeriksaan kelengkapan 

administrasi dan pemeriksaan fisik yang diajukan pemilik hasil hutan hak.  

c. Pemeriksaan kelengkapan administrasi, dilaksanakan dengan melakukan 

pemeriksaan atas kebenaran asal usul hasil hutan hak dan kepemilikannya 

yaitu dengan mengecek dan memastikan bahwa hasil hutan hak tersebut 

berasal dari lokasi yang benar yang dibuktikan dengan adanya alas titel/hak 

atas tanah.  

d. Pemeriksaan fisik dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan berupa 

penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah hasil 

hutan hak yang akan diangkut.  

e. Dalam rangka pemeriksaan fisik, Penerbit SKAU dapat dibantu oleh tenaga 

yang memahami pengukuran hasil hutan.  

f. Hasil pemeriksaan fisik dimasukkan dalam Daftar Kayu Bulat/Kayu Olahan 

(DKB/DKO) sebagai dasar penerbitan dokumen SKAU.  

g. Penerbit SKAU selanjutnya menerbitkan SKAU, apabila dari hasil pemeriksaan 

kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik telah dinyatakan benar.  

4. SAP 

a. Hasil hutan hak yang mengalami bongkar di pelabuhan umum yang 

dokumen asalnya Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dan 

SKAU; maka dokumen lanjutannya adalah Surat Angkutan Pengganti (SAP).  

b. Jika yang diangkut kayu bulat/kayu bulat sedang, penerbit SAP harus 

mencantumkan nomor batang, jenis kayu, jumlah batang, panjang, diameter 

dan volume/berat. 

c. Jika yang diangkut kayu olahan, penerbit SAP harus mencantumkan jenis 

kayu, jumlah batang/bundle/ikat dan volume/berat.  

d. Setelah mengetahui semua persyaratan tersebut di atas, pemilik/pembeli 

hasil hutan hak menerbitkan SAP. 

e. SAP merupakan bagian dari dokumen asal. 
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C. Ketentuan Lain 

 

Ketentuan-ketentuan lain PUHH yang berasal dari hutan hak: 

1. Kayu bulat yang berasal dari hutan hak yang akan diangkut dengan tujuan 

untuk diperdagangkan wajib dilakukan penandaan berupa penomoran batang 

secara berurutan untuk semua jenis dimulai dari angka 1 dan seterusnya, dan 

kode jenis kayu (contoh : S = Sengon, Jb = Jabon, Jt = Jati, dan sebagainya) 

pada bontos kayu oleh pemilik kayu.  Bila pengangkutan kayu dari areal hutan 

hak mengalami kesulitan, maka kayu bulat dapat diolah menjadi kayu olahan 

dengan menggunakan gergaji mekanis dan/atau non mekanis. 

2. Blanko Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dibuat 1 (satu) rangkap saja yang 

menyertai perjalanan hasil hutan hak.  

3. Adapun blanko Nota Angkutan atau blanko SKAU dibuat 6 (enam) rangkap 

dengan peruntukan sebagai berikut :  

a. Lembar ke-1 : menyertai hasil hutan hak yang diangkut dan sekaligus 

sebagai arsip Penerima;  

b. Lembar ke-2 : untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota asal 

c. Lembar ke-3 : untuk arsip Pemilik Hasil Hutan;  

d. Lembar ke-4 : untuk Kepala Dinas Provinsi asal 

e. Lembar ke-5 : untuk Kepala Balai asal 

f. Lembar ke-6 : untuk arsip Penerbit.  

4. Masa berlaku Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau 

SKAU ditetapkan oleh penerbit sendiri dengan mempertimbangkan jarak 

tempuh normal. 

5. Apabila terdapat hambatan di perjalanan dan masa berlaku dokumen Nota 

Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU habis, maka 

dibuatkan surat keterangan oleh pengemudi/nahkoda kapal dengan 

menggunakan kertas bermeterai cukup.  

