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Pengertian tindak pidana kehutanan secara umum
adalah penebangan kayu yang dilakukan, yang
bertentangan dengan hukum atau tidak sah
menurut hukum.

Tindak Pidana Kehutanan adalah meliputi
serangkaian pelanggaran peraturan yang
mengakibatkan exploitasi sumber daya hutan yang
berlebihan.

Rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan
dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil
hutan kayu yang bertentangan dengan aturan
hukum yang berlaku dan berpotensi merusak
hutan



Menurut Haba, Tindak pidana kehutanan
adalah “suatu rangkaian kegiatan yang saling
terkait, mulai dari produsen kayu illegal yang
melakukan penebangan kayu secara illegal
hingga ke pengguna atau konsumen bahan
baku kayu. Kayu tersebut kemudian melalui
proses penyaringan yang illegal,
pengangkutan illegal dan melalui proses
penjualan yang illegal.”



Menurut LSM Telapak, Pengertian tindak pidana
kehutanan adalah operasi atau kegiatan yang belum
mendapat izin dan yang merusak.

Menurut Forest Watch Indonesia dan Global Forest
Watch, Pengertian tindak pidana kehutanan adalah
semua kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan
pemanenan dan pengelolaan, serta perdagangan kayu
yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia.

Global Forest Watch mengemukakan bahwa tindakan
pidana kehutanan terbagi atas dua, yang pertama
dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar
ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya dan
yang kedua melibatkan pencuri kayu, pohon ditebang
oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal
untuk menebang pohon.



Berdasarkan beberapa pengertian di atas,
dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak
pidana kehutanan adalah rangkaian kegiatan
penebangan dan pengangkutan kayu ke
tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor
kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak
yang berwenang, sehingga tidak sah atau
bertentangan dengan aturan hukum yang
berlaku dan dipandang sebagai suatu
perbuatan yang dapat merusak hutan.



Kebijakan Formulasi Tindak Pidana
Di Bidang Kehutanan

UU Dibidang Kehutanan Yang Terkait dengan Tindak
Pidana di Bidang Kehutanan: 

UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Rumusan definisi Tindak Pidana Kehutanan secara
eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal UU No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun pidana di
bidang kehutanan bisa diidentikkan dengan tindakan
atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk
itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam
pasal 50 ayat (2) UU. No. 41 Th. 1999.



Tindak pidana di bidang kehutanan menurut
Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan
ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. 

Hal yang menjadi dasar adanya perbuatan
pidana kehutanan adalah karena adanya
kerusakan hutan



Disamping ketentuan pidana sebagaimana
disebutkan dalam rumusan pasal 78, kepada
pelaku dikenakan pula pidana tambahan berupa
ganti rugi dan sanksi administratif berdasarkan
pasal 80 .

Melihat dari ancaman pidananya maka
pemberian sanksi ini termasuk kategori berat, 
dimana terhadap pelaku dikenakan pidana pokok
berupa 1). Pidana penjara. 2) denda dan pidana
tambahan perampasan barang semua hasil
hutan dan atau alat-alat termasuk alat
angkutnya. 



Berdasarkan penjelasan umum paragraf ke-8
UU No. 41 Tahun 1999 maksud dan tujuan
dari pemberian sanksi pidana yang berat
sebagaimana rumusan pasal 78 UU No. 41 Th.
1999 adalah terhadap setiap orang yang
melanggar hukum di bidang kehutanan ini
adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi
pelanggar hukum di bidang kehutanan itu.



Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada
pelaku yang telah melakukan tindak pidana
kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang
mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan
menjadi enggan melakukan perbuatan
melanggar hukum karena sanksi pidananya
berat.



UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 ini, mengatur dua
macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan
pelanggaran.

sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana
penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Sanksi pidana terhadap kejahatan diatur dalam Pasal 40
ayat (1) dan (2) dan sanksi pidana terhadap pelanggaran
diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4) No.5 Tahun 1990,
sedangkan unsur-unsur perbuatan pidananya diatur
dalam Pasal 19, 21 dan Pasal 33.



