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PEMERINTAH PROYINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSXNUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 6 TAHLIN 2OO4
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN Til]TAN KELdASYARAKATAN
DI PROVINSINUSA TENGGARABARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUtsERNT]RNUSA TENGGARA BARAT.
Menimbang

bahwa surnberdaya hutan sebagaikarunia Tuhan Yang Maha Esa
mempunyai peranan penting sebagai sistern penyangga kehidupan
dan pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan
kesejahteraanrnasyarakat;
b. bahwa agar sumber daya hutan pada kawasan hutan produksi,
hutan lindung dan taman hutan raya dapat dimanfaatkan secara
optimal untuk kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaannya
perlu dilakukan secaraadil dan lestari melalui pendekatanekologis
dan sosial budaya dengan rnemberikan peran yang besar kepada
komunitas sosial seternpatmelalui pola hutan kemasyarakatan;
bahwa pola hutan kemasyarakatansebagaisr;ratupola pengelolaan
hutan yang rnengedepankanperanan komunitas sosial setempat
dalam pengelolaanhutan dan seb,agaipenerima rnanfuatutama dari
sumberdaya hutan, dalam pelaksanaannya perlu diatur dan
dikendalikan agar rnernatuhikaidah-kaidah pengelolaanhutan dan
mencapaitujuan yang ditetapkan;
d . bahwa bendasarkanpertirnbangan sebagaimanadimaksud dalam
huruf a b dan c, perlu naernbentuk Peraturan Daerah tentang
Pedoman Penyelenggarmn Hutar,r Ken'lasyarakatan di Provinsi
Nusa TenggaraBarat.

Mengingat

l . Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115,
TambahanLernbaranNegara Nornor 1649);

2. Undang-undangNornor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar
Pokok-pokokAgreria (tembaran NegaraTahun 1960Nomor 104,
TambahanLembaranNegaraNomor 2A34');
3. Undang-undangNomor ll Tahun 1974 tentang Pengairan
(LembaranNegaraTahun 1974 Nomor 65" TambahanLembaran
NegaraNomor.3046");
4. Undang-undangNomor I Tahun l98l tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana {.embaran Negara Tahun 1981
Nornor 76, TambahanLernbaranNegara Nomor 32ffi);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun l99O tentang Konservasi
SumberdayaAlam Hayati dan Ekosistemnya(LembaranNegara
Tahun 1990 Nornor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor3al{;
6. Undang-undangNomor 24 Tahun 1992 tentang PenataanRuang
(LembaranNegaraTahun tr992Nomor tr15, TambahanLembaran
NegaraNomor 3501);
7. Undang-undangNomor 23 Tahtrn 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Nqgara Tatnrn l9g7 Nomor 68,
TambahanLembaranNegara Nomor 36W);
8. Undang-undangNomor 22 Tatrun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (LernbaranNegara Tatun 1999 Nornor 60, Tambahan
LembaranNegaraNornor 3839);
9. Undang-undangNomor 25 Tahun 1999 tentang Perirnbangan
KeuanganPernerintahPusatdan Daaah (LembaranNegaraTahun
1999Nomor 72, Tambahanl"rmbaranNegara Nomor 3848);
10.Undang-undangNomor 4l Tahun lW
tentang Kehutanan
(LembaranNEgaraTatrun 1999Nornor 16?, TambahanLembaran
NegaraNomor3881);
ll.Peraturan PernerintahNomor 22 Tahun l9g2 tentang Tata
Pengaturan Air (Lembaran Negam Talrun lgg} Nomor j7,
TambahanLembann NeganaNonmr 3225);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tatrun 1982 tentang Irigasi
(LembaranNegara Tahun 1982 Nomor 38" TambahanLembaran
NegaraNomor 3??.6);
13.PeraturanPemerintahNomor 35 Tahun l99l tentang Sungai
(LembaranNegara Tahun 1991 Nonnar 44, TarnbatranLembaran
NegaraNornor3aaQ;
14.PeraturanPemerintahNomor 13 Tahun 1994 tentang perburuan
SatwaLiar (LembaranNegaraTahun 1994 Nornor l);
15.PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 1994tentangpengusahaan
Pariwisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25,
TambahanLembaranNegaraNomor 3550);
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16.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tatrun 1998 tentang Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor l32.Tambahan Lembaran Negara Nomor
3776).
l7.Peraturan PernerintahNornor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan
Jenis Tr.rmbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 14, TambahanLernbananNegara Nomor aO24);
l8.Peraturan PernerintahNornor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nonror 54, Tambahan Lembaran
Negara Nornor 3952);
19. Peraturan Pernerintah Nornor 54 Tahun 20O0 ter,ltangPenyedia
Jasa PenyelesaianKonflik Lingkungan Hidup (Lernbaran Negara
Tahun 2000 Nomor 113, Tarnbatran l"embaran Negara
Nomor 3982\;
20. Peraturan FernenintahNornon 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Atas Fenyeilenggaraan Fernerintahan Daerah
(LembaranNegara Tahun l99l Nornor a090);
21. PeraturanFemerintah Nornor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan
dan PenyusunanRencana FengelolaanHutaq PemanfaatanHutan
dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002
Nornor 66 );
22.Keputusan FnesidenNomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung;
23. Keputusan Fresi en Nornor 44 Tahr"ln 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Ferundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-ul'ldang Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden (Lernbaran Negara Tahun 1999
Nomor 70);
24. Keputusan Presiden Nor,nor 74 Tahun 2001 tentang Tata
PengawasanPenyelenggaf,aan
FenrerintahanDaerah;

Cara

25. PeraturanDaerah Fropinsi DaenahTingkat I Nusa Tenggara Barat
Nomor 5 Tahuln 1984 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran
Daerah Tahun 1986 Nornor 6);
26. Peraturan Daerah Fropinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat
Nomor 5 Tahun 1984 tentang Irigas (Lembaran Daerah Tahun
1985 Nornor 8);
27.Perafixan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat
Nomor 9 Tahr"ln1989 tentang Kawasan Pengembanganpariwisata
(LembaranDaerah Tatrun 1990 Nomor 3).
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERATURANDAERAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT.

BAB I
KATNNTUAN UMUM
Pasal I
Dalam PeraturanDaerah ir,ri,yang dimaksud dengan :
a.

Daerah adalahProvinsi Nusa TenggaraBarat.

b.

Gubernur adalahGubernur Nusa TenggaraBarat.

c.

Kabupaten/I(ota adatrahKabupatenfKota se-NusaTenggaraBarat.

