
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hutan dan Penguasaan Hasil Hutan

Pengetahuan manusia tentang hutan dimulai sejak keberadaan manusia di muka

bumi. Kita ketahui bersama bahwa permukaan bumi kita ini sebagian ditutupi

olehberbagai jenis tumbuh-tumbuhan, di antaranya tumbuhan yanh lebat dan

pepohonan yang keras, serta jenis tumbuhan lainnya. Menurut soenardjo

bardjoharsono (1987 :17) ilmu tentang hutan yang menyangkut jenis-jenis

pepohonan yang terdapat di dalamnya, serta penyebaran berbagai tipe hutan yang

dipengaruhi oleh berbagai iklim, jenis tanah, ketinggian tempatnya dari

permukaan laut dan letak geografisnya, dikenal dengan ilmu kehutanan.

Hutan adalah sejenis vegetas yang mayoritastumbuh-tumbuhannya tersusun dari

pepohonan yang keras, termasuk dalam kategori ini adalah kayu, bambu atau

palma. Menurut Pasal i poin 2 Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang

Kehutanan, hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi

sumber daya alam hayatiyang didominasi pepohonan dalam persekutuan

alamlingkungannya yang satu dengan yang lain tak dapat dipisahkan.
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Pengertian dari hutan sebagaimana yang disebutkan di atas dapat dibedakan lagi

menjadi:

a. Hutan negara adalah hutan yang berada di tanah yang tidak dibebani hak atas

tanah.

b. Hutan Hak adalah hutan yang berada di tanah yang dibebani hak atas tanah.

c. Hutan adat adalah hutan negara berada dalam wilayah masyarakat hukum

adat.

d. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok

memproduksi hasil hutan.

e. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok

memproduksi hasil hutan sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan

untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah

instupsi air laut dan memelihara kesuburaan tanah.

f. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta

ekosistemnya.

g. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan

oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

h. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah kawasan hutan dengan cirikhas tertentu,

yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan  pengawetan

keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi

sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.



14

i. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas

tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan pengawetan

keanekaragaman tumbuhan, satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber

daya alam hayati serta ekosistemnya. (Pasal 1 Poin 3 sampai 11 Undang-

Undang Nomor 41 tahun 1999).

Kemudian, tentang pengertian penguasa hasil hutan, menurut Boedi Harsono

(1995 : 20) pengertian ”penguasa dan Menguasai” dapat dipakai dalam fisik juga

yuridis. Penguasa secara yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan

umumnya memberi kewenangan pada pemegang hak untuk menguasai secara

fisik tanah yang dihaki, tetapi juga penguasaan yuridis yang biarpun memberikan

kewenangan untuk menguasai tanah yang dihakki secara fisik tapi pada kenyataan

penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain.

selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan,

dikatakan bahwa penguasaan hutan adalah:

Ayat (1) semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan

yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat (2) penguasaan hutan oleh negara sebagaimana yang dimaksud dalam

ayat 1 memberi wewenang pada pemerintah untuk :

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

hutan dan hasil hutan.
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b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan sebagai

kawasan hutan.

c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan

hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan

(Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan).

Dari apa yang diuraikan di atas dapat diketahui bahwa pengertian penguasaan

hasil hutan adalah mengandung arti pemberian wewenang serta kewajiban kepada

pemegang hak untuk menguasai hutan dan hasil hutan.

Untuk memperoleh hak terhadap penguasaan hutan dan hasil hutan, maka yang

bersangkutan harus mendapat izin dari pihak berwenang. Sedangkan hasil hutan

menurut penjelasan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan, adalah dapat berupa:

a. Hasil nabati berupa turunanya berupa kayu, bambu, rotan rumput-rumputan,

jamur, tanaman obat, getah-getahan dan lain-lain serta bagian dari tumbuh-

tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam hutan.

b. Hasil hewani serta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarannya,

satwa bumi, satwa elok, dan lain-lain hewan serta bagian-bagiannya atau yang

dihasilkan.

c. Benda-benda non hayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuan

ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun hutan, antaralain berupa

sumber air, udara bersih dan lain-lain yang tidak termaksud benda-benda

tambang.
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d. Jasa yang diperoleh dari hutan, antaralain berupa jasa wisata, jasa keindahan

dan keunikan, jasa perburuan dan lain-lain.

e. Hasil produksi yang diperoleh dari hasil pengolahan bahan-bahan mentah

yang berasal dari hutan yang merupakan produksi primer antaralain berupa

kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis dan pulp (pasal 4 Undang-Undang

Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan).

B. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan

Kalau kita berbicara tentang Tindak Pidana tentunya kita tidak bisa terlepas dari

Hukum Pidana, hal ini dikarenakan Hukum Pidana menurut Pompaye adalah

keseluruhan aturan hukum dan aturan pidananya (Soedjono ”1981 : 3).