Melihat dari rumusan ketentuan pidana dalam
undang-undang tersebut maka dapat dipahami
bahwa pasal-pasalnya hanya secara khusus
terhadap kejahatan dan pelanggaran terhadap
kawasan hutan tertentu dan jenis tumbuhan
tertentu, sehingga untuk diterapkan terhadap
kejahatan kehutanan hanya sebagai instrumen
pelengkap yang hanya dapat berfungsi jika
unsur-usur tersebut terpenuhi.



Jenis-jenis pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP):

Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok:

1. pidana mati;

2. pidana penjara;

3. pidana kurungan;

4. pidana denda;

5. pidana tutupan.

http://hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)


b. pidana tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu;

2. perampasan barang-barang tertentu;

3. pengumuman putusan hakim.



Baik pidana kurungan maupun pidana penjara
adalah merupakan pidana pokok dalam hukum
pidana. Mengenai pembedaan pidana penjara
dan pidana kurungan, pada dasarnya
merupakan sama-sama bentuk pidana
perampasan kemerdekaan sebagaimana
dipaparkan oleh S.R Sianturi dalam bukunya
berjudul “Asas-asas Hukum Pidana di
Indonesia dan Penerapannya.



Pidana kurungan adalah juga merupakan salah satu bentuk pidana
perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan
lebih ringan dari pada yang ditentukan kepada pidana penjara.

Ketentuan tersebut ialah :
a. Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole, yang artinya

mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurusi makanan dan alat
tidur sendiri atas biaya sendiri (Pasal 23 KUHP).

b. Para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih ringan
dibandingkan dengan para terpidana penjara (Pasal 19 KUHP).

c. Maksimum ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun, maksimum
sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena
perbarengan, pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 atau 52a
(Pasal 18 KUHP).

d. Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana
masing-masing dalam satu tempat pemasyarakatan, maka para
terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28 KUHP).

e. Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri (Biasanya
tidak di luar daerah Kabupaten yang bersangkutan) (Pasal 21 KUHP)”



Terhadap tindak pidana pelanggaran, maka
pidana kurungan merupakan satu-satunya
bentuk pidana badan yang dimungkinkan. 
Namun demikian, pidana kurungan tidak
terbatas pada pelanggaran saja tetapi juga
terhadap beberapa bentuk kejahatan, yaitu
yang dilakukan tanpa kesengajaan (Pasal 114, 
188, 191ter, 193, 195, 197, 199, 201, 359, 360, 
481 KUHP), semua diancamkan pidana penjara
maupun pidana kurungan.



• Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana
pokok yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Penambahan pidana
tutupan ke dalam ketentuan KUHP didasarkan pada
ketentuan Pasal 1 UU No. 20 Tahun 1946 tentang
Hukuman Tutupan (“UU 20/1946”). Di dalam Pasal 2 
UU 20/1946 disebutkan bahwa:

• (1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan
yang diancam dengan hukuman penjara, karena
terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim 
boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

• (2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika
perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara
melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan
tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, 
bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b8a3e5a162/node/38/uu-no-20-tahun-1946-hukuman-tutupan


• Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU 20/1946 
tempat untuk menjalani hukuman tutupan
ini, mengenai tata usaha dan tata tertibnya
diatur oleh Menteri Kehakiman dengan
persetujuan Menteri Pertahanan. Ketentuan
mengenai tempat menjalani hukuman
tutupan diatur lebih lanjut dalam ketentuan
PP No. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan
(“PP 8/1948”).

http://jdih.ristek.go.id/?q=perundangan/umum/peraturan-pemerintah&page=348


Pelaksanaan pidana tutupan berbeda dengan penjara
karena ditempatkan di tempat khusus bernama Rumah
Tutupan yang pengurusan umumnya dipegang oleh
Menteri Pertahanan (Pasal 3 ayat [1] PP 8/1948). 
Walaupun berbeda pelaksanaannya, penghuni Rumah
Tutupan juga wajib melaksanakan pekerjaan yang 
diperintahkan kepadanya dengan jenis pekerjaan yang 
diatur oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan
Menteri Kehakiman (Pasal 3 ayat [1] UU 20/1946 jo. 
Pasal 14 ayat [1] PP 8/1948). Penghuni Rumah Tutupan
tidak boleh dipekerjakan saat hari minggu dan hari raya, 
kecuali jika mereka sendiri yang menginginkan (Pasal 18 
ayat [1] PP 8/1948). Selain itu, Penghuni Rumah
Tutupan wajib diperlakukan dengan sopan dan adil
serta dengan ketenangan (Pasal 9 ayat [1] PP 8/1948).



