
, "

,~ . J II ,-I
'f

Menimbang:

PERA TURAN DAERAR KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 20 TARUN 2002

TENTANG

PERIZINAN USARA PEMANFAATAN RASIL RUTAN DAN PERIZINAN
PEMUNGUTAN RASIL RUTAN PADA RUTAN PRODUKSI ALAM

DENGAN RAHMAT TURAN YANG MARA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

a. babwa hutan sebagai karunia dan amanab Tuhan Yang Maba Esa kepada Bangsa
Indonesia, mempakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara, memberikan
manfaat serbagnna bagi umat manusia, karenanya wajib disukuri, diums dan
dimanfaatkan secara optimal, serta'dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat bagi generasi sekarang maupnn generasi akan datang;

b. babwa daIam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan
Penerimaan Asli Daerab dari Sektor Kehutanan, serta tertibnya produksi hasil hutan
kayu dan bukan kayu, maka dipandang perlu untuk mengatur perizinan terhadap
pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi alam;

c. babwa untuk melaksanakan lebili lanjut butir a dan b di atas, perlu ditetapkan
Peraturan Daerab Kabupaten Musi Banyuasin.

\

Mengingat L Undang-Undang Nomor 28 tabun 1959 tentang Pembentukan Daerab Tingkat II dan
Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negera Republik Indonesia Tabun 1959
Nomor 73, Tambaban Lembaran Negara Nomor 1821 );

2 Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1999 tentang Pemerintaban Daerab ( Lembaran
Negera Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 60, Tambaban Lembaran Negara
Nomor 3839 );

3 lJndang-undang Nomor 25 Tabun 1999 tentang Perimbangan Keuangan atltara
Pemerintab Pusat dan Daerab ( Lembaran Negera Republik Indonesia Tabun 1999
Nomor 72, Tambaban Lembaran Negara Nomor 3848 );

4 Undang - undang Nomor 41 Tabun 1999 tantang Kehutanan ( Lembaran Negera
Republik Indonesia Tabnn 1999 Nomor 167, Tambaban Lembaran Negara
Nomor 3888 ) ;

5 Undang-undang Nomor 34 Tabun 2000 tentang Pembaban atas Undang-undang
Nomor 18 Tabun 1997 tentang Pajak Daerab dan Retribusi Daerab ( Lelnbaran Negera
Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara
Nomor 3684 );

6 Peraturan Pemerintab Nomor 74 Tabun 1999 tentang Pembaban Atas Peraturan
Pemerintab Nomor 59 Tabun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 137 ) ;

7 Peraturan Pemerintab Nomor 25 Tabun 2000 tentang Kewenangan Pemerintab dan
Propinsi sebagai Daerab Otonom ( Lembaran Negera Republik Indonesia Tabun 2000
Nomor 54, Tambaban Lembaran Negara Nomor 3952 );

8 Keputusan Presiden Nomor 44 Tabun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan
Pernndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Peraturan Pemerintab dan Rancangan Keputusan Presiden;

9. Peraturan Daerab .
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9 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 teutang
Kewenangan Pemetili.tah Kabupaten Musi Banyuasiu.

10 Peraturan Daerah Kabupateu Musi Banyuasin Nomor 21 tentang Pembentukan
Organisasi Diuas - Diuas Daetah dalam Kabupateu Musi Banyuasiu.

Deugau persetujuan

DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

<, <

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERIZINAN

USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN DAN PERIZINAN PEMUNGUTAN

HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI ALAM.

BABI

KETENTUAN UMUM

Bagian Ke Satu

Pengertian

Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud deugan:

1. Daerah adalah Kabupateu Musi Banyuasiu ;
2. Perneriutah Daerah adalah Pemeriutah Kabupaten Musi Banyuasiu ;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasiu ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupateu Musi

Banyuasiu ;
5. Diuas Kehutanan Daerah adalah Diuas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasiu ;
6. Cabang Dinas Kehutanan adalah Cabang Diuas Kehutanan yang merupakan Cabang

Diuas Kehutanan Kabupateu Musi Banyuasiu ;
7. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan

hUlan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu ;
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya

alam hayati yang didomiuasi pepohouan dalam persekutuan alam Iingkungannya, yang
satu deugan yang Iaiunya tidak dapat dipisahkan ;

9. Kawasan Hutan adalah wilayah terteutu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh
Pemeriutah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;

10. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas
tanah ;

11. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah ;
12. Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat;
13. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi

hasil hutan ;
14. Hasil Hutan adalah beuda-beuda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang

berasal dari hutan ;
15. Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara

keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam Iingkungannya ;
16. Hutan Tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka meniugkatkan potensi dan

kuaIitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur inteusif;
17. Pengusahaan Hutan adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang didasarkan atas azas

kelestarian, fungsi dan azas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan,
peugamanan, pemanenan hasil, peugolahan dan pemasaran hasil hutan ;

18. Hak Pengusahaan .
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18. Hak Pengusahaan Hulan adalah hak untuk mengusahakan hulan di dalam kawasan
hutan produksi yang kegiatannya terdiri dati penanaman, pemeliharaan, pengamanan,
pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hulan ;

19. Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan adalah kawasan hutan produksi yang dibebani
hak pengusahaan hutan ;

20. Izin Pemungutan Hasil Hutan adalah izin untuk memungut hasil hutan baik kayu
maupun non kayu pada hulan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam
surat izin;

21. Areal KeJja Izin Pemungutan Hasil Hutan adalah kawasan hutan produksi yang
dibebani lzin pemungutan hasil hulan ;

22. Kesatuan Pengusahaan Hulan Produksi adalah suatu kesatuan pengusahaan hutan
terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara
ekonomi;

23. Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau teknis bercocok lanam hutan
yang dimulai dati pemilihan bibit, pemilihan lanaman, pembualan lanaman, sampai
pada pemanenan atau penebangannya ;

24. Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur meliputi cara
penebangan dengan batas diameter dan kegiatan permudahan hutan ;

25. Penjarangan adalah bagian dati sistim silvikultur yang meliputi cara penebangan
dengan tujuan mengurangi jumlah pohon/tegakan dalam luasan tertentu guna
meningkatkan kualitas pohon/tegakan (tinggi, diameter) yang tertinggal;

26. Pengayaan adalah bagian dati pada silvikultur yang meliputi cara memperbanyak jenis
pohon/tegakan yang telah ditebang pada suatu areal;

27. Inventarisasi Hutan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui dan
memperoleh data dan informasi tenlang sumber daya, potensi kekayaan alam hulan
serta lingkungan secara lengkap;

28. Rencana KeJja Dna Puluh Tahun (RKD) adalah rencana kerja yang meliputi jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun pengusahaan hutan yang memuat pedoman arahan serta
berisi filosofi pemsahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dan penyajian data
pokok, prospek, analisis serta rencana -rancana kegiatan penataan batas dan
pengukuhan, penataan hutan dan pembukaan wilayah hulan, inventarisasi hutan,
pemungutan, penanaman, pemeliharaan, pemuliaan, pemasaran hasil hutan,
perlindungan, konservasi, pembinaan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar
hutan digunakan untuk menyusun rencana ;

29. Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) adalahjabaran, penyesuaian dan operasionalisasi
tahunan dati rencana Kerja Lima Tahunan ;

30. Rencana KeJja Tahunan (RKT) adalah jabaran, penyesuaian dan operasionalisasi
tahunan dati Rencana KeJja Lima Tahunan ;

31. Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Hulan adalah izin yang diberikan oleh Bupati
untuk melaksanakan pemanfaatan hasil hutan ;

32. Keputusan Pemberian Izin Pemungulan Hasil Hutan adalah izin yang diberikan Bupati
untuk melaksanakan pemungutan hasil hutan ;

33. Masyarakat setempat adalah kelompok-kelompok orang Warga Negara Republik
Indonesia yang tinggal di dalam atau sekitar hutan dan yang memiliki sebagai suatu
komunitas, yang didasarkan kepada kekerabatan, kesamaan mata pencahatian yang
berkait dengan hutan (profesi), kesejahteraan, keterikatan tempat tinggal bersama serta
faktor ikalan komunitas lainnya ;

34. Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dati pemegang hak pengusahaan hulan dan
pemegang Hak Pengusahaan Hulan Kemasyarakat dati Hulan Alam yang berupa kayu
dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi lahan ;

35. Provisi Sumber Daya Hutan adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai
interiktik dati hasil hutan yang dipungut dati hutan Negara ;

36. Dana Jarninan Kinerja adalah jaminan untuk pelaksanaan pemanfaatan hasil hulan
yang pencairannya didasarkan pada penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam
memenuhi ketentuan pengusahaan hulan secara lestari ;

37. luran lzin Pemanfaatan Hasil Hutan adalah pungutan yang dikenakan kepada
pemegang lzin Pemaufaatan Hasil Hulan atas suatu areal tertentu yang dilakukan
sekali pada saat tersebut diberikan.