Bupati,/WalikotaadalahBupatiflffalikota se Nusa TenggaraBarat.
e. Dinas KehutananProvinsi adalahDinas KehutananProvinsi Nusa
TenggaraBarat.
f
Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota adalah Dinas Kehutanan
Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa TenggaraBarat.
g. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistern berupa hamparan lahan
berisi sumberdayaalarn hayati yang didominasi pepohonandalam
persekutuanalam lingkungannya"yang satu dengan lainnya tidak
dapat dipisahkan.
h. Kawasan hutan adalah wilayah teftentu yang ditunjuk dan atau
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagaihutan tetap.
i. Hutan Negara adalah tlutan yang berada pada tanah yang tidak
dibebani hak atastanah.
j
Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani
hak atastanah.
k. Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah
masyarakathukum adat.
l. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok memproduksi hasil hutan.
m. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang nnempunyai fungsi
pokok sebagaiperlindungan sistern penyarigga kehidupan untuk
mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,
mencegahintrusi air laut dan rnemeliharakesubunantanah.
n. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas
tertentu, yang mempunyai fungsi pokok
pengawetan
keanekaragarnan
tumbuhan dan satwa sertaekosistemnya.
o. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut TAHURA adalah
kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan
dan/atau satwa yang alarni atau buatarl jenis asli dan atau bukan
asli yang dirnanfaatkan bagi
kepentingan penelitian ilmu
d.

C:RaperdaDraft HKm-Kom.Utara

pengetahuarLpendidikan, penunjang budidaya, pariwisata. dan
rekreasi.

q
f.

Hutan Alarn adalah kawasan hutan yang tanamannya tumbuh
dengansendirinyatanpa campur tangan manusia.
Hutan Tanaman adalah kawasan hutan yang tanamannya
merupakanhasil budidaya rnanusiadenganjenis tertentu.
Tebang Pilih Tanarn trndonesiayang selanjutnya disebut TpTI
adalah suatu sistim silvikultur yang menggunakan penebangan
pohon berdiameter 50 crn keatas dan pernnudaanhutan dengan
penanamanperkayaan.

s. Hutan Kemasyarakatanselanjutnyadisebut HKm adalah kawasan
hutan yang dikelola oleh kelornpok usaha rnasyarakat setempat
dan bertujuan untuk r,nemberdayakanmasyarakat setempat tanpa
mengganggufungsi pokok hutan.
t.

Wilayah Pengelolaan HKm adalah kawasan hutan negara yang
ditetapkan oleh Gubernur dan dikukuhkan oleh Menteri untuk
kegiatanHKm.

u. Areal izin kegiatan HKrn adalah bagian dari wilayah pengelolaan
HKrn yang dikelola oleh kelompok usaha rnasyarakat setempat
denganizin yang syah.
v.

PengelolaanHKm adalah serangkaian kegiatan yang meliputi :
penataan hutan, perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan
pemeliharaan, perlindungan hutan di areal Izir,l kegiatan HKm
sesuaidenganfungsi hutan secaraberkelanjutan.
w. Forum Koordinasi PengembangenHutan Kemasyarakatan yang
selanjutnya disebut FKPHKm adalah fonrm atau wadah
koordinasi antar instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga
masyarakat,pakar dan pelaku hutan kemasyarakatan.
x. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memperoleh manfaat
optimal dari hutan untuk kesejahteraan masyarakat berupa
pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan,
pemanfaatan/pernungutan hasil hutan kayu dan non kayu, sefta
flora dan fauna yang tidak dilindungi.
Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari
warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan atau
sekitar hutan, yang membentuk komunitas, yang didasarkanpada
kesarnaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan,
kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata
tertib kehidtrpanbersama.
Izin kegiatanHKm adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau
Bupati/walikota kepada masyarakat setempat untuk mengelola
HKm.
aa. Air permukaan adalah air yang berada di permukaan tanah baik
yang mengalir atau pun yang tidak.

bb Air bawah tanah adalah air yang berada di bawah rapisan air
perrnukaantanah dan di atas lapisan air tanah.
Rehabilitasi adalah segala usaha untuk
memulihkan,
mernpertahankan dan rneningkatkan fungsi hutan dan lahan
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sehinggadaya dukung, prodr,rktivitaslahan dan peranannvadalam
mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga melalui
ke-eiatanpenanaman, pengkayaan tanaman, pemeliharaan dan
penerapanteknik konservasibaik sipil teknik maupun vegetatif
dd Keputusan Desa, adalah peraturan Desa yang dibuat dalam
musyawarahbersama BadanPerwakilanDesa dan Kepala Desa.
ee. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut PSDH
adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai
instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
tr Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaanjasa
berupa pemberian pekerjaan oleh pemerintah Provinsi kepada
pengusaha./rekanan.
(, (t
DD.

Dana Reboisasiyang selanjutnyadisebut DR adalah dana yang
dipungut dari pemegangizin usaha pemanfaatanhasil hutan dari
hutan alam yang berupa kay, digunakan dalam rangka reboisasi,
rehabilitasi hutan sertakegiatanpendukungnya.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal2
(l)

Tujuan penyelenggaraan HKm adalah untuk mewujudkan
keberdayaan dan kesejahteraanmasyarakat di dalam hutan dan
disekitar hutan rnelalui manfaat ekologi, ekonomi dan sosialbudaya dari hutan secaraseirnbangdan berkelanjutan.

(2) Berdasarkanstatusfungsi, kondisi dan potensi hutan, pengelolaan
HKm mempunyai tujuan khusus yaitu:
a.

Pemanfaatankayu.

b.

Pemanfaatanhasil hutan bukan kayu.

c.

Pemanfaatan
air.

d.

Pemanfaatanjasa wisata alam.

e.

Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi

(3) Suatu wilayah pengelolaanHKrn dapat dikelola untuk satu atau
lebih tujuan khusus, apabila n:remenuhiseluruh kriteria kelavakan
sebagaimana
dimaksuddalarnPasal4 .
Pasal 3
(1) Ruang lingkup penyelenggaraanHKm meliputi : penetapan
wilayah pengelolaan, penyiapan masyarakat, perizinan,
pengelolaanhutan,pembinaan,pengendalian,dan sanksi.
(2) Penyelenggaraan HKrn melibatkan peranan dan fungsi
pemerintah daerah, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga
kemasvarakatan.
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BAB Itr
PtrNETAPAN WILAYAH

PENGELOLAAN

Bagian Pertama
Kriteria
Pasal 4
(l) Kriteria kelayakanwilayah pengelolaan HKm sebagaiberikut:
a. Berstatuskawasanhutan negaradengan fungsi hutan produksi,
hutan lindung, atau TAHURA.
b. Hutan alam dan atau hutan tanarran dengan perioritas hutan
rusak yang perlu direhabilitasi.
c. Terletak di dalam dan merupakan bagian dari satu wilayah
kesatuanpengelolaanhutan.
d. Menjadi sumber penghidupan langsung bagi masyarakat
sekitarnya.
e. Mempunyai kelayakan untuk dikelola sebagaiusaha bersama
oleh masyarakat sekitarnya untuk tujuan tersebut mencakup
kelayakan tehnis, kelayakan ekologis, kelayakan produksi
lestari an kelayakan ekonomis.
f Kawasall hutan yang tidak sedang dibebani izin atau hak
bidang Kehultanan yalrg syah atau ada rencana peruntukan
lainnya oleh pernerintah.
g. Terletak dalarn satu atau beberapa wilayah desa,/Kehutanan
dengan kepadatanagraris rata-rata> 200 jiwa/kmz (lebih dari
dua ratusjiwa per kilo meter persegi).
(2) Kriteria kelayakan ekonomis HKm pada hutan alam untuk
produksi kayu adalah sebagaibenikut :
a. Statusfungsi hutan produksi.
b. Luas areal yang dapat dikelola maksirnal 250 Ha (dua ratus
lima puluh hektar).
c. Dapat diterapkan sistirn silvikultur Tebang Habis dengan
Permudaan Buatan Gftrts) untuk hutan produksi tetap dan
diterapkan syste'n silvikultur Tebarg pilih Tanam Indonesia
(TPTD untrlk Hutan Produksi Terbatas GpT)
d. Dapat diterapkan pola tanam turnpangsari untuk areal yang
kemiringan lahannyadi bawah 40 yo (empat prluh persen) dan
pola tanam banjar harian untuk kerniringan areal di atas40 yo
(empat puluh persen) atau areal sempadan sungai, sempadan
jurang, semp:idanmata air, dan sempadandanatl waduk.

(3) Kriteria kelayakan ekonomis HKm pada hutan alam untuk
produksihasilhutanbukankayr.ladalahsebagaiberikut :
a. Statusfungsihntanproduksidanatauhutanlindung.
b. Luasrninirnurn200 Ha (duaratushektar).
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c. Mengandung potensi produksi lestani yang dapat dimanfaatkan
setiap tahun dan dapat rnemberikan nilai lebih untuk
membiavai seluruh kegiatan-kegiatan HKm tersebut dan
selunrh kewajibannyakepadaFer,ncrintah.
(4) Kriteria kelayakan ekonomis HKm untuk pemanfaatan air
adalah sebagaiberikut :
a. Statushutan lindung dan atau hutan produksi.
b. Merupakan/meliputi satu daerah tangkapan air (catchment
area) dari suatu zungai atau anak zungai.
c. Terdapat rnata eir dan atau sungai dengan debit 10 liter/detik
(sepuluh liter per detik) atau lebih.
d. Luas daerah tangkapan air maksimal 500 Ha (lima ratus
hektar).
e. Mengandung potensi produksi air lestari yang dapat
dimanf,aatkar,ldan dapat nnemberikar,rrrilai lebih untuk
membiayai seluruh kegiatan pengelolaan HKm tersebut dan
seluruh kewajibannya kepadaPemerintah.
fl Tidak bertentangandengankepentinganumum lainnya.
(5) Kriteria kelayakan ekonondsHKrn untuk pemanf,aatari
jasa wisata
alam adalah sebagaiberikut:
a. Statushutan lindLlngdan atau hutan produksi.
b. Luas 50 - 100 Ha (lima puluh sampai seratusheltar).
c. Mengandung potensi wisata alar,nberupa air terjun, mata air,
pemandangan alarn, udara sejuk dan bersih, peninggalan
budayalsejarah,flora dan fauna, fenomena alam dan lain-lain
yang dapat dir,nanfratkan dan dapat mernberikan nilai lebih
untuk rnernbiayaiseluruh kegiatan pengelolaanHKm tersebut
dan seluruh kewajibannya kepadapemerintah.
d. Tidak bertentangandengankepentinganumurn lainnya.
e. Terdapat aksesrekreasike lokasi tersebut.
f

Terdapat areal yang layak untuk prasaranaakornodasi wisata
seluas 5-10% (lima sampai sepuluh persen) dari luas
seluruhnya berupa areal dengan kerniringan lahan maksimum
l5yo (lima belas persen) dan tidak bertentangan dengan
kepentingan konservasi pada areal inti ob.iek wisata alam
tersebutpada butir c.

g. Tidak termasukwilayah bahayabencanaalarn permanen.
(6) Kriteria kelayakan ekonornis HKm untuk penangkaranflora dan
fauna adalahsebagaiberikut :
a. status taman hutan ray4 hutan lind*ng atau hutan produksi.
b. Merupakan habitat asli dan atau mernenuhi persyaratanhidup
bagi jenis flora dan atau fauna yang itangkarkan.
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c. Luasminimum50 IIa Qimapuluh hektar).
d. Tidakbertentangandengnnkepentinganumum
Brgian Kedua
PenetapanWilayah Pengclolaan
Pasal 5
Penetapanwilayah pengelolaanHKm dilakukan setelah melalui
identifikasi dan inventarisasicalon wilayah pengelolaanHKm.

BAB Iv
PEI\TYIAPANMASYARAKAT
Pasal 6
(1) Penyiapan masyarakatuntuk kegiatan HKm dilakukan untuk
menyiapkan kemampuan,kerrauan dan rasa tanggung jawab
masyarakatdalammengelolatIKm" sebelumditerbitkanlzin.
(2) Kriteria kesiapanrnasyarakatmeliputi :
a. Keterampilanteknisbudidayahutandhn pascapanen.
b. Ketersediaandan akseszumberdayauntuk memulai kegiatan
budidayahutan.
c. Keterampilan/manajemen
usaha.
d. Pemasaran.
e. Kelembagaanhutankemasyarakatan.
(3) Indikator kesiapankelembagaanrnasyarakatmeliputi :
a. Telah ditetapkan kesqakatan dan efektifrrya aturan-aturan
internal kelornpk yang mengikat dalarn pengambilan
keputusan"penyelesaianmasalahdan konflik sertapengelolaan
organisasi.
b. Dimiliki dan difahaminyaperaturanperundang-undangan
dan
ketentuanteknis dalamkegiatanHKm sezuaidenganperaturan
perundang-undangan
yang berlaku meliputi : penataanareal
krtjq
penyusunan r€ncaila pengelolaan, pemanfaatan,
rehabilitasi,perlindungans€rtahak dan kewajiban.
c. Telah terbentuk kelornpok usatrayang berjalan dengan baik
dan meningkatpada2 (dua)tahunterakhir, suta terkumpulnya
sumberdayayang cukup untuk melaksanakankqiatan HKm
padatahunI (pertama).
d. Pengakuan adanya kelembagaan/lcelompoktersebut oleh
masyarakatdanpernmintahdesa"
e. Rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu
kegiatandibuat secanltertulis dan disusunsecarapartisipati{,
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sehingga dapat dif.aharni, dipatuhi dan dilaksanakan oleh
seluruh anggota kelompok.
Telah diterapkan pengelolaan lahan dengan baik pada lahan
milik maupun kelompok, yang meliputi aspek : penggunaan
lahan sesuai dengan rencana tala ruang wilayah dan
kemampuanlahan serta penerapanteknik konservasitanah dan
air.