Mr. Utrecht dalam buku Hukum Pidana II (hal.
321) berpendapat Rumah Tutupan bukan suatu
penjara biasa tetapi merupakan suatu tempat
yang lebih baik dari penjara biasa, selain karena
orang yang dihukum bukan orang biasa, perlakuan
kepada terhukum tutupan juga istimewa.
Misalnya ketentuan Pasal 33 ayat (2) PP 8/1948
yang berbunyi “makanan orang hukuman tutupan
harus lebih baik dari makanan orang hukuman
penjara” serta ketentuan Pasal 33 ayat (5) PP
8/1948 yang berbunyi “buat orang yang tidak
merokok, pemberian rokok diganti dengan uang
seharga barang-barang itu.”



Menurut Andi Hamzah dalam buku Asas-Asas Hukum
Pidana (hal. 191), pidana tutupan disediakan bagi para
politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh
ideologi yang dianutnya. Tetapi, dalam praktik dewasa
ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.

Akan tetapi, menurut pendapat Adam Chazawi dalam
buku Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (hal. 43) serta
pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-Asas
Hukum Pidana di Indonesia (hal. 174), sepanjang
sejarah praktik hukum di Indonesia, pernah terjadi satu
kali hakim menjatuhkan pidana tutupan yaitu putusan
Mahkamah Tentara Agung pada tanggal 27 Mei 1948
yang mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal
dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946 atau dikenal juga
dengan sebutan “Tiga Juli Affaire”



UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan

Perusakan hutan adalah proses, cara, atau
perbuatan merusak hutan melalui kegiatan
pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan
tanpa izin atau penggunaan izin yang
bertentangan dengan maksud dan tujuan
pemberian izin di dalam kawasan hutan yang
telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun
yang sedang diproses penetapannya oleh
Pemerintah.



Pembalakan liar adalah semua kegiatan
pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah
yang terorganisasi.

Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah
adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di
dalam kawasan hutan untuk perkebunan
dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.



Ketentuan Pidana Diluar Bidang Kehutanan
Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Di Bidang
Kehutanan

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah
tindak pidana khusus yang diatur dengan
ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang
dapat menunjukan hukum pidana khusus itu,
yaitu pertama, orang-orangnya atau
subjeknya yang khusus, dan kedua
perbuatannya yang khusus (bijzonder lijk
feiten).



Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus
maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang 
khusus seperti hukum pidana militer yang hanya
untuk golongan militer. 

Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang 
khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang 
dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti
hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. 
Kejahatan kehutanan merupakan tindak pidana
khusus yang dalam kategori hukum pidana yang 
perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik
kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil
hutan kayu. 



Pada dasarnya kejahatan kehutanan, secara
umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak
pidana umum dalam KUHP, dapat
dikelompokan ke dalam beberapa bentuk
kejahatan secara umum yaitu:

1. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan pasal
412) 

2. Pencurian (pasal 362 KUHP) 

3. Pemalsuan (pasal 261-276 KUHP) 

4. Penggelapan (pasal 372 - 377KUHP) 



Kejahatan bidang kehutanan antara lain :
seperti over cutting yaitu penebangan di luar
areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang
melebihi target kuota yang ada (over capsity),
dan melakukan penebangan sistem terbang
habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah
sistem terbang pilih, mencantuman data
jumlah kayu dalam SKSH yang lebih kecil dari
jumlah yang sebenarnya.



Penadahan (pasal 480 KUHP) 

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah
adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan
atau sengkongkol atau pertolongan jahat.

Penadahan dalam bahasa asingnya “heling”
(Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan
oleh R. Soesilo bahwa: “perbuatan itu dibagi menjadi,
perbuatan membeli atau menyewa barang yang
dietahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan
perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan
barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil
kejahatan”.



Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen
yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen
kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. 

Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat
kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan
hutan. 

Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat
mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang 
diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas
permukaan tanah. 

Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi
kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat
pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha
pelindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan
wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu
kesatuan komando. 