6. Alamat tujuan pengangkutan hasil hutan ditetapkan oleh penerbit sesuai 

dengan rencana pengiriman ke tempat tujuan pengiriman.  
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7. Penggunaan dokumen Nota Angkutan/Nota Angkutan Penggunaan 

Sendiri/SKAU hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggunaan atau hanya dapat 

digunakan untuk 1 (satu) kali pengangkutan dan dengan 1 (satu) tujuan.  

8. Setiap alat angkut dapat digunakan untuk mengangkut hasil hutan hak dengan 

lebih dari 1 (satu) dokumen angkutan.  

9. Pengangkutan hasil hutan hak dengan tujuan IUIPHHK, IPKT, dan TPT, yang 

mengalami transit dan bongkar di pelabuhan umum, maka dokumen Nota 

Angkutan atau SKAU dilaporkan kepada petugas kehutanan di pelabuhan untuk 

diketahui dan dibubuhkan cap/tanda tangan petugas kehutanan yang bertugas.  

10. Pengangkutan hasil hutan hak yang menggunakan Nota Angkutan Penggunaan 

Sendiri yang mengalami transit dan bongkar di pelabuhan umum, maka 

dokumen Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dilaporkan kepada petugas 

kehutanan di pelabuhan untuk diketahui dan selanjutnya dibubuhkan cap/tanda 

tangan petugas kehutanan yang bertugas.  

11. Pengangkutan hasil hutan hak dengan menggunakan peti kemas dengan tujuan 

IUIPHHK, dan IPKT melalui pelabuhan umum serta mengalami perubahan alat 

angkut, maka dokumen Nota Angkutan atau SKAU yang menyertainya tetap 

berlaku sampai di tujuan akhir.  

12. Bila  pengangkutan sebagaimana dimaksud pada poin 8, mengalami hambatan 

dalam pengangkutan lanjutan dari pelabuhan umum ke tujuan dokumen, maka 

isi peti kemas dapat dipecah menjadi 2 peti kemas atau lebih, dengan 

menggunakan SAP yang diterbitkan oleh pembeli/pemilik hasil hutan hak di 

pelabuhan dan dokumen Nota Angkutan atau SKAU dimatikan oleh GANIS PHPL 

serta menjadi lampiran SAP, sedangkan lampiran SAP untuk peti kemas lainnya 

menggunakan foto copy Nota Angkutan atau SKAU yang bersangkutan.  

13. Penerimaan hasil hutan hak di IUIPHHK, IPKT, dan TPT, dilaporkan kepada 

GANIS PHPL paling lambat 24 jam sejak kedatangan, yaitu dengan 

menyampaikan lembar ke-1 Nota Angkutan atau SKAU untuk dimatikan dan 

selanjutnya GANIS-PHPL tersebut melakukan pemeriksaan fisik, yaitu 

perhitungan jumlah batang dan penetapan jenis yang dibuat dalam Berita 

Acara.  
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14. Bila pada IUIPHHK, IPKT, dan TPT belum tersedia GANIS-PHPL yang memenuhi 

persyaratan, dapat menggunakan petugas P3KB.  

15. IPKL (industri pengolahan kayu lanjutan) hanya diperkenankan menerima kayu 

olahan atau produk olahan yang dihasilkan IUIPHHK.  

16. Hal-hal teknis terkait hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang belum 

diatur dalam Permenhut P.30/Menhut-II/2012, diatur lebih lanjut oleh Kepala 

Dinas Provinsi dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, efektif dan 

efisien.  

17. Hal-hal teknis terkait hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan hak diatur 

lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan 

mempertimbangkan asas kesederhanaan, efektif dan efisien.  

