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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

PERUM PERHUTANI 

 

3.1  Sejarah Perusahaan 

Perusahaan perhutani ini mempunyai tugas dan wewenang untuk 

melakukan proses pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan, dengan cara 

mengawasibeberapa aspek, yaitu: produksi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Dalam pengerjaannya Perhutani berada di bawah naungan Kementerian Badan 

Usaha Milik Negara dengan bimbingan teknis dari Departemen Kehutanan. 

Dalam pembentukannya Perum Perhutani mempunyai sejarah, yang 

berawal dengan terbentuknya Jawatan Kehutanan dengan keputusan 

pemerintah pada tanggal 9 Februari 1897.Sejarah hutan yang berada di bawah 

kekuasaan Hindia Belanda segera berakhir setelah Indonesia 

memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka pada tanggal 17 

Agustus 1945. Hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan pengelolaan 

hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda, 

dilimpahkan secara peralihan ke kelembagaan Jawatan Kehutanan Republik 

Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang 

ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut 

undang-undang dasar ini.” 
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Peraturan Pemerintah menerbitkan pengganti Undang – undang yang lama 

dengan yang baru, menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 yang 

ditetapkan dan dicanangkan pada tanggal 29 Maret 1961, peraturan 

pemerintahan tersebut berlaku sejak tanggal 1 Januari 1961 tentang 

Perusahaan Negara. Untuk mewujudkan perubahan status Jawatan Kehutanan 

menjadi Perusahaan Negara, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 sampai dengan Nomor 30, tahun 1961, tentang ”Pembentukan 

Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI)”. 

Perum Perhutani diberi tanggung jawab dan hak pengelolaan hutan yang 

secara khusus berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pengelolaan 

tersebut dimulai pada tahun 1972 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

15 tahun 1972 yang berlaku. Pada tahun 1978 wilayah yang dimiliki perum 

perhutani diperluas dengan masuknya kawasan hutan negara yang terletak di 

provisnsi Jawa Barat. Perluasan tersebut berdasarkan atas peraturan 

pemerintah nomor 2 tahun 1978. 

Perum perhutani mengalami perkembangan dalam penugasannya. 

Penugasan  perhutani tersebut mengalami penyesuaian peraturan pemerintah 

dengan menyempurnakan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1986 tentang 

Perusahaan Umum Kehutanan Negara yang pada tahun 1999 melalui 

penetapan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 1999 tentang Perusahaan 

Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). 

Perum perhutani ditetapkan menjadi BUMN yang berbentuk perseroan 

terbatas oleh pemerintah pada tahun 2001, berdasarkan peraturan pemerintah  
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nomor 14 tahun 2001. Berdasarkan pertimbangan, tanggung jawab sosial, dan 

lingkungan yang adabentuk PT. Perhutani tersebut kembali menjadi BUMN 

dengan bentuk perum atas dasar peraturan pemerintah nomor 30 tahun 

2003.Pada tanggal 22 Oktober 2010 peraturan tersebut diubah menjadi 

peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2010. 

 

3.2 Wilayah Kerja 

Wilayah kerja hutan yang ditangani oleh Perhutani adalah seluas 

2.446.907,27  Ha, yang terdiri dari hutan produksi dan hutan lindung. Luas 

hutan yang ditangani Perhutani belum termasuk kawasan hutan suaka alam 

dan hutan wisata. 

Wilayah kerja pehutani didukung oleh 13 Kesatuan Bisnis Manndiridalam 

menjalankan pengelolaan perusahaan tersebut, salah satunya yaitu yang 

berada di bawah naungandivisi Regional  Jawa Tengah adalah KBM 

Komersial Kayu Semarang, Jawa Tengah. 
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3.3 Struktur Organisasi KBM Komersial Kayu Semarang 

Gambar 3.3 

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber Data : Kementrian BUMN Perum Perhutani KBM Komersial Kayu Jawa Tengah, 2016 

General Manager 

Ir. Sumardi,  MM 

Manager Analisa Pasar 

Dra. Tjatoerini Kanti R. 

Manager Adum & Keu 

Drs. EC Didik Dwi W. 

Asman Pembina TPK 

Ali Munip 

Asman Analisa Pasar 

Eko Yuli Wibowo 
Asman Data/ IT 

 

Kaur Analisa Pasar 

Agus Amperiyanto 
Kaur Hasil Hutan 

Nurohman 

Kaur Data/ IT 

Heru Susanto 

Asman Sarpra 

Edi Setiawan 

Asman Keuangan 

 
Asman Adum 

Widowati 

Kaur Sarpa 

Bondan Elang R. 

Kaur Keuangan 

Endang Supriantini KUP 

Lilik 

Djoko S. 