BAB V
PERIZINAN
Bagian Pertama
Jenis dan Jangka l{nktu Berlakunya Izin
Pasal 7
(l) Jenis izin Kegiatan HKm terdiri dari :
a. izin pemanfaatank*y";
b. izin pemanfaatanhasil hutan bukan kay.r;
c. izin pemanfaatanair;
d. izin pemanfaatan.iasawisata alarn,
e. izin pernanfaatanflora dan falna yang tidak dilindungi.
(2) Jangka waktu berlakunya izin kegiatan HKm sesuai dengan
tujuan pemanfaatanhutan yaitu :
a. Pernanfaatankayu selama35 (tiga puluh lima) tahun.
b. Pernanfaatan hasil hr"rtanbukan kayu selama l0 (sepuluh)
tahr.ln.
b. Pemanfaatanair selama l0 (sepuluh)tahun.
c. Pernanfaatan.iasa
wisata a"larnselarnal0 (sepuluh) tahun.
d. Pemanfaatanflora dan fbuna yang tidak dilindungi selama 5
(lima) tahun.
(3) Jangkawaktu berlalcunyaizin sernentarakegiatanHKm yaitu :
a. Pemanfaatankayu selarla 5 (trirna)tahlln
b. Pemanfaatanhasil hutan bukan kayu selama 2 (dua) tahun
c. Pemanfaatanair selarna2 (dua) tahun
d. Pemanfaatanjasa wisata alam selama2 (dua) tahun
e. Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi selama
2 (dua) tahun.
(4) Jangka wakfl.r berlakunya lzin tetap kegiatan HKm yaitu :
a. Pemanfaatankayu selarna30 (tiga puluh) tahun
b. Pernanfuatanhasil hutan bukan kayu selama8 (delapan)tahun
c. Fernanfaatanair selarna8 (delapan)tahun
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jasawisataalam selama8 (delapan)tahun
d. Pemanfaatan
e. Pemanfaatan
flora dan faunayang tidak dilindungi selarnaj
(tiea) tahun.
PasalS
(1) Izin tetap sebagaimanadirnaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat
diperpanjangapabila telah rnemenuhikewajiban dan tidak pernah
melanggarlarangandalam izin tetap.
(2) lzin kegiatan HKm bataVhilangjika :
a. habis masaberlakunya;
b. diserahkankembali oleh pemegangizin;
c. terkena sanksipencabutanizin;
d. dimanfaatkanuntuk kepentingannegara/ umum.

(3) Apabila dimanfaatkan untuk kepentingan negara / umum, maka
Pernerintahwajib :
a. mencari areal pengganti;
b. memberi ganti rugi;
c. kebijakan lain yang tidak merugikan pemegangizin.
Pasal9
( l ) Izin sementara sebagairnanadimaksud dalam pasal 7 ayat (3)
hanya diberikan kepada kelornpok masyarakat yang memenuhi
persyaratansebagaiberikut :
a. anggota masyarakat desa di sekitar hutan yang tergabung
dalam kelompok tani atau kelompok usaha atau koperasi
denganjumlah anggotanya"minimal" 20 (dua puluh) orang;
b. memenuhi kriteria kelayakan ekonomis sebagaimanadimaksud
dalam Pasal4 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6),
c. setiap kelompok masyarakathanya boleh mengelola satu areal
kerja HKrn dengansatu atau lebih izin pernanfaatanhutan.

(2) Izin tetap sebagairnanadimaksud dalarn Pasal T ayat (4) hanya
diberikan kepada Femegang Izin Sernentarakegiatan HKm yang
memenuhi persyaratansebagaiberikut :
a. telah memiliki izin sementarapengelolaanHKm;
b. berbentr.rkkoperasi dan telah rnerniliki badan hukum;
c. telah memiliki Rencana Pengelolaan HKm (Rencana Kerja
Tahunandan RencanaKerja JangkaPar,rjangyang sah);
d. telah memenuhikewajiban sebagaipemegangizin sementara.
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Pasal10
(1) Luas weal lzin kegiatanHKm untuk ttrjuan produksikayu dan
hasilhutanbukankayu,yaitu :
a. Untuk Pulau Lornbok nnaksirnumsebesarjurnlah anggota
kelompok dikalikan I (satu) H4 dengan luas maksimum
250Ha
b. Untuk Pulau Surnbawamaksimum sebesarjumlah anggota
kelompok dikalikan 2 (dua) Ha" dengan luas maksimum
500Ha.
(2) Luas areal Izin kegiatanHKm untuk tujuan pemanfaatanair,
maksimum500 Ha (lirna rattrshektar)beradadi sekelilinghutan
dan merupakanarealtangkapanair (catchmelfiarea)dari mataair
danatausungaitersebut.
jasa wisata,
(3) Luas areal Izin kegiatanHKm untuk pemanfaatan
jumlah
maksimumsebesar
arlggotakelornpokdikalikan A,25Ha
(seperempathektar) areal pemanfaatanditambahdenganareal
perlindunganyang luasnya 6 (enarn) kali areal pemanfaatan,
denganluasrnaksimum150Ha.
(4) Luasareallzin kegiatanHKm untuktujuanpenangkaran
flora dan
fauna maksimr.rmsebesarjurnlah anggotakelompok dikalikan
2,00Ha (duahektar)denganluasmaksirnuml00 Ha.