18. Ukuran, warna dan jenis kertas blanko Nota Angkutan, Nota 

AngkutanPenggunaan Sendiri dan SKAU yang pengadaannya oleh pemilik atau 

pembeli kayu hutan hak disesuaikan dengan kebutuhan (mudah didapat dan 

mudah pengisiannya 

 

D. Iuran Kehutanan 

 

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara 

alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi 

Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak, seperti HGU, Hak Pakai, dan 

bentuk perizinan lainnya yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), 

mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara 

(Permenhut P.30/Menhut-II/2012 Pasal 3 Ayat  2). Penjelasan terhadap pasal 

tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Direktur BIKPHH No. S.905/BIKPHH-

2/2012 sebagai berikut: 

1. Terhadap pohon yang tumbuh secara alami tersebut  sebelum dilakukan 

penebangan oleh pemilik lahan, agar dilakukan inventarisasi tegakan oleh Dinas 

Kehutanan Kabupaten/Kota setempat dan terhadap hasil produksinya dikenakan 

pungutan PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan.  Sedangkan terhadap pohon 

yang tumbuh secara alami pada lahan APL murni (APL yang bukan dari 

perubahan kawasan hutan) dan pada lahan masyarakat berdasarkan bukti 
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penguasaaan tanah sebelum terbitnya alas title, tetap dikanakan pungutan PSDH 

dan DR. 

2. Pengangkutan kayu dari pohon yang tumbuh alami di atas menggunakan SKSKB 

yang diterbitkan oleh petugas kehutanan yang berkualifikasi dan ditunjuk oleh  

Kepala Dinas Kabupaten/Kota. 

3. Apabila masih terdapat stock kayu yang berasal dari hasil penebangan pohon 

alami dan telah dipenuhi kewajiban kepada Negara serta belum ternagkut sampai 

dengan tanggal 19 Agustus 2012, maka terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2012 

pengangkutan kayu dilakukan setelah adanya Berita Acara Pemeriksaan Stock 

oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setempat. 

 

E. Pelanggaran dan Sanksi 

 

Ketentuan pelanggaran dan sanksi terkait dengan penatausahaan hasil hutan 

dari hutan hutan adalah sebagai berikut (Pasal 19 Ayat 1 s.d 6 Permenhut 

P.30/Menhut-II/2012): 

1. Penggunaan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri 

atau SKAU yang terbukti digunakan sebagai dokumen angkutan kayu yang 

berasal dari kawasan hutan negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  

2. Dalam hal pengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapi dokumen Nota 

Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, maka terhadap 

hasil hutan tersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asal usul 

hasil hutan hak.  

3. Pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang asal usul hasil hutan 

dapat dibuktikan keabsahannya, dikenakan sanksi administratif berupa 

pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis dari Kepala Dinas 

Kabupaten/Kota berdasar laporan petugas kehutanan yang menerima Nota 

Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU di tempat tujuan.  

4. Apabila berdasarkan hasil pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

terbukti bukan berasal dari lahan yang ditunjukkan oleh pemilik/pengangkut 

hasil hutan, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.  
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5. Pelanggaran dalam pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak 

dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan 

Penggunaan Sendiri atau SKAU, seperti terdapat perbedaan jumlah batang atau 

masa berlaku dokumen habis di perjalanan, dapat dikenakan sanksi administratif 

berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis dari Kepala Dinas 

Kabupaten/Kota berdasar laporan petugas kehutanan yang menerima Nota 

Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU di tempat tujuan.  

6. Pelanggaran penerbitan SKAU atas hasil hutan hak yang berasal dari luar 

wilayah Desa/Kelurahan-nya, dikenakan sanksi pencabutan Keputusan 

Penetapan Penerbit SKAU oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota bersangkutan.  
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III.  METODOLOGI 

 

A. Bahan Penelitian 

 

 Bahan penelitian yang dipakai dalam karya tulis ini adalah sampel dokumen 

SKAU dari Prov. NTT yang diterima oleh BPPHP Wilayah IX Denpasar pada tahun 

2013. Sampel dokumen SKAU tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) buah. 

 

B. Alat Penelitian 

 

  Alat penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah komputer dengan 

program Microsoft Excel. Program tersebut untuk menghitung mean sampel dan 

mean populasi, sebelum menarik kesimpulan hasil penelitian. 

