
PERATURAN DAERAHKABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 22 TAHUN 2002

TENTANG

IZINPEMANFAATAN,PEMUNGUTANDANPENGUMPULAN
KAYU CERUCUK SERTA BASIL HUTAN BUKAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

~J

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan
peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Komoditi kayu
yang dihasilkan dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin serta
menunjang operasional pemerintahan dan pembangunan daerah, maka
perlu adanya pemasukan penerimaan Daerah baik dari perimbangan
penerimaan Pusat dan Daerah, maupun dari retribusi;

b. bahwa guna menjamin kelestarian kawasan hutan yang merupakan
kekayaan nasional dan sebagai perlindungan sistim penyangga
kehidupan dan keseimbangan lingkungan, maka keberadaan hutan perlu
dijaga dan dikelola dengan azas manfaat dan lestari, sehingga perlu
digali dan diupayakan pemanfaatan kayu yang bersumber selain dari
dalam kawasan hutan;

c. bahwa berdasarkan pengamatan di lapangan, potensi kayudan bukan .
kayu yang berada di areal hutan atau areal penggunaan lain untuk .
pembangunan bidang kehutanan dan non kehutanan maupun di luar
kawasan hutan yaitu pada hutan rakyat dan tanah milik, memungkinkan
untuk keperluan bahan baku kayu pertukangan, bangunan, industri yang
bemilai ekonomis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a sid c, pengaturan
dalam pemanfaatan kayu, pemungutan dan pengumpulan kayu cerucuk
serta hasil hutan bnkan kayu di luar kawasan hutan pada hutan rakyat dan
tanah milik perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

I. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk
II dan Kota Praja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1812 );

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); .

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
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 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1812); ,

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );

6. 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 3648 );

Dengan Persetujuan .
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Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG
IZIN PEMANFAATAN KAYU, PEMUNGUTAN DAN
PENGUMPULAN KAYU CERUCUK SERTA HASIL RUTAN KAYU
DAN BUKAN KAYU.

BAH I

KETENTUAN UMUM

Pasal!

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
I. DaerOOadalOOKabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalOO Kepala Daerah beserta perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan EksekutifDaerOO;
3. Bupati adalOOBupati Musi Banyuasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
5, Dinas Kehutanan adalOODinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Badan Pengelola Keuangan adalOO Badan Pengelola Keuangan Kabupaten

Musi Banyuasin;
7. Kehutanan adalOO sistim pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan,

kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan seeara terpadu;
8. Hutan adalOO suatu kesatuan ekosistem bempa hamparan lahan berisi

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan
alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat
dipisahkan;

9, Kawasan Hutan adalOOwilayOOtertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

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

11. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanOOyang dibebani hak atas
tanOO;

12. Hutan Adat adalah Hutan Negara yang berada di dalam wilayOO
masyarakat hukumadat;

13. Hasil Hutan adalOO benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasil
yang berasal dari hutan;

14. Hutan Tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkat
potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistim silvikultur
intensif;

15. Koperasi adalOO Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau
Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas
azas kekel uargaan;

16. Tata UsOOa Hasil Hutan (TUHH) adalOO suatu tatanan dalam bantuk
peneatatan, penerbitan, dokumen laporan yang kegiatan pereneanaan
produksi, penebangan, pengukuran, pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan dan peredaran hasil hutan;

17. Kayu hasil perkebunan adalOO kayu yang ditebang dari hasil tanaman
perkebunan yang sudah tidak menghasilkan komoditas utama termasuk
hasil hutan yang sudOO dibudidayakan di areal perkebunan atau tanOO
kebun milik perrangan;

18. Hasil Hutan .
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18.Hasil Hutan dari Hutan MilikfTanah Milik Rakyat adalah benda-benda
hayati; non hayatidan turunannya yang berada/berasal dari lahan milik di
luar kawasan hutan;

19.Hutan Rakyat adalah hutan tanaman yang berada di atas tanah yang
dibebani hak milik atau hak lainnya di lular kawasan hutan;

20. Kayu Bulat (KB) adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi
batangan atau batang-batang bebas eabang atau ranting, mempunyai
ukuran diameter 30 em ke atas dan ukuran panjang 120 em ke atas;