Bagian Ketiga
IIak, Kewajiban dan Larangan
Pasal I I
(1) Hak pemegangizin kegiatan HKm meliputi :
a. melakukan kegiatan HKm selama jangka waktu berlakunya
izin;
b. melakukan pernanfaatandan memperoleh bagian hasil hutan,
pemanfaatanjasa lingkungan dan hasil turnpang sari;
c. memperoleh pernbinaan, penyuluhan . dan fasilitasi dari
Pemerintah;
d. perlindunganhukum atas lokasVarealizin;
e. melakukan kerjasamadenganpihak lain.
(2) Kewajiban bagi pennegangizin kegiatan HKm meliputi :
a. melaksanakantata batasdan penataanHKm;
b. menyusunrencanapengelolaan HKm;
c. mengamankan hutan dan kawasan hutan dalam areal/lokasi
izin,
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peremajaan,
memelihara
d. melaksanakan rehabilitasi,
perlindungan hutan sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku,
memenuhi kewajiban pembayaranpungutan yang sah kepada
negarasesuaiperaturanperundang-undanganyang berlaku;
memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya di bidang Kehutanan;
membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan HKm
kepada Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota secara berkala
setiap6 bulan.
(3) Laranganbagi pemegangizin kegiatanHKm meliputi :
a. mengalihkan haVizin atau mengontrakkan dan atau
menyewakan areal rzin kepada pihak lain baik secara
peroranganmaupun kelompok;
b. melakukan kerjasamadan atau mengajak serta pihak lain tanpa
izin;
c. melakukan tindakan di luar rencana pengelolaanHKm dan
atau tindakan yang bertentangandengan peraturan perundangundanganyang berlaku.

BAB VI
PENGELOLAAN
Bagian Pertama
Penataan
Pasal12
(1) Setiap areaVlokasiIzin kegiatanHKm dibuat tata batas meliputi
batas lokasi dan blok peruntukan yang terdiri dari blok
budidaya/pemanfaatandan blok perlindungan.
(2) Pembuatan tata batas areal dan tata batas peruntukan lahan
sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dilaksanakanoleh pejabat
yang berwenang.
(3) Apabila dalarn satu areaVlokasi Izin kegiatan HKm terdapat
kelornpok tani lebih dari satu, maka-untuk s€tiap satu-kelam,pok-tani dijadikan s&tupetak dan dibuat tata bataspetaknya.
(4) Untuk getiapanggotakelompok tani dapat dibuat batasgarapan.
(5) "embuatsn.,tata batas dan 'tate, batas garapan sebagaimana
dimaksud ayat (3 dan a) dilaksanakanoleh petugasyang ditunjuk.
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(6) Blok perlindungan
terdiri dari :
a. perlindungantata air pada areal dengan kemiringan lahan
lebih dari 4AYoftrnpat puluh persen);
b. sempadandanaulwaduk500 M (lima ratl.rsmeter) dari tepi
waduk/danau;
tJ-

sempadanmata air 200 M (dua ratus meter) dari tepi mata air,

d

sempadansungai 100 M (seratus meter) dari tepi anak sungai
yang lebarnya antara5 - 20 M (lima sannpaidua puluh meter);
e . sempadanjurang 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi
jurang yang kedalamannya lebih dari l0 M (sepuluh meter)
dan lereng lebih dari 10tr/a (seratuspersen);
fl sempadanpantai 130 {seratus tiga puluh) kali selisih pasang
tertinggi dan terendahdari tepi pantai;
o
perlindunganplasrnanutfah sebagaiperlindungan habitat flora
D'
dan fauna langka asli (Indigenom) di wilayah itu.
(7) Di dalarn Blok perlindungan tidak boleh ditakukan penebangan
pohon dan atau pengolalrantanah dan atau membuat bangunan
kecuali dalarn rangka pemeliharaanhutan.
(8) Blok budidaya/pemanfaatan merupakan areal yang dapat
dilakukan untuk kegiatan pengarnbilan manfbat hutan secara
langsungsesuaidenganfungsi hutannya.
(9) Buku dan peta hasil penataan batas ditanda tangani oleh
pemegang izin, petuga$ yang diturnjuk, diketahui oleh Kepala
Desa, dan disyahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 13
(1) Setiap unit Izin Kegiatan HKm wajib membuat rencana
pengelolaan kegiatan HKrn sebagai dasar pelaksanaan
pengelolaanhutan, yang terdiri dari :
a. RencanaKerja Jatgka_panJang(RKJp) yang meliputi jangka
waktu berlalcunyaIzin Kegiatan HKm.
b. RencanaKerja Tahunan(RKT) untuk jangka waktu setahun.
(2) Penilaian dan pengesahanRencanaKerja.tangka panjang (RKJP)
dan RencanaKerja Tahuman(RKT) sebagaimanadimaksud dalam
ayat (l) adalahsebagaiberikut :
a. RencanaKerja JangkaPanjang (RK.rp) dinilai oleh FKpHKm
Provinsi dan disahkanoleh Kepala Dinas Kehutanan.
b. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dinilai oleh FKpHKm
Kabupaten/Kota dan disatftan oleh Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten/Kota.
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(3) Rencanakerja pengelolaanHKrn rnemuatseluruhkegiatanyang
meliputi : porataan areal kerja (blok perlindungan dan bm;,,
pemanfaatan),penyusunanf,encanflrehabilitasi, perneliharaan,
pengamana4pernanfa*tandan perlindungandi arealizin kqgiatan
HKm sesuaidenganfungsi hutansecaraberkelanjutan.

