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Istilah Penting :

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan

berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam

komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara

yang satu dan yang lainnya. 

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh

Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan

tetap. 

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. 

Terorganisasi adalah 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, tidak termasuk kelompok
masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan
yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan
penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan
komersial. 



Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan

untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. 

Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang 

dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku

perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang 

terkait lainnya. 

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan

hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta

memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan

adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga

kelestariannya. 



Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk

memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu

melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, 

pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan

tidak mengurangi fungsi pokoknya. 

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang 

diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa

kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau

penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran. 



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. 



Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan
tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri. 

Pelapor adalah orang yang memberitahukan adanya dugaan, sedang, 
atau telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang. 

Informan adalah orang yang menginformasikan secara rahasia adanya
dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat
yang berwenang. 

Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang 
melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah
hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum
Indonesia. 

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisasi, 
baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. 



Pengertian

 Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh
pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini
terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai
penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan,
modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah
satu aspek biosfer Bumi yang paling penting.

 Menurut M. Hariyanto Hukum Kehutanan adalah Kumpulan peraturan
atau kaedah tentang kebolehan, keharusan atau larangan; baik tertulis
maupun tidak tertulis; yang mengatur hubungan antara: negara
(pemerintah) dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan
satwa liar; negara dengan orang yang terkait dengan hutan, kawasan
hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; orang dengan hutan,
kawasan hutan, hasil hutan. tumbuhan dan satwa liar, bersifat memaksa
(imperatif); dan sanksi bagi yang melanggarnya.



Sedangkan Menurut Idris Sarong Al Mar, Hukum kehutanan adalah
serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma (tidak tertulis) dan
peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-
hal hutan dan kehutanan. 

Biro Hukum dan Organisai Departemen Kehutanan merumuskan
hukum kehutanan adalah “kumpulan (himpunanan) peraturan yang 
tertulis yang berkenaan dengan kegiatan yang bersangkut paut dengan
hutan dan pengurusannya”. 

Hukum kehutanan dalam kedua definisi di atas dititikberatkan pada
kekuasaan negara dalam pengelolaan dan pengurusan hutan dan
kehutanan semata-mata, padahal persoalan itu bukan hanya menjadi
urusan negara, tetapi juga menjadi urusan manusia secara perorangan, 
jika ia mengusahakan penanaman kayu diatas tanah miliknya.



Salim mengatakan hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah atau

ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan

hutan dan kehutanan dan hubungan antara individu (perorangan) 

dengan hutan dan kehutanan. 

Ada 3 (tiga) unsur yang terkandung dalam rumusan hukum

kehutanan yaitu:

1. adanya kaidah hukum kehutanan baik tertulis maupun tidak

tertulis;

2. mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan,

dan;

3. mengatur hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan

dan kehutanan.



Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang

dibuat oleh lembaga yang berwewenang untuk mengatur hal-hal

yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan

tertulis ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan,

baik yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda

maupun yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan

persetujuan DPR sejak bangsa indonesia merdeka.

Sedangkan Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga

hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang

tidak tertulis, timbul, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Jadi, sifatnya adalah lokal.



Hal-hal yang diatur dalam hukum kehutanan tidak tertulis

adalah:

 Hak membuka tanah di hutan;

 Hak untuk menebang kayu;

 Hak untuk memungut hasil hutan;

 Hak untuk mengembalakan ternak dan sebagainya.



Diberbagai daerah hak-hak tersebut diatur oleh desa dan dahulu

hak-hak adat itu dikuasai oleh raja serta kini dikuasai oleh negara.

Penggunaan hak-hak adat diatur sedemikian rupa dan tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara. Apabila

negara menghendaki penguasaannya, hak-hak rakyat atas hutan

tersebut harus mengalah demi kepentingan yang besar.

Penguasaan negara ini semata-mata untuk mengatur dan

merencanakan peruntukan hutan guna meningkatkan kesejahteraan

rakyat. Hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan erat

kaitannya dengan kedudukan negara sebagai organisasi tertinggi

yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengatur

perencanaan, peruntukan, dan penggunaan hutan sesuai fungsinya,

serta mengatur pengurusan hutan dalam arti luas.



Hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan

kehutanan mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena

individu tersebut telah mengusahakan tanah miliknya untuk

menanam kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga

pengurusan dan pemenfaatannya diatur dan bersangkutan.

Namun demikian, individu tersebut harus membayar biaya

pengujian, dan iuran hasil hutan (IHH).



Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Kehutanan
Asas:

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan,
keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Tujuan :

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan : 

a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang 
proporsional; 

b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi
lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, 
budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; 

c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; 

d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan
masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan
sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan
terhadap akibat perubahan eksternal; dan

e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. 



Penguasaan Hutan

Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

Penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang kepada Pemerintah
untuk :

a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan,
kawasan hutan, dan hasil hutan;

b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan
hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang
dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai
kehutanan.

Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat
hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya,
serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.



Pembagian Status dan Fungsi Hutan

Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: 

a. hutan negara; dan

b. hutan hak. 

Hutan negara dapat berupa hutan adat.