38. Koperasi .
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38. Koperasi adalah badan usaba yang beranggotakan orang-orang alau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan.

39. Tata Usaha Hasil Hutan adalah suatu tatanan dalam bentuk peneatatan, penerbitan
dokumen dan pelaporan yang meliputi kegialan pereneanaan produksi, penebangan,
pengukuran, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan serta pemasaran hasil hutan..

40. Blok Tebangan adalah suatu luasan hulan tertentu yang akan ditebang dalam jangka
waktu satu tahun.

41. Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batangan atau batang-
balang bebas cabang dan ranting, mempunyai ukuran diameter 30 em keatas dan
ukuran panjang 120 em keatas.

42. Kayu Bulat Kecil adalah kayu hasil produksi dati real tebang habis termasuk kayang
dihasilkan dari hasil penjarangan hutan tanaman, tanah milik/rakyat dan perkebunan
dengan ukuran diameter kmang dari 30 em dengan panjang tidak dibatasi alau
diameter lebih dari 30 em dan panjang kurang dari 120 em, yang akan digunakan
untuk keperluan industri pulp atau keperluan lain, tidak termasuk kelompok kayu
mewah dan indah.

43. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen milik Departemen
Kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalilas pengangkutan, penguasaan atau
pemilikan hasil hutan.

44. Industri Pengolahan Kayu Hulu adalah industri yang mengolah langsung kayu bulat
dan atau kayu bulat keeil dan alau bahan baku serpih dan alau limbah pembalakan.

45. Retribusi Hasil Hutan adalah pungutan hasil hulan atas jasa perizinan, tempat, jasa
perhubungan dan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

46. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai
dampak penting suatu usaha alau kegialan yang direneanakan terhadap lingkungan
hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan.

Bagian Kedua

Azas dan Tujuan

Pasal2

Pemanfaatan Penyelenggaraan Perizinan Hasil Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan
diselenggarakan berazaskan kelestarian dan keseimbangan fungsi ekosistem, kerakyatan
keadilan, kearifan, keterbukaan, keprofesionalan serta bertanggung jawab.

Pasal3

Penyelenggaraan penzman pemanfatan dan pemungutan hasil hutan bertujuan untuk
mewujudkan keberadaan sumber daya hutan yang berkualitas tinggi, dapat
mengoftimalkan aneka fungsi hutan berupa fungsi lindung dan produksi untuk meneapai
manfaat, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari serta menjamin distribusi
manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

BABH

USAHA PEMANFAATAN BASIL HUTAN KAYO DAN
BUKAN KAYO PADA HUTAN PRODUKSI ALAM

Pasal4

Dalam usaha Pemanfaalan Hasil Hulan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Produksi Alam,
Pemerintah dapat memberikan izin berupa :

(I) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu padaHutan Produksi Alam ;
(2) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hulan Produksi Alam.

Bagian Kesatu ••••••••••••...•.
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Bagian Kesatu

Izin Usaba Pemanfualan Hasil Hulan Kayu
Pads Hulan Produksi Alam

PasaI5

(1) Usaha Pemanfaatan Hasil Hulan Kayu dapat dilaksanakan pada hulan produksi alam,
yang memiliki fungsi hutan produksi, hutan produksi terbatas atau hutan produksi
yang dapat dikonversi ;

(2) Perrnohonan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) dapat dilliukan oleh
Koperasi Pengusahaan Kecil, Menengah, BUMN, BUMD dan BUMS;

(3) Lokasi yang dirnohon berOOadalam wilayah adrninistrasi Kabupaten Musi Banyuasin
dengan luas maksirnal sebesar 50.000 ha setiap pemohon;

(4) JUPHHK tidak dapat diberikan pada lokasi atau areal hutan yang telah dibebani hak
yang sudah ada sebelurnnya.