  

C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

  Prosedur pelaksanaan penelitian terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu: tahap studi 

pustaka dan tahap kerja lapangan. Uraian masing-masing tahap sebagai berikut: 

1. Tahap studi pustaka 

Tahap studi pustaka yaitu mempelajari pustaka-pustaka yang ada kaitannya 

dengan karya tulis. Dengan demikian diharapkan gambaran mengenai langkah 

penelitian, input dan output karya tulis dapat diketahui. 

2. Tahap kerja lapangan 

Pada tahap inilah pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer  

dilakukan dengan cara menganalisis sampel dokumen SKAU terpilih untuk 

menilai parameter-parameter yang telah ditetapkan. Pemilihan sampel dokumen 

dilakukan melalui metode simple random sampling dengan sistem lotre. Jumlah 

sampel yang diambil sebanyak 30 (tiga puluh) buah. 
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D. Teknik Analisis 

 

 Teknik analisis yang digunakan dalam karya tulis ini sebagai berikut: 

1. Menetapkan sampel dokumen SKAU dengan metode simple random sampling 

dengan sistem lotre. Maksudnya dokumen SKAU yang berasal dari Prov. NTT 

periode 2013 diambil secara acak oleh penulis sebanyak 30 (tiga puluh) buah. 

2. Setelah sampel ditetapkan, penulis membandingkan parameter pengukuran 

yang telah ditetapkan dengan kondisi dokumen SKAU. Penulis menetapkan 13 

(tiga belas) parameter yang terdiri dari: 

a. Bukti alas title 

b. Jenis kayu yang diangkut 

c. SKAU sebagai dokumen asal atau dokumen lanjutan 

d. Kenormalan jarak tempuh 

e. Penerbit SKAU 

f. Prinsip 1 (satu) kali pengangkutan dan 1 (satu) tujuan  

g. Kesesuaian format SKAU, DKB/DKO dengan ketentuan 

h. SKAU dilampiri DKB/DKO 

i. SKAU ditulis dengan cara diketik 

j. Kesesuaian tempat penerbitan dengan tempat muat 

k. Kesesuaian tanggal, jenis, jumlah dan volume antara dokumen DKB/DKO 

dengan SKAU 

l. Cara penulisan volume KB/KG 

m. Basah tidaknya tanda tangan penerbit SKAU 

Ketiga belas parameter tersebut diberi nilai, dengan bobot per parameter yang 

berbeda-beda. Sampel dokumen dianalisis dengan pilihan hanya benar atau 

salah. Sampel dinilai benar, jika memenuhi ketentuan perundang-undangan. 

Sampel dinilai salah, jika menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. 

Berikut adalah tabel bobot parameter dan nilai yang dipakai untuk menganalisis 

sampel dokumen: 
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Tabel 1. Bobot dan Nilai Parameter Penelitian 

No. Parameter 
Bobot 
(%) 

Nilai 

Benar Salah 

1. Bukti alas title 10 10 1 

2. Jenis kayu yang diangkut 10 10 1 

3. SKAU merupakan dokumen asal 10 10 1 

4. Kenormalan jarak tempuh 10 10 1 

5. Penerbit SKAU 10 10 1 

6. Prinsip 1 (satu) kali pengangkutan dan 1 (satu) 
tujuan  

10 10 1 

7. Kesesuaian format SKAU, DKB/DKO dengan 
ketentuan 

10 10 1 

 Tata cara pengisian dokumen SKAU    

8. SKAU dilampiri DKB/DKO 5 5 1 

9. SKAU ditulis dengan cara diketik 5 5 1 

10. Kesesuaian tempat penerbitan dengan tempat 
muat 

5 5 1 

11. Kesesuaian tanggal, jenis, jumlah dan volume 
antara dokumen DKB/DKO dengan SKAU 

5 5 1 

12. Cara penulisan volume KB/KG 5 5 1 

13. Basah tidaknya tanda tangan Penerbit SKAU 5 5 1 

 Jumlah 100 100 13 

 

Tabel 2. Kriteria Parameter Penelitian 

No. Parameter Kriteria 

1. Bukti alas title a. Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik;  
b. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai; 

atau  
c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai 

bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan 
lainnya yang berada di luar kawasan hutan dan 
diakui Badan Pertanahan Nasional (BPN).  

