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PERATURAN DAERAR KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 21 TAHUN 2002

TENTANG

PERIZINAN USABA PEMANFAATAN BASIL RUTAN KAYU RUTAN
TANAMAN PADA RUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang: a. bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa kepada
Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara,
memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib
disyukuri, diurus. dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga
kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat bagi generasi
sekarang maupun generasi akan datang;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan
meningkatkan Penerimaan Asli Daerah dari Sektor Kehutanan, serta
tertibnya produksi hasil hutan kayu hutan tanaman pada huta produksi perlu
untuk mengatur perizinannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di
atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin tentang perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan
tanaman pada hutan produksi.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1821 );

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839 );

3. Undang-undang Nornor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );

4. Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3888 ); .

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3684 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian
Urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan kepada Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998. tentang Tarif Atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan
dan Perkebunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor
137 );

8. PeraturanPemerintah ,•.
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952 );

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 70 );

10.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ( Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 22 ) ;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas - Dinas Daerah dalam Kabupaten Musi
Banyuasin ( Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000
Nomor26) ;

Dengan persetnjuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG

PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN HASa HUTAN KAYU HUTAN

TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI.

BABI

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Dinas Kehutanan Daerah adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Musi

Banyuasin;
6. Cabang Dinas Kehutanan adalah Cabang Dinas Kehutanan yang merupakan

Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan,

kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;

8. Rutan adalah .
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8. Rutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber
daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;

9. Kawasan Rutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

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

11.Rutan Rak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas
tanah;

12.Rutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat
hukum adat;

13.Rasil Rutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta
jasa yang berasal dari hutan;

14.Rutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami
yang seeara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta
alam lingkungannya;

15.Rutan Tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan
potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif;

16.Pengusahaart Rutan adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang didasarkan atas
azas kelestarian, fungsi dan azas perusahaan yang meliputi penanaman,
pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran
hasil hutan;

17.Rak Pengusahaan Rutan adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam
kawasan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penanaman,
pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran
hasil hutan;

18.Areal KeIja Rak Pengusahaan Rutan adalah kawasan hutan produksi yang
dibebani hak pengusahaan hutan;

19. Izin Usaha Pemanfaatan Rasil Rutan Kayu adalah Izin Usaha untuk
memungut dan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan hutan tanaman pada
hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat izin;

20. Areal KeIja Usaha Pemanfaatan Rasil Rutan Kayu adalah kawasan hutan
produksi yang dibebani Izin Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu hutan
tanaman;

21. Kesatuan Pengusahaan Rutan Produksi adalah suatu kesatuan pengusahaan
hutan terkeeil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan seeara
lestari dan seeara ekonomi;

22. Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau teknis bereoeok tanam
hutan yang dimulai dari pemilihan bibit, pemilihan tanaman, pembuatan
tanaman, sampai pada pemanenan atau penebangannya;

23. Tebang Rabis dengan permudaan buatan (THPB) adalah sistem silvikultur
meliputi eara penebangan habis yang diikuti dengan penanaman atau
permudaan buatan;

24. Tabang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) atau Tebang Pilih Jalur (TTJ) adalah
sistem silvikultur yang meliputi eara tebang pilih dengan batas diameter
minimal 40 em diikuti dengan permudaan buatan dalam jalur tanam;

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

26. Pengayaan adalah bagian dari pada silvikultur yang meliputi eara
memperbanyakjenis pohon/tegakan yang telah ditebang pada suatu areal;

27. Inventarisasi Rutan .
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27. lnventarisasi Rutan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui
dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan
alam hutan serta lingkungan seeara lengkap;

28. Reneana KeJja Dua Puluh Tahuan (RKD) adalah reneana kerja yangmeliputi
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun pengusahaan hutan yang memuat
pedoman arahan serta berisi filosofi perusahaan untuk meneapai tujuan yang
ditetapkan, danpenyajian data pokok, prospek, analisis serta reneana -
raneana kegiatan penataan batas dan pengukuhan, penataan hutan dan
pembukaan wilayah hutan, inventarisasi hutan, pemungutan, penanaman,
pemeliharaan, pemuliaan, pemasaran hasil hutan, perlindungan, konservasi,
pembinaan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan yang
digunakan untuk menyusun reneana;

29. Reneana KeJja Lima Tahunan (RKL) adalah jabaran, penyesuaian dan
operasionalisasi tahunan dari reneana KeJja Lima Tahunan;