PasaI6

(1) Perrnohonan izin sebagaimana dirnaksud dalam pasal 5 ayat (2) diajukan kepada
Bupati dengan dilengkapi project proposal, peta areal keJja I : 100.000 dan dokurnen
yang menunjang legalitas dan bonafiditas perusahaan;

(2) Persetujuan Pencadangan areal usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dikeluarkan oleh
Bupati setelah mempertirnbangkan saran teknislrekomendasi Kepala Dinas Kehulanan
dengan kewajiban untuk melakukan inventarisasi dan menyusun AMDAL;

(3) Tata Cara Pemberian ijin, pedoman pelaksanaan, hak dan kewajiban pemegang
IUPHHK diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ke Dna

BentukHak Pemanfualan Hasil Hulan

Pasal7

(I) Apabila pemohon telah memenuhi syarat yang ditetapkan pOOapasal 5 dan 6 di atas
maka sebelurn Bupati menerbitkan Ijin Usaha Pemanfaalan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK) dalam bentuk Surat Keputusan IUPHHK, memerintahkan kepada pemohon
untuk membayar luran lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan cara
menerbitkan Surat Perintah Pembayaran kepada pemohon;

(2) Keputusan Bupati tenlang IUPHHK diterbitkan apabila laporan hasil
inventarisasi/survey potensi dan AMDAL di setujui Bupati, dan pemohon telah
melunasi seluruh kewajiban membayar iuran IUPHHK sesuai ketentuan yang berlaku;

(3) IUPHHK diberikan untukjangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Iupbbk

PasaI8

(I) Pemegang ijin wajib membuat rencana Kerja' IUPHHK meliputi Rencana KeJja Dna
Puluh Tahunan (RKD), Rencana KeJja Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Kerja
Tahunan (RKT);

(2) RKD dan RKL disahkan Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas
Kehutanan, dan RKT disahkan oleh KepalaDinas ~ehulanan;

(3) Penyusunan .
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(3) Penyusunan RKD, RKL dan RKT berpedoman pada ketentuan yang berlakn;

(4) Kegiatan Produksi atau penebangan Pohon dilaksanakan berdasarkan RKT yang telah
disyahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal9

(I) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu selain dikenakan iuran
usaha, juga di kenakan iuran kehutanan berupa provisi sumber daya hutan, dana
reboisasi dan danajanrinan lainnya;

(2) Pemegang 1zin wajib melaksanakan kegiatan pennudaan atau penanaman,
pemeliharaan dan penjarangan tanaman, pengamanan areal dengan sarana prasarana
yang memadai, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sesuai rencana yang
tercantum dalam RKT periode tahun berjalan.

PasaIlO

Dalam hal pemegang IUPHHK memi1iki industri pengolahan kayo, maka kaYU,hasil
produksi 1UPHHK dapat dimanfatkan di industri pengolahan kayu miliknya atan dijual
kepada industri pengolahan kayu yang legal milik perusahaan lain di dalam negeri.

PasaIll

Hapusnya !jin IUPHHK karena :
a. Masa berlaku ijin telah berakhir;
b. Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlaku ijin berakhir;
c. 1jin dicabut oleh Bupati karena melanggar ketetuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

BABill
USAHA PEMANFAATAN HASlL RUTAN BUKAN KAYU

Bagian PeI1ama

Izin Usaba Pemanfaatan Basil Hutan Bukan Kayo (lUPHHBK)

Pasal12

(I) 1zin usaha pemanfaatan hasil hutan bokan kayu dapat dilaksanakan pada hutan
produksi alam yang memiliki fungsi Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, atau
Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan tidak dibebani hak-hak lain yang sejenis ;

(2) Jenis-jenis usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu meliputi antara lain rotan, sagu,
getah-getahan, Kulit kayo, Kayu Putih, Bambu, buah/biji, atan Nipah dan lain-lain
jenis hasil hutan bukan kayu.

Bagian Ke Dna

Prosedur dan Persyaratan

Pasal13

(I) Pennohonan dapat diajukan oleh Koperasi, Pengusahaan kecil, menengah, BUMN,
BUMO dan BUMS, dengan dilengkapi project proposal dilampiri peta lokasi areal
kerja I : 100.000 yang syah dengan luas maksimal50.000 ha untuk setiap pennohonan
IZID;

(2) Dokumen yang menunjang legalitas dan bonafiditas perusahaan;
(3) Pennohonan Izin diajukan kepada Bupati;

(4) Tata Cara .
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(4) Tata Cara pemberian ijin, pedoman pelaksanaan, hak dan kewajiban pemegang
IUPHHBK diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Bentuk Hak Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayo

Pasall4

(J) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan 13 di atas dapat dipenuhi,
Bupati memberikan persetujuan peneadangan kepada pemohon dengan mewajibkan
pemohon untuk melakukan kegiatan inventarisasi dan Analisis mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL);

(2) Apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan ayat I pasal ini, Bupati berhak
menolak permohonan; •

(3) Pemohon izin melaporkan hasil survey potensi dan hasil AMDAL kepada Bupati Musi
. Banyuasin;