Sedangkan menurut Moelyatno, Hukum Pidana adalah sebagian dari keseluruhan

hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan

untuk:

a. menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang yang

disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa

yang melanggar aturan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar

larangan dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah

diancamkan.

c. Menentukan bagaimana penganaan pemidanaan itu dapat dilaksanakan apabila

ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Soedjono 1981 :

4).
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Pengertian Tindak Pidana menurut Awaloedin (1987 : 3) adalah setiap perbuatan

yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut

dalam KUHP maupun Peraturan PerUndang-Undangan lainnya.

Hal di atas menunjukan bahwa hukum pidana adalah aturan-aturan tentang

perbuatan yang dilarang dengan ancaman hukuman baik kejahatan atau

pelanggaran yang diatur di dalam maupun di luar KUHP.

Dengan demikian, pengertian Tindak Pidana Kehutanan adalah setiap perbuatan

yang diancam dengan hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur

dalam Pasal 50 Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

C. Syarat-syarat Penguasaan Hasil Hutan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hutan, termasuk kekayaan

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Sehingga penguasaan hutan baik berupa kegiatan

pemanfaatan jasa lingkungan harus mendapat izin dari pemerintah. Adapun yang

menjadi subjek pemegang izin adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan Pemanfaatan dan Penggunaan

Kawasan Hutan antaralain:

1) Izin usaha pemanfaatan kawasan dapat diberikan kepada:

a. perorangan dan
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b. koperasi

2) Izin pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada:

a. perorangan

b. koperasi

c. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia

d. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

3) Izin usaha pemanfaata hasil hutan kayu dapat diberikan kepada:

a. perorangan

b. koperasi

c. Badan Usaha Milik Swasta

d. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

4) 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 dan Badan Usaha Milik Daerah

5) Izin usaha pemungutan hasil hutan kayu diberikan kepada:

a. perorangan

b. koperasi

6) Izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu diberikan kepada:

a. perorangan

b. koperasi

(Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 : 14).
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Kemudian kewenangan pemberian izin baik pemanfaatan hutan, jasa lingkungan,

hasil hutan kayu dan bukan kayu serta hasil pemungutan kayu dan bukan kayu

yang sebagaimana diatur dalam Pasal 37 sampai Pasal 42 adalah :

a. Diberikan Walikota atau Bupati apabila berada  di dalam wilayah

kabupaten/kota

b. Diberikan oleh Gubernur apabila berada di lintas wilayah kabupaten/kota

dalam satu provinsi.

c. Diberikan oleh Menteri apabila berada di lintas Provinsi.

(Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 : 15).

Adapun tatacara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 adalah:

1. izin diberikan dengan mengajukan permohonan

2. permohonan tersebut diajukan kepada :

a. Bupati atau Walikota untuk hutan di wilayah kabupaten /kota.

b. Gubernur untuk hutan di lintas wilayah kabupaten/kota

c. Menteri untuk hutan di wilayah lintas Provinsi.

3. izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau izin pemanfaatan

hasil hutan kayu pada hutan tanaman diberikan dalam pelelangan.

4. pelelangan diberikan oleh Menteri (Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 34

tahun 2002 : 18).

Penawaran dengan pelanggan diatur oleh Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor

34 tahun 2002 sebagai berikut:
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a. Menteri menetapkan kriteria hutan produksi yang dapat dilelang, status

areal dan kriteria peserta lelang.

b. Menteri mengumumkan secara luas kawasan hutan yang akan dilelang.

c. Peminat lelang mengajukan surat permohonan menjadi peserta lelang.

d. Peserta lelang diberi kesempatan untuk melihat ke lapangan serta mencari

data seperlunya.

e. Menteri menetapkan pemenang lelang (Pasal 43 Peraturan Pemerintah

Nomor 34 tahun 2002 : 19).

D. Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penambangan liar (terbuka) di dalam Kawasan Hutan Lindung

Seperti apa yang telah diuraikan di atas, untuk mengetahui lebih jauh tentang

pelanggaran di bidang kehutanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 Ayat

(4)yang berbunyi ”Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan

dengan pola terbuka” dan Pasal 50 Ayat (3) huruf g yang berbunyi ”Setiap orang

dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi

bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri” serta pelaksanaan

atau penerapan ancaman hukuman sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan

Pasal 78 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang berbunyi ”barang

siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 38 Ayat (4) atau Pasal 50 Ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara

10 (sepuluh) tahun dan denda dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima

milyar rupiah). Penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian yang

dituangkan dalam penulisan yang berjudul ”Penerapan Sanksi Pidana terhadap

Pelaku Tindak Pidana Penambangan Liar (Terbuka) Di Dalam Kawasan Hutan
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Lindung (Studi Kasus Di Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten

Pesawaran).

E. Aspek Hukum Tindak Pidana Kehutanan

Tentang jenis-jenis Tindak Pidana, KUHP menggolongkan jenis-jenis Tindak

Pidana menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan yang diatur dalam buku ke II dan

pelanggaran yang diatur dalam buku ke III.