KUU 

Moh 

Fatono 
SP 

Nursodiq 

SP 

M. Arifin, Amd 

Eva Catalina D. SP 

Nanik S 
SP 

I Nelli 

Yosep 

Hari 

 

 

SP 

Suprijanto, SH 
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3.4 Produk  

Produk – produk yang dihasilkan : 

A. Kayu Bundar 

Perhutani menghasilkan kayu-kayu yang berkualitas tinggi, dipanen 

seluas 2.4 juta Ha.Sumber Daya hutan yang dikelolapun menggunakan 

prinsip yang berkelanjutan.Berikut adalah jenis kayu bundar yang 

diperjualkan melalui KBM Pemasaran Kayu, yaitu: 

a. Kayu Jati 

Kayu bundar dan kayu jati merupakan produk perhutani 

yang mempunyai keunggulan dalam segi kualitasnya.Kontribusi 

pendapatan yang didapatkan perhutani dengan penjualannya 

mencapai kurang lebih sekitar 50% dari total pendapatan.Untuk 

menjaga keunggulan produknya, Perhutani mengoptimalkan 

fungsi Teak Center sebagai pusat penelitian & pengembangan 

sumber daya hutan dan berbagai subyek terkait, sekaligus 

pengelolaan sumber benih dan pesemaian bibit untuk 

menghasilkan kualitas produk unggulan yang memuaskan. 

Contoh produk unggulan : Jati Plus. 

b. Kayu Rimba 

Kayu rimba mempunyai 9 macam jenis kayu rimba, yaitu: 

kayu mahoni, kayu rasamala, kayu sonokeling, kayu pinus, kayu 

sonokembang, kayu sonobrit, kayu damar, kayu akasia, dan 

yang terakhir adalah kayu jabon. 
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B. Kayu Olahan 

Perum perhutani memproduksi produk barang jadi dan barang 

industri kayu olahan dari beberapa kesatuan bisnis mandiri yang dimiliki 

oleh perhutani.Berikut adalah produk kayu olahan yang dimiliki perhutani: 

Furniture taman, pintu, kusen, furniture dalam rumah, lantai kayu, kayu 

gergaji mentahan, dan produk lainnya sesuai pesanan. 

C. Benih dan Bibit 

Jati Plus Perhutani merupakan produk unggulan dari perhutani 

yang didapatkan dari salah satu program pohon perhutani.Jati plus 

dibudidayakan melalui du acara, yaitu dengan cara vegetattif dan 

generative. Perhutani menggunakan bibit biji jati plus yang berasal dari 

kebun benih klonal.PHT I dan PHT II adalah dua klon unggulan hasil 

pemuliaan pohon Perhutani yang telah mendapatkan hak PVT dari Pusat 

Perlindungan Varietas Tanaman Departemen Pertanian pada tahun 2009 

(http://www.bumn.go.id/). 

 

3.5 Metode Penelitian 

3.5.1 Jenis Data 

Penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan yang 

digunakan penulis adalah dengan mengunakan jenis data sekunder. 

Data sekunder yang didapatkan untuk menyusun laporan tugas 

akhir ini adalah dengan mencari refrensi dari berbagai macam 

sumber, seperti buku – buku, media internet, Undang – Undang 
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Perpajakan, dan data yang didapatkan dari KBM Komersial Kayu 

yang berupa pembelian dalam dua masa pajak, serta SPT Masa 

PPh Pasal 22. 

 

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Agar pembuatan Laporan penelitian penulis menjadi lebih 

valid maka diperlukan pengumpulan data yang baik dan dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. Setelah pembuatan 

laporan, penulis dapat menyajikan laporan dengan lebih objektif 

dan sesuai dengan judul yang tertera dalam laporan penelitian ini. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan penulis kepada Manager Perum 

Perhutani untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sebagai 

bahan penelitian dan penulis mendapatkan data berupa profil 

perusahaan dan struktur organisasi perusahaan. 

2. Metode Kepustakaan 

Dari berbagai macam- macam sumber yang ditemukan, 

penulis mengumpulkan beberapa refrensi dari buku-buku, 

undang- undang perpajakan, dan artikel dari berbagai media 

yang dapat dijadikan refrensi untuk mengembangkan proses 

penyusunan laporan peneltian tugas akhir penulis. 

3. Metode Dokumentasi 
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Data dokumen yang dikumpulkan oleh penulis sudah ada 

yang pernah diproses sebelumnya oleh perusahaan atau usaha 

dagang yang menjadi subjek penelitiaan penulis. Dari data 

tersebut penulis mendapatkan data berupa SPT Masa PPh 22 

dan data pembelian barang yang dikenakan pungutan PPh pasal 

22. 

3.5.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan dua metode, yaitu metode deskriptif kuantitatif dan 

metode deskriptif kualitatif. 

Dengan metode deskriptif kuantitatif penelitian ini 

menjelaskan dan menganalisa data dengan menggunakan 

perhitungan yang jelas dan benar melalui hitungan pemungutan 

PPh 22 atas transaksi pembelian yang dilakukan oleh Perum 

Perhutani sebagai BUMN Pemerintah. Pada penggunaan metode 

deskriptif kualitatif melalui teknik analisis berdasarkan data yang 

ada, penulis membandingkan apakah KBM Komersial Kayu dalam 

melakukan penerapan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh 

Pasal 22 sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau belum. 

 

 

 