2. Jenis kayu yang diangkut Semua jenis kayu yang tidak termasuk dalam 
kategori nota angkutan dan nota angkutan 
penggunaan sendiri 

3. SKAU merupakan  
dokumen asal  

SKAU hanya dipakai sebagai dokumen asal dan bukan 
dokumen lanjutan 

4. Kenormalan jarak 
tempuh 

Karena Prov. NTT merupakan kepulauan, maka 
asumsi jarak tempuh melalui darat dan atau laut 
sebagai berikut: 
a. Satu kabupaten ≤ 2 hari 
b. Satu provinsi ≤ 3 hari 
c. Beda provinsi ≥ 2 hari 

5. Penerbit SKAU a. Kepala Desa/Lurah atau Perangkat 
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No. Parameter Kriteria 

Desa/Kelurahan ditempat hasil hutan hak 
tersebut akan diangkut yang telah ditetapkan 
oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama 
Bupati/Walikota.  

b. Petugas Kehutanan berkualifikasi Wasganis PHPL 
PKBR/PKBJ yang memiliki Surat Perintah Tugas 
dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota,  

c. Penerbit SKAU secara self assessment  

6. Prinsip 1 (satu) kali 
pengangkutan dan 1 
(satu) tujuan  

Dokumen SKAU hanya dipakai untuk satu kali 
penggunaan dan satu kali tujuan 

7. Kesesuaian format SKAU, 
DKB/DKO dengan 
ketentuan 

Format SKAU/DKB/DKO harus sesuai dengan 
lampiran Permenhut P.30/Menhut-II/2007 

 Tata cara pengisian 
dokumen SKAU 

 

8. SKAU dilampiri DKB/DKO SKAU harus dilampiri dengan DKB/DKO, 
DKB/DKO merupakan satu kesatuan dengan SKAU 

9. SKAU ditulis dengan cara 
diketik 

SKAU ditulis dengan cara diketik  

10. Kesesuaian tempat 
penerbitan dengan 
tempat muat 

Tempat penerbitan harus sama dengan tempat muat 
hasil hutan kayu 

11. Kesesuaian tanggal, 
jenis, jumlah dan volume 
antara dokumen 
DKB/DKO dengan SKAU 

Jenis, jumlah, volume kayu pada DKB/DKO harus 
sama dengan SKAU, 
Tanggal penerbitan SKAU harus sama dengan 
tanggal penerbitan SKAU yang tertera pada DKB/DKO 

12. Cara penulisan volume 
KB/KG 

Volume KB ditulis dengan  menggunakan dua angka 
di belakang koma, 
Volume KG ditulis dengan menggunakan empat 
angka di belakang koma 

13. Basah tidaknya tanda 
tangan penerbit pada 
SKAU 

Tanda tangan penerbit dokumen SKAU basah 

 

3. Hasil analisis sampel dokumen SKAU ditabulasi  dan selanjutnya dihitung mean 

dan standar deviasi  sampel. Jika mean dan standar deviasi sampel ditemukan, 

estimasi interval mean populasi bisa dihitung. Level confidence yang dipakai 

pada karya tulis ini adalah 95% dan 99%, sehingga error yang diperbolehkan 

sebesar 5% dan 1%. 
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Rumus menghitung mean sampel sebagai berikut: 

    
   

 
 

Dimana : 

    Mean sampel 

    = Jumlah nilai sampel 

n = Jumlah sampel 

Rumus menghitung standar deviasi sampel sebagai berikut: 

s =  
     

         
 

       
 

Dimana: 

s = standar deviasi 

   
  = jumlah kuadrat nilai sampel 

      
  = Jumlah nilai sampel yang dikuadratkan 

  = jumlah sampel 

 