Perlindungan Hutan dan Konsevasi Hutan

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam
bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan
lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan
fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha
untuk :

a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan
hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan
manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta
penyakit; dan

b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara,
masyarakat, dan per-orangan atas hutan, kawasan hutan,
hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan
dengan pengelolaan hutan.



Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik
di dalam maupun di luar kawasan hutan. 

Perlindungan hutan pada hutan negara
dilaksanakan oleh Pemerintah. 

Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, serta
pihak-pihak yang menerima wewenang
pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan
dalam areal kerjanya. 

Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan 
oleh pemegang haknya. 



Larangan di bidang Kehutanan
Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana
perlindungan hutan.  (tidak belaku lagi, dicabut oleh
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 
TAHUN 2013 TENTANG 
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN 
HUTAN )

Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan
kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, 
serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan
kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan
kerusakan hutan



Setiap orang dilarang : 
a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki

kawasan hutan secara tidak sah; (tidak belaku lagi, dicabut
oleh UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 
TAHUN 2013 TENTANG 
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN )

b. merambah kawasan hutan; 
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan

radius atau jarak sampai dengan : 
1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai

di daerah rawa;
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan

pasang terendah dari tepi pantai.



d. membakar hutan;
e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil

hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari
pejabat yang ber-wenang;

f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar,
menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan
yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan
hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; (tidak
belaku lagi, dicabut oleh UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN )

g.  melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi
atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, 
tanpa izin Menteri; (tidak belaku lagi, dicabut oleh
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 
TAHUN 2013 TENTANG 
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN )



h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak
dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil
hutan; (tidak belaku lagi, dicabut oleh UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN )

i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk
secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;  
(tidak berlaku lagi karena adanya putusan MK)

j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau
patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam
kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; (tidak belaku
lagi, dicabut oleh UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN )

k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, 
memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa
izin pejabat yang berwenang; (tidak belaku lagi, dicabut oleh
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 
TENTANG 
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN )



l. membuang benda-benda yang dapat
menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta
membahayakan keberadaan atau kelangsungan
fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan

m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut
tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak
dilindungi undang-undang yang berasal dari
kawasan hutan tanpa izin pejabat yang
berwenang.



Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka
kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat
pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus. 

Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus berwenang untuk : 
1. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau

wilayah hukumnya; 
2. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan

pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah
hukumnya; 

3. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang 
menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 

4. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana
yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 

5. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk
diserahkan kepada yang berwenang; dan

6. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya
tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil
hutan. 



Pengawasan
Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan
menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai
secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau
penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. 
Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan. 

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan
terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak
ketiga. 

Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan
melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan. 



Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya
berhak: 
a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat
adat yang bersangkutan; 
b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan
hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan
dengan undang-undang; dan
c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka 
meningkatkan kesejahtera-annya. 

Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat
hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 



Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang
Kehutanan

Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup
yang dihasilkan hutan. 
Selain hak, masyarakat dapat: 

a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan
hasil hutan, dan informasi kehutanan; 

c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam
pembangunan kehutanan; dan

d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak
langsung. 



Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan
berhak memperoleh kompensasi karena
hilangnya akses dengan hutan sekitarnya
sebagai lapangan kerja untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya akibat penetapan
kawasan hutan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. 

Setiap orang berhak memperoleh kompensasi
karena hilangnya hak atas tanah miliknya
sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan
hutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. 



Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan
menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. 

Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat
meminta pendampingan pelayanan, dan dukungan kepada
lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau Pemerintah.

Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di
bidang kehutanan. 

Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat
melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang 
berdaya guna dan berhasil guna. 

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh
forum pemerhati kehutanan. 



Penegakan Hukum Kehutanan

Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan 
bertujuan: 

a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera
bagi pelaku perusakan hutan; 

b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan
dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak
lingkungan serta ekosistem sekitarnya; 

c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil
hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi
hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan

d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat
penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam
menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan
hutan. 



Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara
menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik
langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Tindakan secara hukum meliputi penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan
hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang
berlaku

Perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara
lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian
secepatnya.



Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan

Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan
kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. 

Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan
kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang 
terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara
bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan
perusakan hutan. 