30. Reneana Kerja Tahunan (RKT) adalah jabaran, penyesuaian dan
operasionalisasi tahunan dari Reneana KeJja Lima Tahunan;

31. Keputusan Pemberian lzin Usaha Pemanfaatan Rasil Rutan Kayu Rutan
Tanaman adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk melaksanakan
pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;

32. 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 peneaharian yang berkait dengan hutan (profesi),
kesejahteraan, keterikatan tempat tinggal bersama serta faktor ikatan
komunitas lainnya;

33. Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang hak pengusahaan
hutan dan pemegang Rak Pengusahaan Rutan Kemasyarakat dari Rutan
Alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi lahan;

34. Provisi Sumber Daya Rutan adalah pungutan yang dikenakan sebagai
pengganti nilai interiktik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara;

35. luran Usaha Pemanfaatan Rasil Rutan Kayu Rutan Tanaman adalah
pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu hutan tanaman atas suatu komplek tertentu yang dilakukan sekali
pada saat hak tersebut diberikan;

36. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan;

37. Tata Usaha Rasil Rutan adalah suatu tatanan dalam bentuk peneatatan,
penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan pereneanaan
produksi, penebangan, pengukuran, pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan serta pemasaran hasil hutan;

38. Blok Tebangan adalah suatu luasan hutan tertentu yang akan ditebang dalam
jangka waktu satu tahun;

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

40. Kayu Bulat Keeil adalah kayu hasil produksi dari real tebang habis termasuk
kayu yang dihasilkan dari hasil penjarangan hutan tanaman, tanah
miliklrakyat dan perkebunan dengan ukuran diamter kurang dari 30 em
dengan panjang tidak dibatasi atau 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;

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

42. Industri Pengolahan Kayu Hulu adalah industri yang mengolah langsung
kayu bulat dan atau kayu bulat kecil dan atau bahan baku serpih dan atau
limbah pembalakan;

43. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi
mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan
terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengarnbilan keputusan.

Bagian Kedua

Azas dan Tujuan

Pasal2

Penyelenggaraan Perizinan Pemanfatan Hasil Hutan kayu hutan tanaman pada
hutan produksi diselenggarakan berazaskan kelestarian dan keseimbangan fungsi
ekosistem, kerakyatan, keadilan, kearifan, keterbukaan, keprofesionalan serta
bertanggung jawab.

Pasal3

Penyelenggaraan perizinan pemanfatan hasil hutan kayu hutan tanaman
bertujuan untuk menghasilkan produk utama berupa kayu yang berkualitas,
dapat mengoftimalkan aneka fungsi hutan tanarnan, untuk mencapai manfaat
sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari serta menjarnin distribusi
manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan dalarn menyejahterakan masyarakat
khususnya masyarakat sekitar hutan.

BABIl

PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN
PADA HUTAN PRODUKSI

Pasal4

Dalarn usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, Pemerintah dapat
memberikan izin berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Produksi (IUPHHK-HT).

Bagian Kesatu

Persyaratan Kawasan, Pemohon, Luas Kawasan, Persyaratan Dan
Persetujuan Prinsip Pencadangan

Pasal5

(I) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman dapat dilaksanakan
pada hutan produksi, yang keadaan vegetasinya sudah berupa hutan alarn
atau areal bekas tebangan;

(2) Permohonan .
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(2) Permohonan IUPIlliK-HT dapat diajukan oleh perorangan, Firma atau
Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi, BUMN, BUMD dan BUMS
dengan kemampuan finansial yang memadai dan memiliki tenaga teknis di
bidang kehutanan dan lainnya yang terkait denganjumlah yang memadai;.

(3) Lokasi yang dimohon berada dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
dengan luas maksimal 50.000 hektar;.

(4) IUPIlliK-HT tidak dapat diberikan pada lokasi atau areal hutan yang telah
dibebani hak-hak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal6

(1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diajukan kepada
Bupati dengan tembusan Menteri Kehutanan dan Gubernur, dengan
dilengkapi project proposal, peta areal kerja skala 1 : 100.000 dan dokumen
yang menoojang legalitas dan bonafiditas perusahaan;

(2) Persetujuan Prinsip Pencadangan areal usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
dikeluarkan oleh Bupati setelah mempertimbangkan saran teknis /
rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dengan kewajiban ootuk melakukan
StudyKelayakan/Feasibility Study (FS) dan menyusun AMDAUUKLIUPL;