Rumus untuk menghitung error E yaitu: 

E = z x 
 

  
 

Dimana: 

E = error 

Z = nilai level confidence pada tabel Z. 

s = standar deviasi 

n = jumlah sampel 

 

Rumus untuk menghitung estimasi interval mean populasi sebagai berikut: 

U <     + E 

U >     + E 

Dimana: 

U = mean populasi 

   = mean sampel 

  = error 
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4. Setelah estimasi interval mean populasi diketahui, nilai mean tersebut 

dibandingkan dengan angka patokan yang telah ditetapkan untuk mengetahui 

pada level apakah pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari 

hutan hak di Prov. NTT periode 2013.  

 

Tabel 3. Angka Patokan Penilaian 

No. Rentang Angka 
Patokan 

Klasifikasi 

1. 90 – 100 Sangat Baik 

2. 80 < 90 Baik 

3. 70 < 80 Sedang 

4. < 70 Buruk 

 

Pemilihan angka patokan di atas berdasarkan asumsi bahwa 7 (tujuh) 

parameter pertama yang terdiri dari: a.) bukti alas title, b.) jenis kayu yang 

diangkut, c.) SKAU sebagai dokumen asal atau dokumen lanjutan, d.) kenormalan 

jarak tempuh, e.) penerbit SKAU, f.) prinsip 1 (satu) penggunaan, 1 (satu) tujuan 

dan g.) kesesuaian format SKAU, DKB/DKO mudah dipahami oleh para penerbit 

SKAU, karena langsung dibahas pada peraturan menteri.  
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IV. RUMUSAN DAN ANALISA MASALAH 

 

A. Hasil Analisis 

 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa untuk parameter 

bukti alas title nilai total sampel sebesar 30 dan nilai  rata-rata sampel sebesar 1. 

Untuk parameter jenis kayu yang diangkut, nilai total sampel sebesar 264 dengan 

nilai rata-rata sampel 8,8.  Untuk parameter SKAU merupakan dokumen asal, 

kenormalan jarak tempuh dan prinsip satu kali pengangkutan dan satu tujuan, nilai 

total sampel sebesar 291 dengan nilai rata-rata sampel sebesar 9,7. Untuk 

parameter penerbit SKAU, nilai total sampel sebesar 300 dengan nilai rata-rata 

sampel 10. Untuk parameter kesesuaian format SKAU/DKB/DKO, nilai total sampel 

sebesar 48 dengan nilai rata-rata sampel sebesar 1,6. Untuk parameter SKAU 

dilampiri DKB/DKO, nilai total sampel sebesar 118 dengan nilai rata-rata sampel 

sebesar 3,933. Untuk parameter SKAU ditulis dengan cara diketik dan basah 

tidaknya tanda tangan penerbit SKAU, nilai total sampel sebesar 150 dengan nilai 

rata-rata 5. Untuk parameter kesesuaian tempat penerbitan dengan tempat muat, 

nilai total sampel sebesar 70 dengan nilai rata-rata sampel sebesar 2,333. Untuk 

parameter kesuaian tanggal, jenis, jumlah dan volume antara DKB/DKO dengan 

SKAU, nilai total sampel sebesar 94 dengan nilai rata-rata sebesar 3,133. Untuk 

parameter cara penulisan volume KB/KG, nilai total sampel sebesar 134 dengan nilai 

rata-rata sampel sebesar 4,467. Berikut adalah tabel hasil analisis sampel 

pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak:  

 

Tabel 4. Hasil Analisis Sampel 

No. Parameter Nilai Total Per 
Parameter 

Nilai Rata-
Rata Sampel 

Nilai Bobot 
Tertinggi 

Prosentase 
(4/5) x 100% 

1 2 3 4 5 6 

1 Bukti alas title 30 1 10 10 

2 Jenis kayu yang 
diangkut 264 8,8 10 88 

3 SKAU merupakan  
dokumen asal  291 9,7 10 97 

4 Kenormalan jarak 
tempuh 291 9,7 10 97 
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No. Parameter Nilai Total Per 
Parameter 

