PRESIDEN
REPUE]I..IK INDONESIA

UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG
PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a.

bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di

dalam wilayah Negara Republik Indonesia me.upaka.,
anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan
dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun I945;

b. bahwa perkebunan berperan penting dan

memiliki
perekonomian
nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan
kesejahteraa-n ralqrat secara berkeadilan;
bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun ZOO+ tentang
Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan
kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu

potensi besar dalam pembangunan

c.

memberikan hasil yang optimal, serta belum
-r-p,
meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional,
sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf -c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang perkebunan;

Mengingat

Pasal 20, Pasal 2OA ayat (l), pasal 21, d.an pasai 33 Undang_
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194S;

Dengan

...

r.J,t E

ji r. ii',i[Ji.

F.

it]

E Fl

]H lhlt](lt.liillrr

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG
PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a.

bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung cli
dalam wilayah Negara Republik Indonesia me.upakar-,
anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan
dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945;

Negara

b. bahwa perkebunan berperan penting dan

memiliki
perekonomian
nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan
kesejahteraan ralqrat secara berkeadilan;
bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor i8 Tahun 2OO4 tentang
Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan
kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu
memberikan hasil yang optimal, serta belum *r-p,
meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional,
sehingga perlu diganti;

potensi besar dalam pembangunan

c.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf

i,

membentuk Undang-Undang tentang perkebunan;
Mbngingat

perlu

Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), pasal 2t, dan pasal 33 Undang_
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan...

,.!;i il:
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

UNDANG-UNDANGTENTANGPERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal

1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud
dengan:
1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber
daya atam, sumber daya manisi;, J;;?-;."duksi,
alat
dan mesin, budi daya, p"".'", -;;;giurr.rr, dan
pemasaran terkait Tanaman perkebunan.

2.
3.

Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim
ata u
tanaman tahunan vang jenis aan tujuan pengelolaannya
ditetapkan untuk usaha perkebuna.r.
Usaha Perkebunan
usaha yang menghasilkan
barang dan/atau jasa 1lalah
perkebunan.

4. Tanah adalah oermukaan bumi, baik yang
berupa
,rrurprn
yr.rg
tertutup
air
dalam
batas
tertentu
!1aty
s-epanjang
penggunaan dan pemanf"^t".r.ry"
.
terkait
_
,1.S"y"g

5.

permukaan tumi, te.m""uk ruang di
.9.."g"r,
atas dan di
dalam tubuh bumi.
Hak Ulayat adalah kewenangan masyarakat
hukurr adat
untuk

mengatur secara 5.."u_r]"^_ipemanfaatan
T?."uh: wilayah, dan sumber daya
alam iang ada di
wilayah masyarakat hukum
yang menjadi sumber kehidupan"
";;iy;;;' Cersangkutan

dan

pencahariannya.

6,

mata

Masyarakat

...

rij

i
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6.

7.
8.

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang
secara turun-temurun bermukim di wilayah geografii
tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena
3danV1 ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang
kuat dengan Tanah, wjlayah, sumber daya ata- ya.r!
memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum
adat di wilayah adatnya.
La}:an Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan
untuk Usaha perkebunan.
Pelaku Usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau
perusahaan perkebunan

yang mengelola

Usaha

9. Pekebun adalah o.r1ng- perseorangan warga
Indonesia_ yang

negara

Perkebunan.

melakuka; U"afra ?".tebunan

skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

10.

ctengan

Perusahaan perkebunan adalah badan
usaha yang
berbadan hukum, didirikan ;;;il;
h"lum
rndonesia
dan berkedudukan di wilayah f"J"".ri.,
mengelola
V."g

Usaha perkebunan dengan

t..i."ii.'*

"r."r"
I1. Hasil Perkebunan adalah
semua produk Tanaman
Perkebunan dan pengolah.r,"y" y""g
t!.llJ
produk
utama, produk olahan untuk" *E*p..p"".i.rrg
"."" daya
simpan, produk sampingan, dan p.oauk'ik,it..r.
12. Pengolahan Hasil perkebunan
adalah
kegiatan yang dilakukan t.rfr"a"p 'lr".ifserangkaian
Tanaman
Perkebunan untuk memenuhi standar
mutu
produk,
memperpanjang daya simpan, mengurangi
kehilangan
dan/atau kerusakan, dr; *.;p;;;Lri"?.,.r1
opdmal
untuk mencapai nilai tambah
f"Uih
ti"ggi
Vrrrg
13. Pemerintah pusat adalah presiden
Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pe-e.i.rtuha.,
Negara

Republik Indonesia yang dibantu ,ir"ti
presiden dan
menteri sebagaimana- dimaksud a"f"-w^r.iJ
Dasar Negara Repubiik t"ao"e"i. i.r."" U.ri"rrg_Undang
r!+i
14. Pemerintah Daerah adalah
kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan'daerah

pelaksanaan urusan pemerintahany.rij _.,oi,,pl.,
ya-ng
menjadi
J at.
kewenangan daerah otoaro-.
15. Setiap...

r-r::,

,.;it_:;tDcr,j
i,i i,ri!CL, >iA

-;r.