(4) Dalam hal Bupati Musi Banyuasin menyetujui laporan hasil Survey dan basil
AMDAL:
a. Dinas Kehutanan menetapkan peta dan Luas areal KeJja (Working Area) dan

volume/tonase hasil hutan bukan kayu;
b. Bupati menerbitkan Surat Perintab Pembayaran luran Izin Usaba Pemanfaatan

hasil hutan bukan kayu, yang hams dilunasi pemohon sebelum ijin diterbitkan;
(5) Dalam hal Bupati menolak laporan hasil survey potensi dan hasil AMDAL maka

Bupati menerbitkan surat penolakan permohonan;
(6) Apabila pemohon telab memenuhi persyaratan pasal ini, maka Bupati Menerbitkan

Izin Usaba Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dalam bentuk surat
keputusan IUPHHBK;

(7) IUPHHBK diberikan untukjangka waktu 5 tahun.

Bagian Keempat

PeIaksanaan IUPHHBK

Pasall5

(I) Pemegang Izin wajib membuat rencana kerja IUPHHBK yang terdiri atas Rencana
KeIja 5 (lima) tabunan (RKL) dan Reneana KeIja Tabunan (RKT) yang berpedoman
pada ketentuan yang berlaku;

(2) RKL dan RKT disyahkan oleh Bupati dengan memperhatikan pertimbangan
teknis/rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan;

(3) Reneana PenebanganlPemanfaatan yang dieantumkan dalam RKT memuat antara lain
volume/tonase maksimal yang boleh dimanfaatkan.

Pasall6

Pemegang izin wajib melaksanakan kegiatan permudaan/penanaman, pemeliharaan
tanaman, pengamanan areal dengan sarana prasarana yang memadai, dan pemberdayaan
masyarakat disekitar hutan sesuai RKTnya

Pasall7

Apabila pemegang IUPHHBK memiliki industri pengolaban hasil hutan bukan kayu, maka
hasil produksi IUPHHBK dapat dimanfaatkan di industri pengolaban rniliknya atau dijual
kepada industri pengolaban hasil hutan bukan kayu yang legal milik perusahaan lain di
dalam negeri.

Pasal 18 .
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PasaI18

Hapusnya Izin IUPHHBK karena :
a. Masa berlaku izin telah berakhir;
b. Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlaku izin berakhir;
c. lzin dicabut oleh karena melanggar ketentnan peratnran perundang-undangan yang

berlaku.
BAHlV

PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA HUTAN
PRODUKSI ALAM

Pasal19

Dalam mengambil manfaat pada hutan produksi alam Pemerintah Daerah dapat
memberikan izin berupa :
a. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu ;
b. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Bagian Pertama

Izin Pernungulan Hasil Hulan Kayo

PasaI20

Pemungutan Hasil Hutan Kayu dapat dilaksanakan pada hutan Produksi Alam yang
memiliki fungsi hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat
dikonversi, serta statusnya tidak dibebani HPH atau hak-hak lain di bidang Kehutanan.

Pasal21

(I) Permohonan dapat diajukan oleh perorangan atau koperasi masyarakat yang berada di
dalam dan sekitar hutan. Surat permohonan dilengkapi dengan peta lokasi areal yang
dirnohon dan disahkan instansi Kehutanan setempat sesuai ketentnan, dengan
dilengkapi dokumen yang menunjang legalitas dan bonaviditas pemohon ;

(2) Permohonan izin diajukan kepada Bupati dengan disertai rekomendasi dari Dinas
Kehutanan;

(3) Luas areal maksimal yang dapat dimohon 100 (seratns) hektar, dan untuk setiap
pemohon izin maksimal hanya dapat diberikan sebanyak 5 buah izin ;

(4) Persetnjuan Pencadangan Lokasi :
a Apabila permohonan memenuhi persyaratan ayat I sampai dengan 3 pasal ini,

Bupati memberikan persetnjuan pencadangan kepada pemohon dengan
mewajibkan pemohon untuk melakukan kegiatan inventarisasi ;

b. Apabila pemohon tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, Bupati menolak
permohonan ;

c. Apabila Bupati menyetnjni laporan hasil inventarisasi Dinas Kehutanan
menetapkan peta dan luas areal keJja (Working Area) dan bahan penetapan target
tebangan (BPTP) ;

d. Apabila Bupati menolak laporan hasil inventarisasi, maka Bupati menerbitkan
surat penolakan permohonan.