Nilai Rata-
Rata Sampel 

Nilai Bobot 
Tertinggi 

Prosentase 
(4/5) x 100% 

1 2 3 4 5 6 

5 Penerbit SKAU 300 10 10 100 

6 Prinsip 1 (satu) kali 
pengangkutan dan 1 
(satu) tujuan  291 9,7 10 97 

7 Kesesuaian format 
SKAU, DKB/DKO 
dengan ketentuan 48 1,6 10 16 

  Tata cara pengisian 
dokumen SKAU       

 8 SKAU dilampiri 
DKB/DKO 118 3,933 5 78,66 

9 SKAU ditulis dengan 
cara diketik 150 5 5 100 

10 Kesesuaian tempat 
penerbitan dengan 
tempat muat 70 2,333 5 46,66 

11 Kesesuaian tanggal, 
jenis, jumlah dan 
volume antara 
dokumen DKB/DKO 
dengan SKAU 94 3,133 5 62,66 

12 Cara penulisan volume 
KB/KG 134 4,467 5 89,34 

13 Basah tidaknya tanda 
tangan Penerbit SKAU 150 5 5 100 

  Jumlah 2231 74,366 100   

 

 Dari hasil analisis statistik diketahui bahwa mean sampel sebesar 74,367; 

standar deviasi sampel sebesar 6,462; estimasi interval mean populasi dengan level 

confidence 95% sebesar 72,054 – 76,679 dan estimasi interval mean populasi pada 

level confidence 99% sebesar 71,323 – 77,411. Berikut adalah tabel hasil analisis 

statistik: 

Tabel 5. Hasil analisis statistik 

No. Uraian Nilai 

1 2 3 
1 Mean sampel 74,367 

2 Standar deviasi sampel 6,462 

3 Error pada level confidence 95% 2,312 

4 Error pada level confidence 99% 3,428 
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No. Uraian Nilai 

1 2 3 
5 Estimasi interval mean populasi 

dengan error 5% 72,054 - 76,679 

6 Estimasi interval mean populasi 
dengan error 1 % 71,323 - 77,411 

 

 

B. Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan dari Hutan Hak 

 

Dalam sub bab sebelumnya telah diketahui bahwa estimasi interval mean 

populasi pada level confidence 95% adalah 72,054 – 76,679. Bila nilai mean populasi 

tersebut dibandingkan dengan angka patokan, maka pelaksanaan penatausahaan 

hasil hutan yang berasal dari hutan hak di Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk 

dalam kategori sedang. Begitu juga untuk estimasi interval mean populasi pada level 

confidence 99%  yang bernilai 71,323 – 77,411; pelaksanaan penatausahaan hasil 

hutan yang berasal dari hutan hak di Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk dalam 

kategori sedang. Sehingga perlu peningkatan kualitas pemahaman penatausahaan 

hasil hutan yang berasal dari hutan hak. 

Tetapi kategori sedang tersebut pada kondisi “rawan”, karena nilai interval 

mean populasi terkecil yaitu 72,052 dan 71,323 yang bila bergeser sedikit saja ke 

arah negatif, kategori pelaksanaan penatausahaan hasil hutan sudah masuk ke 

dalam kategori buruk. Sebaliknya nilai interval mean populasi tertinggi pada angka 

76,679 dan 77,411; yang berarti perlu usaha lebih agar bisa naik ke dalam kategori 

baik. 