(3) Tata Cara Permohonan, persyaratan pemberian izin, pedoman pelaksanaan,
hak dan kewajiban pemegang lUPIlliK-HT diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Bentuk Hak Pemanfaatan

Pasal7

(1) Apabila pemohon telah memenuhi syarat yang ditetapkan pada pasal 5 dan 6
di atas maka sebelum Bupati menerbitkan IJIN USAHA PEMANFAATAN
HASIL RUTAN KAYU RUTAN TANAMAN (IUPIlliK-HT) dalam
bentuk Surat Keputusan IUPIlliK-HT, memerintahkan kepada pemohon
ootuk membayar luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Tanaman. Surat Perintah Pembayaran pemohon diterbitkan oleh Pejabat
lnstansi yang berwenang dan ditujukan kepada pemohon;

(2) Keputusan Bupati tentang IUPIlliK-HT diterbitkan apabila pemohon telah
melooasi seluruh kewajiban membayar iuran IUPIlliK-HT sesuai ketentuan
yang berlaku;

(3) IUPIlliK-HT diberikan untukjangka waktu lzin Usaha (IU-HT) paling lama
35 (tiga puluh lima) tahoo ditambah 1 (satu) daur tanaman pokok.

Pasal8

(1) Dalam rangka pengamanan areal pencadangan izin usaha pemanfaatan hasil
huatn kayu hutan tanaman, bagi pemohon yang telah mendapatkan izin
prinsip pencadangan dimaksud pasal 6 dan sebelum IUPIlliK-HT
diterbitkan secara defiilitif, diperbolehkan melaksanakan pra kegiatan di
lapangan berupa pembangunan saraila prasarana dan percobaan pembuatan
persemaian serta penanaman;

(2) Luasan maksimal .
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(2) Luasan maksimal untuk pra kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
hutan tanaman sebesar 1% untuk prasarana dan persemaian, dan 5% untuk
percobaan penanaman dari luas areal seluruhnya yang telah dicadangkan;

(3) Permohonan untuk melakukan Pra Kegiatan sebagaimana ayat (I) dan (2) di
atas, ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas
Kehutanan;

(4) Bupati menerbitkan persetujuan kepada pemohon untuk melakukan pra
kegiatan sebelum IUPHHK-HT secara definitif diterbitkan setelah
memperhatikan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan, dengan
kewajiban membuat Bagan Kerja Pra Kegiatan IUPHHK-HT untuk dinilai
dan disahkan Kepala Dinas Kehutanan.

Bagian Ketiga

Teknis Pelaksanaan

Pasal9

(I) Teknik pelaksanaan dalam usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan
tanaman dapat menggunakan sistem silvikultur tebang habis permudaan
buatan (THPB) atau sistem silvikultur lainnya seperti Tebang Tanam Jalur
(TTJ) dan sistem lainnya yang telah teruji;

(2) Jenis tanaman yang dibudidayakan dapat dengan pola monokultur atau
berbagai jenis termasuk dicampur dengan jenis tanaman perkebunan. Jenis
tanaman perkebunan masksimal20% dari luas areal definitiftanaman;

(3) Persiapan lahan dapat dilakukan dengan sistem manual dan atau mekanis.

Bagian Keempat

Hak Dan Kewajiban Serta Hapusnya IUPHHK - HT

PasallO

Pemegang IUPHHK-HT mempunyai hak atas izin yang dimiliki untuk :

(I) Melaksanakan berbagai kegiatan dalam areal usaha hutan tanaman;

(2) Melakukan penanaman, pengolahan dan atau pemasaran;

(3) Mengagunkan hasil hutan tanaman sebagai aset usaha;

(4) Memperoleh pelayanan yang baik dari Pemerintah.

Pasalll

Pemegang IUPHHK-HT mempunyai kewajiban atas izin yang dimiliki untuk :

(I) Membayar berbagai kewajiban Finansial kepada Negara;
(2) Membuat Rencana Karya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan

Tanaman;

(3) Membuat Rencana .