21. Kayu Cerueuk adalah kayu yang mempunyai diameter kurang dari 20 em
dan panjang disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan tiang paneang
dan kayu pertukangan;

22. Cruising adalah peneatatan tegakan pohon/vegetasi untuk mengetahui
tinggi, diameter dan jumlahnya;

23. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen Milik
Departemen Kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalitas
pengangkutan pengusahaan atau pemilikan hasil hutan;

24. Pejabat Penerbit SKSHH adalah Pejabat Kehutanan setempat yang
berkualifikasi pengawas penguji hasil hutan atau mempunyai kemampuan
melakukan pengukuran pengujian hasil hutan yang ditetapkan oleh
pimpinan instansi kehutanan yang berwenang untuk itu;

25. Tanah Milik adalah sebidang tanah yang telah dibebani hak milik yang sah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

26. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan seeara terpadu;

27. Izin pemanfaatan kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk
me1aksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal hutan yang
telah ditetapkan atau pada areal penggunaan lain untuk keperluan
pembangunan hutan tanaman atau keperluan non kehutanan;

28. Lahan untuk keperluan non kehutanan adalah kawasan hutan yang
dilepaskan atau dipinjam pakaikan untuk keperluan pembangunan di luar
bidang kehutanan;

29. Areal Penggunaan Lain adalah areal di luar kawasan hutan;
30. Peneadangan areal hutan adalah areal hutan yang telah mendapatkan

persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan;
31. Peneadangan areal penggunaan lain adalah areal di luar kawasan hutan

yang telah mendapat rekomendasi dari Bupati atau Gubemur;
32. Pelepasam kawasan hutan adalah perubahan status areal hutan untuk

kegiatan di luar bidang kehutanan;
33. Pinjam pakai kawasan hutan adalah penyerahan penggunaan atas sebagian

kawasan hutan, baik yang telah ditunjuk maupun yang telah ditetapkan
kepada pihak lain untuk keperluan pembangunan di luar kehutanan tanpa
mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan tersebut;

34. Persetujuan prinsip IPK adalah persetujuan yang diberikan oleh Bupati
kepada Kepala Dinas Kehutanan untuk penerbitan IPK.

BABII

PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN

Bagian Pertama

Izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Rakyat Dan Tanah Milik
(lPKHR DAN IPKTM)

Pasal2

(I) Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat dan Tanah Milik dapat diberikan
apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Tanah Milik .
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a. Tanah Milik yang mempunyai sertifikat hak milik dan atau;
b. Tanah milik yang mempunyai surat bukti kepemilikan yang sah sekurang-

kurangnya ada surat keterangan dari Kepala Desa yang disahkan dari Camat;
c. Lokasi yang dimohon di luar kawasan hutan.

Pasal3

(I) Permohonan Izin ditujukan kepada Bupati dan bermaterai;
(2) Izin diterbitkan oleh Bupati setelah mempertimbangkan saran

teknis/rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal4

(I) Izin sebagaimana Pasal 2 ayat (I), dapat diberikan kepada perorangan,
kelompok tani, koperasi atau badan usaha;

(2) Izin dimaksud Pasal2 ayat (I), dapat diberikan dengan luas rnaksimal 25 (dua
puluh lima) hektar;

(3) Kepada setiap orang, kelompok tani, koperasi atau badan usaha dapat
diberikan maksimal sebanyak 20 (dua puluh) izin pemanfaatan kayu pada
hutan rakyat atau tanah milik.

PasalS

Tata Cara permohonan izin pemanfaatan kayu sebagaimana dimaksud pasal2 ayat
(I) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

. Bagian Kedua

Izin Pemungutan Kayu Cerucuk

Pasal6

(I) Permohonan izin pemungutan kayu cerucuk ditujukan kepada Bupati melalui
Dinas Kehutanan;

(2) Izin pemungutan kayu cerucuk dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan
atas nama Bupati Musi Banyuasin setelah mempertimbangkan saran teknis /
rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Kehutanan setempat;

(3) Lokasi izin yang dimohon berada di dalam areal penggunaan lain dan atau
kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak-hak lain sesuai ketentuan
yang berlaku;

(4) Jenis Kayu Cerucuk yang dapat dimohon untuk dipungut selainjenis Gelam,
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal7

(I) Izin tersebut sebagaiman Pasal 6, dapat diberikan kepada Perorangan,
Kelompok Tani, Koperasi dan Badan Usaha, untukjangka waktu maksimum
6 (enam) bulan denganjumlah maksimum sesuai potensi dan luas areal yang
dimohon;

(2) Kepada setiap Orang, Kelompok Tani, Koperasi dan Badan Usaha hanya
dapat diberikan 1 (satu) izin pemungutan kayu cerucuk.