Pemerintah menetapkan status hutan dan hutan adat ditetapkan

sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang

bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang

bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat

kembali kepada Pemerintah.



Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: 

a. fungsi konservasi, 

b. fungsi lindung, dan

c. fungsi produksi. 

Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai

berikut: 

a. hutan konservasi; 

b. hutan lindung, dan

c. hutan produksi. 



Hutan konservasi terdiri dari : 

a. kawasan hutan suaka alam, 

b. kawasan hutan pelestarian alam, dan 

c. taman buru. 

Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk

tujuan khusus. 

Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan

air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. 



Pembagian macam-macam/jenis-jenis hutan yang ada di
Negara Kesatuan Republik Indonesia disertai arti definisi
dan pengertian :

Hutan Bakau

Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di daerah pantai berlumpur. 
Contoh : pantai timur kalimantan, pantai selatan cilacap, dll.

Hutan Sabana
Hutan sabana adalah hutan padang rumput yang luas dengan jumlah
pohon yang sangat sedikit dengan curah hujan yang rendah. Contoh : 
Nusa tenggara

Hutan Rawa
Hutan rawa adalah hutan yang berada di daerah berawa dengan
tumbuhan nipah tumbuh di hutan rawa. Contoh : Papua selatan, 
Kalimantan, dsb.



Hutan HujanTropis

Hutan hujan tropis adalah hutan lebat / hutan rimba belantara

yang tumbuh di sekitar garis khatulistiwa / ukuator yang memiliki

curah turun hujan yang sangat tinggi. Hutan jenis yang satu ini

memiliki tingkat kelembapan yang tinggi, bertanah subur, humus 

tinggi dan basah serta sulit untuk dimasuki oleh manusia. Hutan

ini sangat disukai pembalak hutan liar dan juga pembalak legal 

jahat yang senang merusak hutan dan merugikan negara trilyunan

rupiah. Contoh : hutan kalimantan, hutan sumatera, dsb.

Hutan Musim

Hutan musim adalah hutan dengan curah hujan tinggi namun

punya periode musim kemarau yang panjang yang menggugurkan

daun di kala kemarau menyelimuti hutan.



Hutan terbagi / dibagi berdasarkan

fungsinya, yaitu :

HutanWisata

Hutan wisata adalah hutan yang dijadikan suaka alam yang ditujukan

untuk melindungi tumbuh-tumbuhan serta hewan / binatang langka agar 

tidak musnah / punah di masa depan. Hutan suaka alam dilarang untuk

ditebang dan diganggu dialih fungsi sebagai buka hutan. Biasanya hutan

wisata menjadi tempat rekreasi orang dan tempat penelitian.

Hutan Cadangan

Hutan cadangan merupakan hutan yang dijadikan sebagai lahan pertanian

dan pemukiman penduduk. Di pulau jawa terdapat sekitar 20 juta hektar

hutan cadangan.



Hutan Lindung
Hutan lindung adalah hutan yang difungsikan sebagai penjaga ketaraturan air 
dalam tanah (fungsi hidrolisis), menjaga tanah agar tidak terjadi erosi serta
untuk mengatur iklim (fungsi klimatologis) sebagai penanggulang pencematan
udara seperti C02 (karbon dioksida) dan C0 (karbon monoksida). Hutan
lindung sangat dilindungi dari perusakan penebangan hutan membabibuta
yang umumnya terdapat di sekitar lereng dan bibir pantai.

Hutan Produksi / Hutan Industri
Hutan produksi yaitu adalah hutan yang dapat dikelola untuk menghasilkan
sesuatu yang bernilai ekonomi. Hutan produksi dapat dikategorikan menjadi
dua golongan yakni hutan rimba dan hutan budidaya. Hutan rimba adalah
hutan yang alami sedangkan hutan budidaya adalah hutan yang sengaja dikelola
manusia yang biasanya terdiri dari satu jenis tanaman saja. Hutan rimba yang 
diusahakan manusia harus menebang pohon denga sistem tebang pilih dengan
memilih pohon yang cukup umur dan ukuran saja agar yang masih kecil tidak
ikut rusak.



Asas Penyelenggaraan Kehutanan

Manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan

penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan

kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi.

Kerakyatan dan keadilan, dimaksudkan agar setiap

penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan

kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan

kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh

rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan

atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek

monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

.



Kebersamaan, dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan

kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling

keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara

masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS

Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah,

dan koperasi.

Keterbukaan, dimaksudkan agar setiap kegiatan

penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan

memperhatikan aspirasi masyarakat.

Keterpaduan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan

kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan

kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat



Tujuan Hukum kehutanan
Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatan, dan
melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi
kesejahteraan rakyat secara lestari.

Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (lex specialis) karena hukum
kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berakaitan dengan hutan dan
kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang
mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka
akan diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena
itu, hukum kehutanan disebut sebagai lex specialis, sedangkan hukum
lainnya seprti agraria dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (lex
specialis derogate legi generalis)



Status hutan

Menurut pasal 5 UU No 41 1999 tentang kehutanan, Hutan

berdasarkan statusnya terdiri dari:

Hutan Negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak

dibebani hak atas tanah.