Kelompok terstruktur tidak termasuk kelompok masyarakat yang 
bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang 
melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan
penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan
lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. 



Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam
dan/atau di sekitar kawasan hutan yang
melakukan penebangan kayu di luar kawasan
hutan konservasi dan hutan lindung untuk
keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan
komersial harus mendapat izin dari pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar
kawasan hutan konservasi dan hutan lindung
untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan
komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.



Gugatan Perwakilan

Masyarakat berhak mengajukan gugatan
perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan
ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan
yang merugikan kehidupan masyarakat. 

Hak mengajukan gugatan terbatas pada
tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang 
tidak sesuai dengan per-aturan perundang-
undangan yang berlaku. 



Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat
pencemaran dan atau kerusakan hutan
sedemikian rupa sehingga mempengaruhi
kehidupan masya-rakat, maka instansi Pemerintah
atau instansi Pemerintah Daerah yang ber-
tanggungjawab di bidang kehutanan dapat
bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab
pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan
berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk
kepen-tingan pelestarian fungsi hutan.



Organisasi bidang kehutanan yang berhak
mengajukan gugatan harus memenuhi
persyaratan: 

a. berbentuk badan hukum; 

b. organisasi tersebut dalam anggaran
dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan
didirikannya organisasi untuk kepentingan
pelestarian fungsi hutan; dan

c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan
anggaran dasarnya.



Penyelesaian Sengketa Kehutanan

Penyelesaian sengketa kehutanan dapat
ditempuh melalui pengadilan atau di luar
pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela
para pihak yang bersengketa.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian
sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka
gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan
setelah tidak tercapai kesepakatan antara para
pihak yang bersengketa.



Penyelesaian sengketa kehutanan di luar
pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan
dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai
pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau
mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus
dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.

Dalam penyelesaian sengketa kehutanan di luar
pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga yang
ditunjuk bersama oleh para pihak dan atau
pendampingan organisasi non Pemerintah untuk
membantu penyelesaian sengketa kehutanan.



Penyelesaian sengketa kehutanan melalui
pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh
putusan mengenai pengembalian suatu hak, 
besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu
yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah
dalam sengketa. 

Selain putusan untuk melakukan tindakan
tertentu, pengadilan dapat menetapkan
pembayaran uang paksa atas keterlambatan
pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap
hari.



Penyidikan

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi
pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana.



Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 
berwenang untuk : 

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran
laporan atau keterangan yang berkenaan
dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, 
kawasan hutan, dan hasil hutan; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang 
diduga melakukan tindak pidana yang 
menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil 
hutan; 

c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang 
berada dalam kawasan hutan atau wilayah
hukumnya; 



d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang
bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, 
kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku

e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang
atau badan hukum sehubungan dengan tindak
pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, 
dan hasil hutan; 

f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan
pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana; 

g. 



g. membuat dan menandatangani berita acara; 

h. menghentikan penyidikan apabila tidak
terdapat cukup bukti tentang adanya tindak
pidana yang menyangkut hutan, kawasan
hutan, dan hasil hutan.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyerahkan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana.



Larangan dalam UU No 41 tahun
1999

a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki 
kawasan hutan secara tidak sah; 

b. merambah kawasan hutan; 
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan

dengan radius atau jarak sampai dengan : 
1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan

sungai di daerah rawa; 
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan

pasang terendah dari tepi pantai. 



d. membakar hutan; 
e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam

hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang ber-wenang; 
f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, 

menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga
berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; 

g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi
bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; 

h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi
bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; 

i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara
khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; 

j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut
diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan
hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; 

k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau
membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang 
berwenang



l. membuang benda-benda yang dapat
menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta
membahayakan keberadaan atau kelangsungan
fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan

m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut
tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak
dilindungi undang-undang yang berasal dari
kawasan hutan tanpa izin pejabat yang 
berwenang. 