(5) Pemberian Izin Pemungutan Hasil Kayu (IPHHK)
a Apabila pemohon telah memehuhi syarat ayat (4) pasal ini, Bupati menerbitkan

izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) dalam bentnk surat keputnsan
IPHHK;

b. IPHHK diberikan untukjangka waktn I (satn) tahun atas areal minimal seluas 100
(seratus) ha

(6) Tata Cara Pemungutan Hasil Hutan Kayu diatnr lebih lanjut oleh Bupati .

Bagian Kedua •••••••••••••••••
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Bagian Kedua

Pelaksanaan IPHHK

Pasal22

(I) Pelaksanaan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu
a. Pemegang izin wajib membuat rencana keIja IPHHK satn tahun yang disabkan

oleh Dinas Kehutanan;
b, Pemungutan;

b.1 Rencana pemungutan yang dicantnmkan dalam rencana kerja dan memuat
antara lain batas diameter minimal yang boleh dipungut ;

b.2 Pohon-pohon yang terletak di sempadan (50 meter kiri kanan) sungai, danau,
jurang dan pohon yang dilindungi tidak boleh dipungut/ditebang.

c. Permudaan / Penanaman ;
c.I Lokasi dan luas pengayaan dan penanaman didasarkan pada inventarisasi

tegakan Tinggal (ITT), digambarkan dalam bentnk peta skala I ; 10.000 ;
col Pengayaan dan penanaman dilakukan pada lokasi bekas pemungutan yang

permudaannya kurang.

(2) Pengamanan :
a. Pengamanan dilakukan secara terus-menerus oJeh pemegang IPHHK sebagai

penanggungjawab ;
b. Pemegang IPHHK diwajibkan melakukan pengamanan dan pencegahan kebakaran

hutan ;
c. Pemegang IPHHK diwlijibkan mencegah masukuya perambah yang dapat

mengakibatkan kerusakan hutan.

(3) Hapusnya izin IPHHK karena ;
a. Masa berlaku izin telah berakhir;
b. diserahkan kembali kepada pemerintah sebeJummasa berlakunya izin berakhir;
c. lzin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentnan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BABV

PEMUNGUT HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Bagian Pertama

hin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayo (IPHHBK)

Pasal23

(I) lzin pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat dilaksanakan pada hutan produksi
alam, yang memiliki fungsi hutan produksi, hutan produksi terbatas, atau hutan
produksi yang dapat dikonversi, serta statnsnya tidak dibebani hak-hak Jain yang
sejenis;

(2) Jenis-jenis hasil hutan bukan kayu yang dapat dipungut meliputi antara lain rotan,
sagu, getah-getahan, kulit kayu, Kayu Putih, Bambu, buahlbiji atau nipah.

(3) Prosedur dan Persyaratan Permohonan :
a Permohonan dapat diajukan oleh perorangan atau koperasi masyarakat yang

berada dalam dan sekitar hutan ;
b. Dilengkapi dengan peta lokasi areal yang dimohon dan disabkan Dinas

Kehutanan berdasarkan ketentnan yang berlaku ;

c. Dokumen " .
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c. Dokumen yang menunjang legalitas dan bonaviditas pemohon ;
d. Permohonan izin diajukan kepada Bupati dengan disertai rekomendasi dari Dinas

Kehutanan. Luas maksimal yang dapat dimohon 100 (seratus) ha dan setiap
pemohon izin maksimal hanya dapat diberikan sebanyak 5 (lima) buah izin.

(5) Persetujuan pencadangan lokasi :
a. Apabila pemohon memenuhi persyaratan ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, Bupati

memberikan persetujuan pencadangan kepada pemohon dengan mewajibkan
pemohon untuk melakukan kegiatan inventarisasi ;

b. Apabila pemohon tidak memenuhi persyaratan ayat (1), (2) dan (3) pasal ini,
Bupati dapat menolak permohonan;

c. Apabila Bupati menyetujui laporan hasil inventarisasi, Dinas Kehutanan
menetapkan peta dan luas areal keIja (Working Area), dan volume/tonase;

d. Apabila Bupati menolak laporan hasil inventarisai, maka Bupati menerbitkan surat
penolakan permohonan.

(6) Pemberian izin pemungutan hasil hutan bukan kayu :

a. Apabila pemohon telah memenuhi persyaratan dimaksud ayat (4), maka Bupati
menerbitkan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dalam bentuk
Surat Keputusan IPHHBK);

b. IPHHBK diberikan untuk jangka waktu I (satu) tahun atas areal maksimal seluas
100 (seratus) hektar.