PasaI8 •••....•.•••••••
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Pasal8

Tata cara pennohonan izin pemungutan kayu cerucuk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (I), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Izin Pengumpulan Kayu Cerucuk dan Hasil Hutan Bukan Kayu
Diluar Kawasan Hutan

Pasal9

(I) Pennohonan Izin Pengumpulan Kayu Cerucuk dan Hasil Hutan Bukan Kayu
di luar kawasan hutan ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan;

(2) Izin pengumpulan kayu cerucuk dan basil hutan bukan kayu dapat diberikan
kepada perorangan, kelompok tani, koperasi dan badan usaha;

(3) Kepada setiap orang, kelompok tani, koperasi dan badan usaha hanya dapat
diberikan I (satu) izin pengumpulan kayu cerucuk dan basil hutan bukan
kayu;

(4) Jenis-jenis kayu cerucuk selain Gelam yang dapat diproses izin
pengumpulannya akan ditentukan kemudian oleh Bupati dengan
memperhatikan saran/rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan;

(5) Izin pengumpulan hasil hutan bukan kayu yang diberikan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (I) pasal ini, berupa rotan, getah-getahan (getah
basah), sagu, minyak atsiri, damar, nipah, kulit kayu, arang, bambu, sarang
burung wallet. Untuk jenis lainnya yang belum tennasuk dalam ayat ini akan
ditentukan oleh Kepala Dinas Kehutanan;

(6) Jangka waktu perijinan diberikan paling lama 6 (enam) bulan;
(7) Volume maksimal kayu cerucuk yang diberikan izin pengumpulan

sebagaimana dalam ayat (I) pasal ini disesuaikan dengan kemampuan
pemohon dalam melakukan pengumpulan.

PasallO

(I) Izin dimaksud Pasal 9 ayat (I) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan
setelah mempertimbangkan saran teknis/rekomendasi dari Kepala Cabang
Dinas Kehutanan ;

(2) Izin pengumpulan dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan :
a. Lokasi pengumpulan di luar kawasan Hutan dan atau di tanah milik;
b. Mempunyai tempat/lokasi pengumpulan di luar kawasan hutan;
c. Ada rekomendasi/saran teknis dari Kepala Cabang Dinas Kehutanan

setempat mengenai kebenaran lokasi dan tempat pengumpulannya,
jumlah (volume) kayu cerucuk dan jumlah!volume/berat hasil hutan
bukan kayu yang dimohonkan izinnya.

Bagian Keempat

Izin Pemanfaatan Kayu Dari Areal Hutan Atau
Areal Pengunaan Lain Dalam Rangka Pembangunan

Bidang Kehutanan dan Non Kehutanan

Pasalll

(I) Izin pemanfaatan kayu yang dimaksud Bagian Pertama ini merupakan
kelanjutan dari proses pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan,

atau pinjam .
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atau pinjam pakai kawasan hutan atau penebangan areal peggunaan lain untuk
pembangunan hutan tanaman atau bidang kehutanan lainnya dan non bidang
kehutanan;

(2) Kawasan hutan atau areal yang dapat dimohon IPKnya adalah :
a. Kawasan hutan yang dilepaskan untuk pembangunan non kehutanan;
b. Kawasan hutan untuk pembangunan hutan tanaman;
c. Kawasan hutan yang dipinjam pakaikan kepada pihak lain;
d. Kawasan hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan

diakui keberadaannya;
e. Pencadangan areal penggunaan lain oleh Gubernur atau Bupati.