Larangan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan; 

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang; 

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
secara tidak sah; 

d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, 
menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di
kawasan hutan tanpa izin; 

e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu
yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan
sahnya hasil hutan; 



f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk
menebang, memotong, atau membelah pohon di
dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang 
berwenang; 

g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat
lainnya yang lazim atau patut diduga akan
digunakan untuk mengangkut hasil hutan di
dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang 
berwenang; 

h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga
berasal dari hasil pembalakan liar; 



i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, 
perairan, atau udara; 

j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, 
darat, laut, atau udara; 

k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima 
titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal 
dari pembalakan liar; 

l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu
yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut
secara tidak sah; dan/atau

m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 
menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang 
berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut
secara tidak sah. 



Sanksi Pidana
Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan yaitu:
1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana
perlindungan hutan. 
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan
kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin
pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang
melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima 
milyar rupiah).
Tindak pidana ini adalah kejahatan
(tidak belaku lagi, dicabut oleh UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN )



Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan yaitu:
a.  mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan

secara tidak sah; 
b.  merambah kawasan hutan; 

(tidak belaku lagi, dicabut oleh UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 
TAHUN 2013 TENTANG  PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN )

c.  melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau
jarak sampai dengan : 
1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah
rawa; 
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah
dari tepi pantai. 

diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Tindak pidana ini adalah kejahatan



Barang siapa dengan sengaja melanggar
ketentuan yaitu membakar hutan, diancam
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Barang siapa karena kelalaiannya melanggar
ketentuan yaitu membakar, diancam dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00
(satu milyar lima ratus juta rupiah).

Tindak pidana ini adalah kejahatan



Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
yaitu
1. menebang pohon atau memanen atau memungut
hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin
dari pejabat yang ber-wenang; 
2. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, 
menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil
hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari
kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak
sah; 

diancam dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

Tindak pidana ini adalah kejahatan



Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan yaitu:

Pasal 38 ayat (4):
Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan
penambangan dengan pola pertambangan terbuka. 
atau
Pasal 50 ayat (3) huruf g:
Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi
atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, 
tanpa izin Menteri;

diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 
(lima milyar rupiah).
Tindak pidana ini adalah kejahatan



Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan yaitu
mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang 
tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan
sahnya hasil hutan

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp. 10.000. 000.000,00 (sepuluh
milyar rupiah).

Tindak pidana ini adalah kejahatan

(tidak belaku lagi, dicabut oleh UNDANG-UNDANG 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG 
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN )



Barang siapa dengan sengaja melanggar
ketentuan yaitu:
menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan
yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud
tersebut oleh pejabat yang berwenang;
diancam dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.
000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Ketentuan ini tidak berlaku lagi
(tidak belaku lagi, dicabut oleh UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN )



Barang siapa dengan sengaja melanggar
ketentuan yaitu: 

membawa alat-alat berat dan atau alat-alat
lainnya yang lazim atau patut diduga akan
digunakan untuk mengangkut hasil hutan di
dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang 
berwenang; 

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000. 000.000,00 (lima milyar rupiah).



Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan yaitu: 
membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, 
memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan
tanpa izin pejabat yang berwenang; 
diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rp. 1.000. 000.000,00 (satu milyar
rupiah) 
(tidak belaku lagi, dicabut oleh UNDANG-UNDANG 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG 
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN )



Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan yaitu:
membuang benda-benda yang dapat menyebabkan
kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan
atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; 
dan

diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rp. 1.000. 000.000,00 (satu milyar
rupiah).

Tindak pidana ini adalah pelanggaran. 
(tidak belaku lagi, dicabut oleh UNDANG-UNDANG 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG 
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN )



Barang siapa dengan sengaja melanggar
ketentuan yaitu:

mengeluarkan, membawa, dan mengangkut
tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak
dilindungi undang-undang yang berasal dari
kawasan hutan tanpa izin pejabat yang 
berwenang. 

diancam dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 
50.000. 000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana ini adalah pelanggaran. 



Tindak pidana apabila dilakukan oleh dan atau atas
nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan
sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana
masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari
pidana yang dijatuhkan.

Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan
pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat
angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan
kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.



GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-
undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana, mewajibkan
kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti
rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan
kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan,
atau tindakan lain yang diperlukan.
Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha
pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan,
atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-
undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana
dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif yang dikenakan antara lain berupa denda,
penca-butan izin, penghentian kegiatan, dan atau pengurangan
areal.