Hutan Hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak

atas tanah. Hak atas tanah, misalnya hak milik (HM), Hak Guna

Usaha (HGU), dan hak guna bangunan (HGB).



Fungsi hutan
Hutan mempunyai tiga fungsi, menurut pasal 6 ayat (1) UU No
41 tahun 1999 tentang kehutanan yaitu:

Hutan Konservasi

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang
mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan
satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas kawasan hutan
suaka alam (Hutan dengan ciri khas tertentu, seperti satwa dan
ekosistemnya) dan kawasan hutan pelestarian alam (hutan dengan ciri
khas tertentu seperti taman nasional, tahura, taman wisata alam).

Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan



Hutan Produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna
produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada
umumnya serta pembangunan, industri, dan ekspor pada
khususnya.

Hutan produksi dibagi menjadi tiga, yaitu hutan produksi terbatas
(HPT), hutan produksi tetap (HP), dan hutan produksi yang dapat
dikonservasikan (HPK).

Secara umum fungsi hutan adalah untuk kehidupan Sebagai bagian
dari cagar lapisan biosfer, hutan memiliki banyak fungsi yang sangat
bermanfaat bagi kehidupan makhluk di muka bumi.Tak hanya
manusia, hewan dan tumbuhan pun sangat memerlukan hutan
untuk kelangsungan hidupnya.



Pengurusan Hutan

Pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang 

sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran

rakyat. 

Pengurusan hutan, meliputi kegiatan penyelenggaraan: 

a. perencanaan kehutanan, 

b. pengelolaan hutan, 

c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta

penyuluhan kehutanan, dan

d. pengawasan. 



Perencanaan kehutanan meliputi:

a. inventarisasi hutan, 

b. pengukuhan kawasan hutan, 

c. penatagunaan kawasan hutan, 

d. pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan 

e. penyusunan rencana kehutanan. 

Hasil inventarisasi hutan antara lain dipergunakan sebagai dasar

pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya

hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi

kehutanan.



Berdasarkan inventarisasi hutan Pemerintah menyelenggarakan

pengukuhan kawasan hutan. 

Kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk

memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.

Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses

a. penunjukan kawasan hutan, 

b. penataan batas kawasan hutan, 

c. pemetaan kawasan hutan, dan 

d. penetapan kawasan hutan. 

Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memperhatikan

rencana tata ruang wilayah.



Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan meliputi kegiatan: 

a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, 

b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, 

c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan 

d. perlindungan hutan dan konservasi alam. 



Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal 
bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap
menjaga kelestariannya. 

Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan
kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada
taman nasional. 

Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka
alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 



Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, 

pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan

kayu. 

Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin

usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa

lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. 



Izin usaha pemanfaatan kawasan dapat diberikan kepada

perorangan, dan koperasi.

Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada: 

a. perorangan, 

b. Koperasi, 

c. badan usaha milik swasta Indonesia, 

d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. 

Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan kepada:

perorangan dan koperasi.



Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan,

pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan

bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin

usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa

lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan

kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu



Izin usaha pemanfaatan kawasan : 

a. Perorangan, 

b. Koperasi, 

Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada: 

a. perorangan, 

b. koperasi. 

c. badan usaha milik swasta Indonesia, 

d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. 

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan kepada: 

a. perorangan, 

b. Koperasi, 

c. badan usaha milik swasta Indonesia, 

d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. 



Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dapat diberikan kepada: 

a. perorangan, 

b. Koperasi, 

c. badan usaha milik swasta Indonesia, 

d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. 

Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dapat diberikan
kepada: 

a. perorangan, 

b. koperasi

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta
Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan,
izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan
bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat.



Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, dikenakan iuran izin
usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja.

Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib menyediakan
dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.

Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan hanya dikenakan provisi.

Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang 
bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. 

Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat
dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya. 

Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. 

Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat
dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.



Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di

luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan

hutan produksi dan kawasan hutan lindung. 

Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi

pokok kawasan hutan. 

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan

dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri

dengan mempertim-bangkan batasan luas dan jangka waktu

tertentu serta kelestarian lingkungan. 



Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan

dengan pola pertambangan terbuka.

Pemberian izin pinjam pakai yang berdampak penting dan

cakupan yang luas serta bernilai strategis dilaku-kan oleh Menteri

atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di

kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap

berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.”



Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan,
mempertahan-kan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga
daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem
penyangga kehidupan tetap terjaga.

Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan : 

a. reboisasi, 

b. penghijauan, 

c. pemeliharaan, 

d. pengayaan tanaman, atau

e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada
lahan kritis dan tidak produktif. 

Kegiatan rehabilitasi dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan
kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. 



Reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau

memulihkan kemballi lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar 

dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Kegiatan reklamasi) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan

lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.

Penggunaan kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan, 

wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola

yang ditetapkan Pemerintah. 



Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib

dilaksa-nakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan

tahapan kegiatan pertambangan. 

Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan

di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan

permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan

reklamasi dan rehabilitasi.



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. 



Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-

baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan

hutan. 

Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas

terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. 



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 18TAHUN 2013TENTANG

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 2013TENTANG 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.