Pasal12

(1) Permohonan izin pemanfaatan kayu dimaksud pasal 11 ayat (1) dituj ukan
kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan;

(2) Izin pemanfaatan kayu diterbitkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan
teknis/rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal13

(1) Izin sebagaimanan pasal 11 ayat (I) dapat diberikan kepada Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) Bidang Kehutanan, BUMD, BUMS, Koperasi dan
Perorangan (untuk keperluan tranmigrasi);

(2) Khusus izin yang diberikan kepada perorangan untuk keperluan transmigrasi
dari areal lahan usahanya dibatasi jumlah volume maksimal 5 (lima) M3
kayu bulat untuk keperluan sendiri dan tidak dipeIjual belikan;

(3) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak diterbitkan izin, dan dapat diperpanjang 1 (satu)
kali.

Pasal14

Tata Cara permohonan dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud
pasa 11 ayat (1), diatur lebih Ianjut oleh Bupati.

DAB ill

PELAKSANAAN

Pasal15

Tata cara pelaksanaan pemanfaatan kayu, pemungutan dan pengurnpulan kayu
cerucuk serta hasil hutan bukan kayu diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BABlV

PEMBlNAAN DAN PENGAWASAN

Pasal16

Dinas Kehutanan melakukan pembinaan dan pengendalian teknis, sedangkan
Cabang Dinas Kehutanan melakukan pengawasan dan pemeriksaan operasional di
lapangan.

BAB v .
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.BA.BV

KEWAJI.BAN

Pasal17

(I) Setiap pemegang izin pemanfaatan kayu, pemungutan dan pengumpulan
kayu eerueuk dan hasil hutan bukan kayu harus membuat laporan produksi
dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan;

(2) Petugas Kehutanan setiap bulan melakukan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan izin;

(3) Setiap pemegang izin wajib membayar iuran kehutanan dan atau retribusi
yang besarnya ditentukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

(4) Pemegang izin setiap melakukan penjualan kayu wajib menggunakan
dokumen angkutan kayu resmi yang disertai dengan Materai dan atau Leges;

(5) Pemegang izin wajib mempedomani dan melaksanakan Tilta Usaha hasil
Hutan KayulBukan Kayu dan Tata Usaha luran Kehutanan serta Retribusi
sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal18

Pemegang izin dalam melaksanakan kegiatannya tidak boleh merusak lingkungan
hidup dengan memperhatikan azas-azas Konservasi sesuai ketentuan yang berlaku,
dan wajib menjaga keselamatan umum.

.BA.BVI

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN lURAN
KEHUTANAN DAN RETRmUSI DAERAH

Pasal19

Tata eara pemungutan, penyetoran dan penata usahaan iuran kehutanan dan atau
retribusi daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman ketentuan
Peraturan Perundangan yang berlaku.

.BA.BVII

TATA USAHAKAYUDAN.BUKANKAYU

Pasal20

(I) Badan Usaha, koperasi kelompok tani dan perorangan pemilik kayu atau
bukan kayu dari hutan atau kebun rakyat yang akan diangkut dari lokasi
penebanganlpemungutan ke industri pengolahan kayu, gudang penampungan
atau dijual, wajib dilindungildisertailbersama-sama dengan dokumen yang
sah sesuai ketentuan;

(2) Penerbitan dokumen untuk mengangkut hasil hutan kayu dan bukan kayu
oleh petugas teknis kehutanan sesuai bidang tugasnya yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan atas nama Bupati.

.BA.BVIII .

..
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BABVIII

PELAKSANAAN TATA USAHA KAYU DAN BUKAN KAYU

Pasal21

Tata cara pelaksanaan tata usaha kayu dan bukan kayu diatur lebih lanjut oleh
Kepala Dinas Kehutanan berpedoman pada Peraturan / Perundang-undangan yang
berlaku.

KETENTUAN LAIN

Pasal22

Pemanfaatan/pemungutan kayu dan bukan kayu pada hutan/tanah rakyat untuk
kebutuhan pokok keluarga (Rumah Tangga), untuk mendirikan/memperbaiki
rumah, tempat ibadah, bangunan yang nyata-nyata untuk umum dilingkungan
yang bersanglahan kurang dari 5 m3 dan bukan untuk diperjual belikan tidak
memerlukan izin ..