'.
e
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(3) Membuat Rencana Karya Lima Tahunan dan Tahunan Pemanfaatan Rasil
Rutan Kayu Rutan Tanaman;

(4) Melakukan kegiatan nyata di lapangan selambat-Iambatnya 6 bulan setelah
diterbitkan izin usaha;

(5) Melaksanakan penataan batas dan penataan hutan;
(6) Melaksanakan usaha hutan tanaman berdasarkan Rencana Karya Tulis Izin

Usaha Pemanfaatan Rasil Rutan Kayu Rutan Tanaman;
(7) Dalam 5 tahun pertama sedikit-sedikitnya merealisasikan tanaman pokok

sebesar 50% dari target 5 tahun sesuai dengan luas efektif dan daur tanaman
pokok;

(8) Melaksanakan penanaman kembali dengan luas tebangan;
(9) Mempekerjakan secukupnya tenaga ahli di bidang kehutanan;
(10) Mengadakan kemitraan dengan masyarakat setempat terutama bagi BUMN,

BUMD dan BUMS Nasional/Asing.

Pasal12

(1) Pemegang Izin wajib membuat rencana karya yang meliputi :
a. Rencana Karya Izin Usaha Pemanfaatan Rasil Rutan Kayu Rutan

Tanaman (RK-IU) yang merupakan rencana keseluruhan usaha jangka
panjang (selama izin usaha);

b. Rencana Karya Lima Tahunan (RKL);
c. Rencana Karya Tahunan (RKT).

(2) RK-IU dan RKL dibuat perusahaan dinilai dan disahkan oleh Bupati setelah
memperhatikan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Kehutanan;

(3) RKT dibuat perusahaan dinilai dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan
setelah memperhatikan rekomendasi teknis dari Kepala Cabang Dinas
Kehutanan dimana lokasi usaha IUPHHK-HT berada.

Pasal13

Izin Usaha Pemanfaatan Rasil Rutan Kayu Rutan Tanaman hapus karena :
(1) Masa berlaku izin telah berakhir;
(2) Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlaku izin berakhir;
(3) Izin usaha dicabut karena melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BABffi

HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal14

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

(2) Pengambilan .
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(2) Pengambilan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dilakukan
dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan (2) diatur
oleh Bupati.

BABIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal15

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

(2) Masyarakat di dalam atau di sekitar hutan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat :

a. Mengetahui rencana peruntukan dan pemanfaatan hutan;
b. Memberikan informasi atau saran pertimbangan dalam pengusahaan

hutan.

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

Pasal16

(1) Masyarakat dapat turnt berperan serta dalam kegiatan pengusahaan hutan
baik langsung maupun tidak langsung;

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

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan (2) diatur
oleh Bupati.

BAR V

KEMITRAAN

Pasal17

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

(2) Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh
Bupati.

BAR VI .
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BABVI

PEMBINAAN

Pasal18

Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan IUPHHK-HT dan
masyarakat hukum adat yang memungut hasil hutan, pemerintah melakukan
pembinaan bempa pengawasan, bimbingan dan penyuluhan.

Pasal19

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat atau kelompok masyarakat
lain yang sumber utama penghidupannya tergantung atau berkait langsung
dengan hutan dan hasil hutan, pemerintah dapat menetapkan :

a. Pengusahaan hutan tertentu yang hanya diberikan kepada masyarakat
setempat atau kelompok masyarakat lain melalui koperasi;

b. Kemudahan pelayanan dan keringanan persyaratan bagi koperasi untuk
mendapatkan IUPHHK-HT.

BABVII

SANKSI

Pasal20

Jenis sanksi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :
a. Pencabutan izin pemanfaatan hasil hutan kayu - hutan tanaman;
b. Pengurangan areal ketja IUPHHK-HT;
c. Denda administrasi.

Pasal21

Tata cara pengenaan sanksi dalam bentuk pencabutan, pengurangan areal kerja
dan denda admisitrasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang
IUPHHK-HT,akan diatur lebih kanjut oleh Bupati.

BABVIII

KETENTUANPERALIIIAN

Pasal22

Terhadap Hak Pengusahaan Hutan dan Perizinan lainnya yang diberikan
berdasarkan Peraturan Pemerintab yang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda
lID :

a. Tetap berlaku sepanjang haknya belum berakhir;
b. Setelah jangka waktu berakhir dapat dilakukan pembaharuan hak sepanjang

kinetjanya baik untuk luas danjangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam
Perda ini.

BAB IX .
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BABJX

KETENTUANPENUTUP
, Pasal23

Tata caralpedoman dan ketentuan lebih lanjut tentang pemberian izin dan
ketentuan lainnya dalam Perda ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan
Bupati.

Pasal24

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Petaturan
Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 29j }lei 2002

BUPATI MUSI BANYUASIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal ,~ .:l1WJi.
SEKRET ARIS DAERAH

MUSI BANYUAS

HARUN AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2002 NOMOR 29)
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