Kemudian oleh pembentuk buku Undang-Undang untuk membedakan kejahatan

dan pelanggaran digunakan istilah Rechtdelicten untuk menunjukkan  kejahatan

dan Watsdelicten untuk menunjukkan pelanggaran (Satochid Kartanegara 1997 :

192).

Selanjutnya yang dimaksud dengan Rechtdelicten adalah perbuatan-perbuatan

optinum yang dianggap telah mengandung sifat ketidak adilan dan berdasarkan

sifatnya itu supaya perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam

hukuman oleh Undang-Undang, namun perbuatan itu sudah patut dihukum karena

dirasakan oleh umum sebagai ketidak adilan sedangkan yang dimaksud dengan

wetsdelicten adalah perbuatan yang hanya dapat dihukum karena dilarang oleh

Undang-Undang. Kemudian dikaitkannya dengan perbuatan atau perlakuan

terhadap kehutanan telah diatur oleh pemerintah baik dengan Undang-Undang

atau Peraturan Pemerintah lainnya, apabila peraturan-peraturan tersebut tidak

ditaati atau dilanggar oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan hutan maka

merupakan pelanggaran hukum di bidang kehutanan.

Adapun perbuatan-prbuatan atau perlakuan terhadap hutan yang yang melanggar

hukum yang dikenakan sanksi, baik berupa hukuman penjara, denda maupun
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hukuman administrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999

tentang Kehutanan Pasal 50, antaralain:

Ayat (1) setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana  perlindungan

hutan.

Ayat (2) setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin

usaha pemanfaatan lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan

bukan kayu serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu

dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Ayat (3) Setiap orang dilarang :

a) Mengerjakan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan

secara tidak sah

b) Merambah kawasan hutan

c) Melakukan penebangan pohun 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

daerah rawa.

3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan sungai

4. 50 (limapuluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai

5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dan tepi jurang

6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang

terendah dari tepi pantai.

d) Membakar hutan.
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e) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan dan

di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang

berwenang.

f) Menerima, membeli atau menjual, menerima titipan, menerima

tukar 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 eksploitasi bahan

tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri.

h) Mengangkut, memiliki atau menguasai hasil hutan yang tidak

dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil

hutan.

i) Mengembalakan ternak dalam kawasan hutan yang ditunjuk tidak

secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat berwenang.

j) Membawa alat-alat berat atau lainnya yang lazim atau patut diduga

akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan

hutan tanpa izin pejabat yang berwnang.

k) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang,

memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa

izin pejabat yang berwenang.

l) Membawa benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran atau

kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan

fungsi hutan dalam kawasan hutan.
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m) Membawa, mengeluarkan dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan

satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang yang berasal dari

kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Ayat (4) ketentuan tentang Membawa, mengeluarkan dan mengangkut tumbuh-

tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, diatur sesuai Peraturan

PerUndang-Undangan yang berlaku (Pasal 50 Undang-Undang Nomor

41 tahun 1999 tentang Kehutanan : 23).

Sedangkan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku Tindak Pidana

kehutanan secara rinci dapa disebutkan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor

41 tahun 1999 tentang Kehutanan seperti di bawah ini :

1. barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal50 ayat (2) diancam dengan

pidana paling lama 10 (sepuluh) ahun dan denda paling banyak Rp.

5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah).

2. barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, atau c diancam dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.

5000.000.000,- (lima milyar Rupiah)

3. barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000,-

(lima milyar Rupiah)
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4. barang siapa dengan kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu

milyar lima ratus juta Rupiah)

5. barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau f, diancam dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.

5000.000.000,- (lima milyar Rupiah)

6. barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling

banyak Rp. 5000.000.000,- (lima milyar Rupiah)

7. barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,-

(sepuluh milyar Rupiah)

8. barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh

juta Rupiah)

9. barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000,- (lima

milyar Rupiah)



26

10. barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu

milyar Rupiah)

11. barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu

milyar Rupiah)

12. barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara

paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima

puluh juta Rupiah)

13. Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),

ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10)dan ayat (11) adalah

kejahatan dan Tindak Pidana, sedangkan yang dimaksud pada ayat (8) dan

ayat (12) adalah pelanggaran.

14. Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat

(3) apabila dilakukan oleh atau atas nama badan hukum pengurusnya, baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama dikenakan pidana sesuai dengan

ancaman pidana masing-masing ditambah  dengan 1/3 (sepertiga) dai pidana

yang dijatuhkan.

15. semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaranatau alat-alat termasuk

alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau

pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini disita oleh negara.
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Selain sanksi yang disebutkan pada merekayang melanggar hukum di bidang

kehutanan dapat dikenakan sanksi administrasi, sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang isinya :

Ayat (1) setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-

Undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 78 mewajibkan kepada penanggung jawab

perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan kerusakan atau

akibat yang ditimbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi,

pemulihan kondisi hutan atau tindakan lain yang diperlukan.

Ayat (2) setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha

pemanfaatan lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang di

dalam Undang-Undang ini apabila melanggar ketentuan di luar

ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi

administratif.

(Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan)