Selanjutnya dari tabel 4. Hasil analisis sampel dapat diketahui bahwa urutan 

nilai tertinggi prosentase nilai rata-rata sampel terhadap nilai bobot tertinggi sebagai 

berikut: 1.) penerbit SKAU 100%, 2.) SKAU ditulis dengan cara diketik 100%, 3.) 

basah tidaknya tanda tangan penerbit SKAU 100%, 4.) SKAU merupakan dokumen 

asal 97%, 5.) kenormalan jarak tempuh 97%, 6.) prinsip satu kali penggunaan dan 

satu tujuan 97%, 7.) cara penulisan volume KB/KG 89,34%, 8.) jenis kayu yang 

diangkut 88%, 9.) SKAU dilampiri DKB/DKO 78,66%, 10.) kesesuaian tanggal, jenis, 

jumlah dan volume antara DKB/DKO dengan SKAU 62,66%, 11.) kesesuaian tempat 
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penerbitan dengan tempat muat 46,66%, 12.) kesesuaian format SKAU,DKB/DKO 

16% dan 13.) bukti alas title 10%.  

Semakin besar nilai prosentase, berarti semakin bagus pemahaman dan 

pemenuhan parameter pada pelaksanaan penatausahaan hasil hutan dari hutan hak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa para penerbit SKAU di  Prov. NTT sudah sangat 

paham dan bisa memenuhi parameter penerbit SKAU, SKAU ditulis dengan cara 

diketik, basah tidaknya tanda tangan penerbit SKAU, SKAU merupakan dokumen 

asal, kenormalan jarak tempuh, prinsip satu kali penggunaan dan satu tujuan, cara 

penulisan volume KB/KG dan jenis kayu yang diangkut. Pemahaman dan pemenuhan 

untuk parameter SKAU dilampiri DKB/DKO dan kesesuaian tanggal, jenis, jumlah dan 

volume antara DKB/DKO dengan SKAU sudah cukup dan harus ditingkatkan. 

Sedangkan pemahaman dan pemenuhan parameter kesesuai tempat penerbitan 

dengan tempat muat, kesesuaian format SKAU, DKB/DKO dan bukti alas title masih 

kurang dan perlu perbaikan. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Nilai mean sampel sebesar 74,367. 

2. Nilai estimasi interval mean populasi dengan error 5% sebesar 72,054 – 76,679. 

3. Nilai estimasi interval mean populasi dengan error 1% sebesar 71,323- 77,411. 

4. Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur periode 2013 masuk kategori sedang. 

5. Pemahaman dan pemenuhan parameter penerbit SKAU, SKAU ditulis dengan cara 

diketik, basah tidaknya tanda tangan penerbit SKAU, SKAU merupakan dokumen 

asal, kenormalan jarak tempuh, prinsip satu kali penggunaan dan satu tujuan, 

cara penulisan volume KB/KG dan jenis kayu diangkut pada kegiatan 

penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur periode 2013 sudah sangat baik. 

6. Pemahaman dan pemenuhan parameter SKAU dilampiri DKB/DKO dan 

kesesuaian tanggal, jenis, jumlah dan volume antara DKB/DKO dengan SKAU 

pada kegiatan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak di Provinsi 

Nusa Tenggara Timur periode 2013 sudah cukup.  

7. Pemahaman dan pemenuhan parameter kesesuaian tempat penerbitan dengan 

tempat muat, kesesuaian format SKAU, DKB/DKO dan bukti alas title pada 

kegiatan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur periode 2013 masih kurang.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan 

sebagai berikut: 

1. BPPHP Wilayah IX Denpasar perlu melakukan kegiatan pembekalan 

penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak untuk pada 
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WASGANISPHPL di Prov. Nusa Tenggara Timur, karena yang menjadi penerbit 

SKAU sebagian besar justru WASGANISPHPL.  

2. BPPHP Wilayah IX Denpasar bersurat kepada Badan Pertanahan Nasional di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan klausul dokumen lain yang diakui 

oleh BPN.  

3. BPPHP Wilayah IX Denpasar membuat semacam buku panduan penatausahaan 

hasil hutan yang berasal dari hutan hak untuk disebarluaskan kepada dinas yang 

membidangi kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

4. BPPHP Wilayah IX Denpasar memfasilitasi dikumpulkan dan dibukukannya karya 

tulis fungsional Balai. 
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