Bagian Ketign
Femnnfiaten
Pasal 14
(1) Pemanfaatanhutan dan hasil hutan dalam areal Izin Kegiatan
HKm rneliputi : produksi hasil trutan kayu dan bukan kayu,
pengambilan/pemanfaatanair permukaan dan air tanah,
jasa wisata alarn dan penangkaranflora-faunayang
pengusahaan
tidak dilindungi sertahasiltanamantumpangsari.
(2) Pemanfaatanhutan dan hasil hutan sesuaidenganlzin Kegiatan
filkn, harus mematuhi pedoman teknik yang berlaku, tidak
mengganggufungsi utarnakawasanhutan dan tidak bertentangan
denganpenatunan
undangen,kepentinganumum dan
kesusilaan.
(3) Setiappemanfaatanhutan dan hasil hutan harus tertuang dalam
ren@nakerja pengelolaanHKm"
Pasal15
(1) Produksi kayu pada kawasan hutan produksi terbatas harus
menggunakansistemTebangPilih TanamIndonesiaOPTI).
(2) Produksi kayu pada kawasanhutan produksi tetap yang berupa
hutantanamendapatrnenggunakansistemTsang Habis Dengan
PermudaanBuatan WfB)
ata' sistem Tebang pilih Tanam
Indonesia(TPTI).
(3) Luas penebanganhutan harus mernpertimbangkanruas hutan
produlcif; rotasi tebang kernampuanuntuk meremajakandan
memeliharahutansezuaiRKT danRKJP,
Fasal16
Pemanfaatanhasil hutan bukan kayu dapat ditakukandi seluruhareal
Izin Kegiatan HKrn, tanpa purebanganpohon dan tanpa merusak
tegakanhutan.
Pasalt7
(l) Pengambilandan atau penranfaatanair dalam kawasan hutan
tidak boleh bertentangandengan kepentinganumum dan atau
mengganggulingkunganhidup.
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(2) Pembangunandan atau penggunaaninstalasi penyaluran air di
dalam areal lzin kegiatan HKrn hanusmendapat lzin.
(3) Dilarang mernbangun dan menggunakan instalasi pemrosesan
dan pengemasanair di dalam kawasanhutan.
Pasal18
(1) Kegiatan jasa wisata alam yang boleh dilakukan di dalam areal
Izin kegiatan HKrn meliputi : rekreasi, penjelajahan?arung jeram
dan atau olah raga se.lenis.
(2) Pembangunanprasaranajasa wisata alam berupa gedung, arena
bermain bagi anak-anak (play ground), kolam renang, lapangan
tenis dan jalan aspal hanya diperbolehkan di blok pemanfaatan
dalam areal Izin Kegiatan HKm untl,rktu.juanwisata alam.
(3) Pembangunan prasarana jasa wisata alam dalam blok
perlindunganhanya boleh berupajalan setapak,.lernbatansetapak,
lapangan terbuka hljau, penoduh (shelter) tidak permanen dan
bangunantoilet tidak permanen.
Pasal19
(l) Pengarnbilandan atau pengangkutamdan atau pengalihanhak atas
flora dan atau fauna hasil penangkarandalarn areal Izin kegiatan
HKrn harus mendapatizin.
(2) Setiap orang dilarang membum dan atau rnengambil dan atau
mematikan dan atau r,nengalihkanhak atas flora dan fauna liar
atau bagian-bagiannyabukan hasil penangkaran.

Bagian Keempat
Hutan
Rehnbilitasidan Per,neliharaan
Pasal20
(1) Setiap penebanganpohon yang diizinkan dalam areal lzin
kegiatan HKrn harus diikuti dengan perernajaan untuk
produktivitashutan.
melestarikan
dan rneningkatkan
(2) Areal tak berhutandan atau arealyang kondisi htrtannyarusak
harus dilakukan rehabilitasihutan rnelalui penanamankembali
dan ataupengkayaantanamantrutanoleh pemegangizin kegiatan
HKm.
(3) Apabila dalam rehabilitasihutan diterapkantumpangsariharus
disertai dengan usaha konservasitanah oleh pemegangizin
kegiatanHKnn.
(4) Setiap perneganglzin kegiatan HKrn wajib melaksanakan
pemeliharaanhutan di areal iziranya untuk rneningkatkan
produktivitashutandanmenjagakelestarianekosistemhutan.
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(5) Pemeliharaan hutan meliputi : penyiangan, pendangiran,
pemupr.lkan, penjarangan dan pemangkasan cabang pohon,
pembuangan tumbuhan pengganggu, pengendalian hama dan
penyakit.
(6) Untuk mencegah erosi, tanah longsor dan gangguan tata air,
dalarn perreliharaan hutan di areal sempadan waduk/danau,
sempadan mata air, sempadan sungai dan sempadan jurang
dilarang melakukan penebangan,penjarangan dan pembersihan
lantai hutan.

Bagian Kelima
Perlindungan lilutan
Pasal2l
(1) Setiap pemegang Izin kegiatan HKm wajib melaksanakan
perlindungan hutan di areal kerjanya untuk menjaga keutuhan
kawasan hutan, kelangsungan manfaat dan fungsi hutan secara
maksimal.
(2) Perlindungan sebagairnanadimaksud dalam ayat (1) meliputi
seluruh upaya pencegahan, penanggulangan dan pembatasan
kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan oleh manusia,
hewan, harna,penyakit dan bencanaalam.
(3) Setiaporang dilarang melakukan pembakaranhutan.
(4) Setiap orang dilarang perburuan, pengambilan, pengangkutan
dan jual beli satwa liar atau tumbuhan liar yang dilindungi dan
atau bagian-bagiannya baik hidup maupun mati di areal lzin
kegiatanHKm, kecuali hasil penangkaran.

Bagian Keenam
Pungutan dan Pembagian Hasil
Pasal22

( t ) Pemegang Izin kegiatan HKm menyetor Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), retribusi dan leges sesuai
denganperaturanperundang-undanganyang berlaku.

(2) Tata cara pernungutan, penyetoran dan pembagian penerimaan
retribusi dan leges sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
retribusi dan leges merupakan
penerimaannegara/daerahSub Sektor Kehutanan.

(3) Penerirnaan PSDH, D&
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(4) Pemerintah Daerah rnengenakan retribusi dan leges atas
pelayanan proses perizinan, pengesahanrencana dan tata usaha
hasil hutan sebagaiPendapatanAsli Daerah (PAD) sesuaidengan
PeraturanPerundang-undanganyang berlaku.
Pasal23
(1) Semuahasil bersih dari kegiatan HKrn meliputi hasil : produksi
kayu, bukan kayr, pengambilan/pemanfaatanair, pengusahaan
wisata alam, penangkaranflora dan fauna yang tidak dilindungi
serta hasil tanarnan tumpar,g sari dibagi untuk Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan
untuk p€megangtrzinkegiatanHKm.
(2) Pembagian hasil didasarkan pada kesepakatanantara pemegang
Izin kegiatan HKrn dengan pemberi izin kegiatan HKm yang
dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja sebagai lampiran dari
Surat KeputusanPemberianIzin Kegiatan HKm.
(3) Bagian Pemerintahdibagi menjadi :
a. Bagian Pemerintah Provinsi TV/o (duapuluh persen) dari
bagianpenerimaanbersih.
b. Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil 45Yo (empat
puluh lima persen)dari peneritnaanbersih.
c. Bagian Pernerintah Desa 35Vc (tiga puluh persen) dari
penerimaanbersih.
(4) Pemungutan, penyaluran dan pengelolaan bagian Pernerintah
Daerah dan Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undanganyang berlaku.
(5) Bagian penerimaansebagairnanadimakzud dalam ayat (l), (2)
dan (3) merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sub
Sektor Kehutanan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Pertama
Mekanisms Pembinaan dan Pengendalian
Pasal24
(1) Pemerintah Desa bekerjasama dengan Badan Perwakilan Desa,
lembaga kernasyarakatandan wakil dari pernegangIzin kegiatan
HKm melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan
pengamananpengelolaanHKm.
(2) Pemerintah Daerah bekerjasarnadengan lembaga terkait dalam
menyelenggarakanpenyiapan masyarakat, pelayanan perizinan,
pelayanantata usaha hasil hutan, penyuluhan, bimbingan teknis'
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fasilitasi, pengendalianteknis, pengawasandan evaluasi terhadap
pemegangIzin kegiatanHKsr.
(3) Pemerintah Frovinsi menyelenggarakan pengembangan dan
kajian teknologi, kebijakan, pengendalianperizinan.pemantauan
dan evaluasipenyelenggaraanHKm.
(4) Pada akhir masa berlakunya lzin sementara dan atau saat
pengajuanIzin tetap kegiatan HKm dilakukan evaluasi terhadap
keberhasilanpemenuhanseluruh kewajiban, dampak sosial dan
ekonomi sertaekologi dari pelaksanaanHKm.
(5) Hasil evaluasi sebagairnanadimaksud dalam ayat (4) menjadi
dasarpemberian Izin tetap kegiatan HKm, perpanjanganIzin dan
pemutusanIzin kegiatn HKm.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal25
FKPHKm mempunyai tugas dan fungsi memberi masukan kepada
Daerah dalam :
a.