BagianKedua
PeJaksanaan IPIDIBK

PasaI24

(I) Pelaksanaan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu :

a Pemegang izin wajib membuat Rencana KeIja IPHHBK satu tahun yang disahkan
oleh Dinas Kehutanan;

b. Pemungutan:
b.1 Rencana pemungutan yang dicantumkan dalam Rencana KeIja memuat antara

lain batas voleme/tonase maksimal yang boleh dipungut;
b.2 Tegakan-tegakan yang terletak di sempadan (50 meter kiri kanan) sungai,

danau, waduk, mata air, tempat keramat, tepi jurarig, dan pohon yang
dilindungi tidak boleh dipungut.

(2) Permudaan/Penanaman :

Pengayaan dan penanaman dilakukan pada lokasi bekas pemungutan yang
permudaannya kutang.

(3) Pengaman:
a. Pengamanan dilakukan secara terus-menerus oleh pemegang IPHHBK sebagai

penanggung jawab;
b. Pemegang IPHHBK diwajibkan melakukan pengamanan dan pencegahan

kebakaran hutan;
c. Pemegang IPHHBK diwajibkan mencegah masuknya perambah yang dapat

rnengakibatkan kerusakan hutan.

(4) Hapusnya .
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(4) Hapusnya izin karena :
a. Masa berlaku izin telah berakhir;
b. Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelummasa berlaku izin berakhir;
c. Izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentnan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BABVI

HAKMASYARAKAT HUKUMADAT

PasaI25

(I) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaanya berdasarkan Peratnan Daerah iill, diberikan hak memungut hasil hutan
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

(2) Pengambilan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
tetap memperhatikan kelestarian Iingkungan;

(3) Ketentnan Iebih Ianjut sebagai dimaksud dalam ayat (I) dan (2) diatur oleh Bupati.

BABVll

PERAN SERTAMASYARAKAT

Pasal26

(I) Masyarakat setempat di dalam dan di Iuar/sekitar hutan diberikan prioritas untuk
berperan seluas-luasnya di dalam kegiatan oleh pemegang IUPHHK;

(2) Masyarakat di dalam dan atau disekitar hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
dapat:
a. Mengetahui rencana peruntukan dan pemanfaatan hutan;
b. Memberikan informasi, saran pertimbangan dalam pengusahaan hutan.

(3) Pedoman pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diatur oleh Bupati.

PasaI27

(I) Masyarakat dapat tnrut berperan serta dalam kegiatan pengusahaan hutan baik
Iangsung maupun tidak Iangsung;

(2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di
bidang pengusahaan hutan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan
kesejahteraannya;

(3) Ketentnan Iebih Ianjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan ayat (2) diatur oleh
Bupati.

BABVIII

KEMlTRAAN

Pasal28

(I) Peinegang IUPHHK sebagaimana dimaksud pasal 7 wajib membina kemampuan
koperasi atau usaha kecil yang berada di wilayahnya melalui pemberian kesempatan
berusaha di dalam bidang pengusahaan hutan;

(2) Pelaksanaan lebih Ianjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) diatur oleh Bupati.

BAB IX .
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BAD IX

PEMBINAAN

Pasal29

Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan IUPHHK dan IUPHHBK, dan
Masyarakat HuklUllAdat yang memoogut hasil hutan, Pemerintah mel;OOIkanpembinaan
berupa pengawasan, bimbingan dan penyuluhan.

Pasal30

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat atau kelompok masyarakat lain yang
slUllberutama penghidupannya tergantwtg atauberkait langsoog dengan hutan hasil hutan,
Pemerintah dapat menetapkan :
a. Pengusahaan hutan tertentu, yang hanya diberikan kepada rnasyarakat setempat atau

kelompok masyarakat lain rnelalui koperasi ;
b. Kemudahan pelayanan dan keringanan persyaratan bagi koperasi ootuk rnendapatkan

IUPHHK dan IUPHHBK.

BABX

SANKSI

Pasal31

Jenis-jenis sanksi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :
a. Pencabutan izin pemanfaatan hasil hutan kayu atau hak pemoogutan hasil hutan kayu

dan bukan kayu;
b. Pengurangan areal keIja IUPHHK dan IUPHHBK;
c. Denda Administrasi.