Pasal23

Pemegang izin dilarang menebang pohon pada lahan yang mempunyai kemiringan
lebih dari 45% dari sungai, danau, dan sumber air dan melakukan hal-hal yang
bertentangan dengan Undang-undang peraturan yang berlaku dalam melaksanakan
kegiatan/ pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

BABIX

HAPUSNY A IZIN

Pasal24

(l) Izin hapus karena :

a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
b. Dicabut oleh Bupati atau Kepala Dinas Kehutanan sebgai sanksi karena

melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

c. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Pemerintah sebelum
jangka waktu yang diberikan berakhir.

(2) Hapusnya izin sebagaimana ketentuan ayat (I) pasal ini, tetap diwajibkan
kepada pemegang izin untuk :

a. Melunasi kewajiban finansia! hempa iuran kehutanan, iuran
daerah/retribusi dan iuran lainnya kepada Pemerintah;

b. Melaksanakan semua ketentuan - ketentuan yang ditetapkan dalam
rangka berakhirnya izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BABX

SANKS I

Pasal25

Keterlambatan membayar kewajiban (iuran kehutanan daerah/retribusi/leges)
dikenakan sanksi bempa denda sebesar 2% dari kewajibannya untuk setiap iuran
bulan.

PasaI26 •••••.••••...••
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Pasal26

(1) Izin dapat dicabut apabila :

a. Pemegang izin tidak membayar kewajiban keuangan sesuai ketentuan
yang berlaku;

b. Pemegang izin merusak lingkungan atau merusak fungsi konservasi
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. Pemegang izin memindahtangankan hak (izin) kepada pihak lain tanpa
persetujuan Bupati atau Kepala Dinas Kehutanan;

d. Pemegang izin memanfaatkan kayu atau memungut dan mengumpulkan
kayu cerucuk atau hasil hutan bukan kayu dengan jumlahlvolume yang
tidak sesuai dengan izin yang diberikan;

e. Pemegang izin meninggalkan areal atau pekeIjaannya sebelum izin
berakhir.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (l) di atas dilakukan setelah
diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang 1 waktu 15
(lima belas) hari.

Pasal27

SANKSJPIDANA

Pelanggaran atas ketentuan yang telah diatur dalam keputusan ini dalam
penebangan, pengangkutan, pemilikan, penyimpanan, penjualan atau pembelian
kayu dan bukan kayu dikenakan sanksi sesuai dengan UU R1 Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan (Pasal 78) dan atau Peraturan dan Perundang-undangan
lain yang berlaku.

BABXJ
KETENTUANPERALJIJAN

Pasal28

Izin pemanfaatan Kayu, pemungutan dan pengumpulan Kayu Cerucuk serta hasil
hutan bukan kayu yang telah diberikan /diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini
tetap berlaku sepanjang izinnya belum berakhir.

BABXJJ
KETENTUANPENUTUP

Pasa129

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 1m maka semua
permohonan/perizinan tentang pemanfaatan/pemungutan kayu, pemungutan
dan pengumpulan kayu cerucuk serta hasil hutaI) bukan kayu pada tanah
milik atau hutan rakyat di luar kawasan hutan atau diareal hutan yang
ditetapkan dan penggunaan lain untuk keperluan pembangunan bidang
kehutanan dan non kehutanan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin harns
mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;

(2) Hal-hal yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan izin pemanfaatan kayu,
pemungutan dan pengumpulan kayu cerucuk serta hasil hutan bukan kayu di
luar kawasan hutan pada Hutan Rakyat dan Tanah Milik, apabila ternyata
belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati sepanjang pelaksanaannya.

PasaI30 •.••••••...•••..••••
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Pasal30

Peraluran Daerahini mulai berlaku sejak langgal diundangkan.

Agar seliap orang dapal mengelahuinya, memerinlahkan pengundangan
Peraluran Daerah ini dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah
KabupalenMusi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 29.'lIieJi 2002

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal ,~JUii: 2002

SEKRETARIS DAERAH BUPATEN
MUSI BANYUA IN

HARUNAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2002 NOMOR 3D'


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