menyiapkankebijakan operasionaldan program HKm;

perencanaan pembentukan wilayah kegiatan HKm
dan
lokasi/arealHKm:
seleksi peserta penyiapan masyarakat dan penilaian kesiapan
masyarakat;
d . pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
HKm:
b.

e.

telaahandan kajian terhadappenyelenggaraanHKm

Bagian Ketiga
Pembentukan
Pasal26
( 1 ) FKPHKm
dibentuk
pada
tingkat
Provinsi,
tingkat
Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan,dan tingkat Desa/Kelurahan.

(:2) Pembentukan FKPHKTn sebagaimanadimaksud dalam ayat (l)
ditetapkandenganKeputusan .
a. Gubernur, bagi FKPHKm Tingkat Provinsi.
b. Bupati/Walikota, bagi FKPHKm Tingkat Kabupaten/Kota.
c. Camat, bagi FKPHKn Tir,rgkatKecamatan.
d. Kepala Desa, bagi FKPHKTn Tingkat Desa.
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Pasal27
(1) Prosedur kerja FKPHKm ditetapkan dengan Surat Keputusan
Ketua FKPHKm.
(2) Ketua FKPHKm dapat membentuk Tim Kerja untuk menangani
tugas-tugastertentu.
(3) Setiap tahun FKPHKm menyusun Rencana Kerja, melaksanakan
kegiatan sesuai rencana kerja, melaksanakan evaluasi dan
membuat dan menyampaikan laporan kepada pejabat yang
menetapkan FKPHKm sebagirnana dimaksud dalam Pasal 26
ayat(2).

BAB VIII
PENYDIKAN
Pasal28
(l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukanPenyidikantir,dak pidanadi bidang PengelolaanHKm
sebagairnanadimaksud dalam Undang-undar,rgNomor 8 Tahun
1981tentangHukum Acara Fidana.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (l)
adalah:
a. menerima, mencari, mengunnpulkandan meneliti keterangan
atau laponan berkenaan dengan tindak pidanan Pengelolaan
HKm agar keterangan atau traporantersebut menjadi lebih
lengkapdanjelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
kebenaranperbuatanyang dilakukan onangpribadi atau badan
sehubungandengantindak pidana dalam PengelolaanHKm;
c. meminta keteranganbahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungandengantindak pidana dalam PengelolaanHKm;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain
sehubungandengantindak pidana dalam PengelolaanHKm;
e. melakukan penggeledahan untuk rnendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaanterhadapbarang bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaantugas
penyidikan tindak pidana PengelolaanHKm;
g. menyuruh berhenti dan atau rnelarangseseorangmeninggalkan
ruangan atau tempat pada $aat pemeriksaan sejak
berlangsungnya dan rnerneriksa identitas seseorang atau
dokurnenyang dibawa sebagaimanayang di maksud huruf c,
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h. memotret seseorangyang berkaitan tindak pidana Pengelolaan
HKm untuk di dokumentasikan.
memanggil orang urntuk didengar keterangan dan diperiksa
sebagaitersangkaatau saksi;
I

menghentikanpenyidikan.

(3) Penyidikan
(1)
sebagairnana dimaksud
dalam
ayat
memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikanr,lya kepada penuntut umurl sesuai dengan
Undang-undang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum acara
Pidana.

BAB D(
KETENTUAN SANKSI
Pasal 29
(1) Setiap pemegang Izin kegiatan HKrn yang melanggar Pasal l l
Lyat (3) dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan dan
penghentiansementaf,a.
(2) Setiap pemeganglzin kegiatan HKm yang melanggar Pasal 17
ayat (l), Pasal 20 ayat (l), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal
2l ayat (l) dikenakansanksipemutusan/pencabutan
lzin.
Pasal30
(1) Setiap pernegangIzin kegiatan HKm yang melanggar Pasal I I
ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling larna 6 (enam)
bulan dan atau denda paling banyak Rp 5 000.000. (lima juta
rupiah).
(2) Setiap orang yang rnelanggarPasal tr7 ayat (3), Pasal 19 ayat (2),
Pasal 20 ayat (6), Fasal 2l ayat (3) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enann)bulan dan atau denda paling
banyakRp. 5.000.000.(lima juta rupiah).
(3) Tindakan sebagairnanadimaksud ayat (l) dan ayat (2) adalah
pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 3l
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin kegiatan HKm
yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhir
rnasaberlakunva izin.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal32
Hal-hal yang mengaturtentangteknis pelaksanaan
PeraturanDaerah
ini ditetapkandenganKeputusanGubernur.
Pasal33
PeraturanDaerah ini mulai berlakupadatanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinyamernerintahkanpengundangan
PeraturanDaerahini denganpemempatannya
dalamLembaranDaerah
ProvinsiNusaTenggaraBarat.

Disahkandi Mataram.
padatanggal10Juli 2004
GUBERNURNUSA TENGGARA BARAT

e7uH. LALU SERINATA
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PENJf,LASAN
ATAS
PERATURAN I}AERAH PROVINSI NUSA TA'NGGARA BARAT
NOMOR 6 TAIIUN 2OO4
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN IIUTAN KEMASYARAKATAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I.