Pasal32

(I) IUPHHK dan IUPHHBK dicabut karena:
a. Pemegang izin tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 180

(seratus delapan puluh) hari sejak keputusan pemberian izin diberikan;
b. Pemegang izin tidak membayar kewajiban keuangan dibidang pengusahaan hutan

sebagaimana peraturan yang berlaku;
c. Pemegang izin tidak menyerahkan rencana kerja sebagaimana ditetapkan dalam

surat keputusan Bupati;
d. Pemegang izin meninggalkan areal dan pekerjaan sebellUllhaknya berakhir;
e. Pemegang izin karena putusan pengadilan dijatuhi pidana minimal 5 (lima) tahoo

karena merusak lingkoogan atau merusak fungsi konservasi sesuai ketentuan
peraturan perwtdangan yang berJaku;

f Pemegang izin tidak mentaati segala ketentuan yang berlaku dibidang
pengusahaan hutan;

g. Pemegang izin tidak memberdayakan dan mengikut sertakan masyarakat setempat
disekitar hutan dan di dalam hutan dalam kegiatannya.

(2) Pencabutan izin karena melakukan pelanggaran salah satu ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dilakukan setelah diberikan peringatan oleh Bupati sebanyak
3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu selang 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 33 .
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Pasal33

(1) Areal kerjanya dikurangi karena :
a. Pemegang izin menyerahkan seluruh kegiatan pengusahaan hutannya kepada

pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
b. Pemegang izin memindah tangankan izinnya kepada pihak lain tanpa persetujuan

Bupati;
c. Pemegang izin tidak melakukan penanaman sedikit-dikituya 30% dari tanaman

yang seharusnya ditanaman berdasarkan daur tanam dan luas areal daIam jangka
waktu 5 (lima) tahun;

d. Pemegang izin tidak mempekerjakan secukupnya tanaga professional dan tanaga
lain yang memenulti persyaratan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang
berlaku;

e. Pemegang izin tidak melaksanakan pedoman standar akuntasi keuangan.

(2) Pengurangan areal keJja karena melakukan pelanggaran salah satu ketetuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan setelah diberikan peringatan oleh
Bupati sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut daIamjangka waktu selang 30 (tiga puluh)
hari.

PasaI34

(I) Izin pemanfaatan dan pemungutan dicabut karena :
a. Pemegang izin tidak membayar kewajiban keuangan dibidang pemungutan hasil

hutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
b. Pemegang izin merusak lingkungan atau merusak fimgsi konservasi sesuai

Peraturan Perundang-udangan yang berlaku;
c. Pemegang izin memindahtangankan iziunya kepada pihak lain tanpa persetujuan

Bupati;
d. Pemegang izin mengambiI hasil hutan yang tidak sesuai dengan izin yang berlaku.

(2) Berakhirnya sebagaimana atas dasar ketentuan pasal 11, pasal 18, pasal 22 ayat (4),
pasal 24 ayat (4) dan ayat (I) pasal ini tidak membebaskan kewajiban pemegang izin
untuk melaksanakan PSDH, DR, dan pungutan lainnya (PNBP) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

PasaI36

(I) Tindakan yang menyalahi ketentuan yang berlaku dan kelalaian-kelalaian oleh
pemegang izin di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan di luar
ketentuan pidana yang mengakibatkan kerusakan hutan serta dalam melaksanakan
kegiatan pemungutan hasil hutan yang tidak memenuhi standar kinerja yang
ditetapkan, dikenakan denda sesuai dengan berat serta intensitas kerusakan dan
kelalaian yang ditimbulkan;

(2) Tindakan, keialaian dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud daIam ayat (1)
berpedoman dengan ketentuan yang berlaku.

BABXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal37

Terhadap Hak Pengusahaan Hutan dan Perizinan lainnya yang diberikan berdasarkan
Peraturan Pemerintab yang sudab ada sebelum ditetapkannya Perda ini :
a. Tetap berlaku sepanjang haknya sebelum berakhir;
b. SeteJab Jangka waktu berakhir dapat diJakukan pembabaruan hak sepanjang

kinerjanya baik untuk Juas danjangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Perda ini.

BAB xn. .
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BABXU

KETENTUANPENUTUP

Pasal38

Tata cara/pedoman dan ketentuan lebih Ianjut tentang pemberian izin dan ketentuan
lainnya dalam Perda ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Bupati.

Pasal39

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Daerah
dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 29) Meiii. 2002

BUPATI MUSt BANYUASIN,

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal ,~.Tuli 2002

HARUN AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSt BANYUASIN TAHUN 2002 NOMOR 28;
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