UMUM
Hutan adalah kekavaan alarn yang rnerupakan karunia dan anugerah Tuhan
Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia dan lrrnat manusia, yang tidak ternilai
harganya, berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan pembangunan yang
berkelanjutan. Maka tersedianya sumberdaya hutan wa.iib disyukuri secara terus
menerus, yang diwujudkan dengan pernanfaatan hutan secara optimal untuk
kesejahteraanmasyarakatdan urnat rnanusia.Untuk terwujudnya pemanfaatanhutan
secaraoptirnal tersebut, maka hutan harus dikelola secara adil dan lestari melalui
pendekatanekologis dan denganrnennperhatikankornunitas sosial setempat.
Hutan lindung, hutan produksi dan tar,nanhutan raya dapat dikelola untuk
mendapatkan manfaat langsung bagi kesejahteraan rnasyarakat, dengan tetap
memperhatikansifat, karakteristilg potensi dan fungsi pokoknya. Pengelolaanhutan
dilaksanakan rnelalui metode, prosedur dan sistem sebagaimana diatur dalam
peraturanperundang-undanganyang berlaku sehingga selalu terjaga fungsi lindung,
fungsi produksi dan fungsi konservasi.
Berdasarkan Undang-undang Nornor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
PeraturanPemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
RencanaPengelolaanHutan, PemanfhatanHutan dan PenggunaanKawasan Hutan
dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, maka Izin pemanfaatanhutan
dan hasil hutan dapat dilaksanakandi daerahdan di Pusat. trzin-izin tersebut meliputi
: Izin pemanfaatan kawasan Llutan, rzin pemanfaatan jasa lingkungan, rzin
pemanfaatanhasil Llutanbukan kayu dan Izin pemanfaatanLlasilhutan kayu.
Dalarn rangka mengembangkan ekonomi rakyat yang berkeadilan, maka
koperasi dan ata.tl kelompok usaha rnasyarakatdiberi kesernpatanseluas-luasnya
untuk mengelola hutan. Koperasi dan atau kelompok usaha masyarakat setempat
dapat bekerja sama dengan Badarl Usaha lainnya dalarn mengeloia hutan tersebut.
Dengan demikian pengelolaanhutan yang dilakukan oleh masyarakatdapat secara
langsung rneningkatkan kesejahteraanny4 serta dapat menjadi sumber plndapatan
asli daerah(PAD) dan pendapatannegara.
Agar pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) oleh masyarakat dapat
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu diselenggarakan
pembinaan dan pengawasanhutan kemasyarakatandengan rnelibatkan Peil-erintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa,
PerguruanTinggi dan r,ernbagaMasyarakat yangterliait rainnya.
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II. PASAL DAMI PASAL
Pasal I
.irup jelas.
Pasal2
Ayat (1)

Cukupjelas.
Ayat (2)
Pemanfaatankawasanpada hutan lindung adalah segala bentuk
usaha yang menggunakankawasan dengan tidak mengurangi
fungsi perlindungalltata air, kesnrburan
tanahdan pencegahanerosi
tanah.Pemanfaatan
kawasanpadahutanlindung, sepsrti :
a. budidayajarnuE
b. penangkaransatw4 dan
c. budidayatanamanobatdantumbuhanliar"
Pemanfaatanjasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk
usahayang memanfaatkanpotensi jasa lingkungan dengantidak
mengurangi fungsi perlindungan tafia air, kenrburan tanah dan
pencegahanerosi tanatr.Pemanf,aatan
jasa lingkunganpada hutan
lindung seperti:
a. pemanfaatan
untuk wisafaalart"
b. pemanfaatanair" dan
c. pemanfaatankeindahandankenyannanan.
Pemungutanhasil hutan bukan kayu dalam hutan lindung adalah
q"g"lu bgntuk kegiatanuntuk rnengambil hasil hutan bulian kayu
dengantidak mengurangifungsi pedindungantata air, kezuburin
tanah dan pencegahanerosi tanah.Penrungutanhasil hutan bukan
kayu padahutanlindr.lng;seperti:
a. pengambilanrotaq
b. pengambilanmadu,
c. pengambilan
buah"dan
d. pengambilandaun dan atau bunga dari tumbuhanyang bukan
jenis tanamanpokok
pemungutanhasil hutan di hutan lindung
lsaha pemanfaatan-dan
dimaksudkan untu!- meningkatkan kesejahteraan masyarakal
sekaligusmenumbuhkanperananrnasyarakit daram menjagadan
memelihara fungsi-lindung sebagsi amanah untuk mewuJudkan
keberlanjutanzumbq daya alam-dan lingkungan bagr glnerasi
sekarangdangenerasiyang akandatang.
Ayat (3)
Cukupjelas.
Pasal3
Cukupjelas.
Pasal4
Cukupjelas.
Pasal5
Cukupjelas.
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Pasal6
Ayat ii)

Cukupjelas.

Lyat (2'1
Cukupjelas.
Ayat (3)
Cukupjelas.
Ayat (4)
Cukupjelas.
Pasal7

Ayat(l)
Cukupjelas.
Ayat (2)
Cukupjelas.
Ayat (3)
Izin sernentaradiberikan kepadakelornpoktanilkelompokusaha
masyarakatdesayang wilayahnyarnencakupkawasanhutan atau
berbatasan
langzungdengankawasanhutan.Masyarakatyangakan
diberikanizin adalahmasvarakat
yangdinilai telahsiapmengelola
hutan denganindikator pengetahuan,
keterampilan,motivasi dan
kelembagaan
sebagaimana
diaturdalarnPasal6.
Ayat (a)
Izin tetap hanyadiberikan kepadakelornpok" Koperasiberbadan
hukum" yang rnerupakanpengernbangan
dari kelompok tani atau
kelompokusahayangrnerupakan
p€megang
Izin sementara.
PasalS
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukupjelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal I 1
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal14
Cukupjelas

C:RaperdaDraft HKm-Kom.Utara

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal16
Cukupjelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukupjelas.
Pasal2l
Cukupjelas.
Pasal22
Cukup jelas.
Pasal23
Cukup jelas.
Pasal24
Cukup jelas.
Pasal25
Cukup jelas.
Pasal26
Cukupjelas.
Pasal2T
Cukupjelas.
Pasal28
Cukupjelas.
Pasal29
Cukup jelas.
Pasal30
Cukupjelas.
Pasal31
Cukup jelas.
Pasal32
Cukup jelas.
Pasal33
Cukup jelas.
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