-415. Setiap Orang adalah orang perseorangan

atau korF.rrasi,
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan
hukum.

16.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perkebunan.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN
pasal 2

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan
asas
a. kedaulatan;
b. kemandirian;

c.
d.
e.
f.

:

kebermanfaatan;
keberlanjutarr
keterpaduan;
kebersamaan;

g.keterbukaan;

h.
i.
j.

efisiensi-berkeadilan;
kearifan lokal; dan
kelestarian fungsi lingkungan hidup.
pasal 3

Penyelenggaraan perkebunan bertujuan
untuk:
a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat;
b. meningkatkan sumber devisa negara;
c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan
usaha;

d. meningkatkan produksi, produktivitas,
nilai
"
tambah, daya saing, a.., p..,g"" pu;;;"' kualitas,
e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi
serta

bahan baku industri aahm negerq

f.

memberikan...

rrRESlaE r,,l
..r:;:,_;:l!- it", r^ji)()! [ i;a

-5memberikan pelindungan kepada pelaku
Perkebunan dan masyarakat;
b.

Usaha

mengelola dan mengembangkan sumber daya
Perkebunan secara optimal, bJrtanggung jawab, dan

lestari; dan
h. meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.
pasal 4

Lingkup pengaturan perkebunan meliputi:

a. perencanaan;
b. penggunaan lahan;
c. perbenihan;
d. budi daya Tanaman perkebunan;
e. Usaha perkebunan;
f. pengolahan dan pemasaran Hasil perkebunan;
g. penelitian dan pengembangan;
h. sistem data dan informasr;
i. pengembangan sumber daya manusia;
j. pembiayaan Usaha perkebunan;
k. penanaman modal;
1. pembinaan dan pengawasan; dan
m. peran serta masyarakat.
BAB III
PERENCANAAN
pasal 5

perkebunan dimaksudkan lntuk
memberikan arah, pedoman, d; -;1"t"
pengendali

(1) Perencanaan

pencapaian tuiuan penyelenggaraan perkebunan
sebagaimana dim-alsud

d;la; pa;Tl.

(2) Perencanaan...

FRESIOETJ
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-6Perencanaan perkebunan

(2)

nasional,

perencanaan

terdiri atas

provinsi, dan

perencanaan
perenuanaan

kabupaten/kota.
(3) Perencanaan perkebunal sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah

Daerah sesuai d_engan kewenangannya

dengan
melibatkan pelaku Usaha perkebr.r.rr"durr- peran serta

masyarakat.

pasal 6

(1) Perencanaan perkebunan sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 5 dilakukan berdasarkanl
a. rencana pembangunan nasional;
b. rencana tata ruang wilayah;

c.

kesesuaian Tanah dan iklim serta ketersediaan
lahan
untuk Usaha perkebunan;
daya dukung dan daya tampung lingkungan;

d.
e. kineda pembangunan perkebunan;
f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
g. kondisi ekonomi dan sosial budaya;
h. kondisi pasar dan tuntutan globalisasi; dan
i. aspirasi daerah dengan tetap menjunjung

keutuhan bangsa oan negara.
(2) Perencanaan perkebunan mencakup:
a. wilayah;
b. Tanaman perkebunan;

t.inggi

c. sumber daya manusia;
d. kelembagaan;
e. kawasan perkebunan;

f.

keterkaitan dan keterpaduan hulu_hilir;
g. sarana dan prasarana;
h. pembiayaan;

i.

penanaman

...

i::a{ tlD I
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1.

j

t,t
r.

: l.j

i, :i i a

-

penanaman modal; dan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
dan
teknologi.
Pasal 7

(1) Perencanaan perkebunan merupakan
bagian integral dari
perencanaan pembangunan nasionaa perencanaan
pembangunan daerah, da., pe.errcuna^r,
p._U"ngunan
sektoral.
(2) Perencanaan perkebunan ditetapkan
pembangunan jangka panjang, ..n.^.r.dalam rencana
.langka .menengah, arn .ercZnu t.h;;;-f"-bangunan
di tingkat

nasionat, provinsi, dan kabupat""/k;;-;;:"ai
dengan
ketentuan peraturan perundang_unjr;;;". "'
pasal

(1)

B

Perencanaal perkebunan nasional sebagaimana
dimaksud dalam pasat 5 ayat
1-f-Jiiaf.utan dengan
memperhatikan
rencana pembangunan nasional serta
kebutuhan dan usulan provinsi.

perkebunan provinsi
-(il--;i1"kr_,tsebagaimana
dimaksud datam pasat 5
memperhatikan rencana pembangunan
"y"f
"., dengan
nasional

(2) Perencanaan

dan
provinsi serta kebutuhan dan
"""1;k;;.,p;enlkota.
(3) Perencanaan perkebunan
dimaksud dalam pasal _kabupaten/ kota sebagaimana

memperhatikan

s

renrcana

kabupaten/kota.

dengan

"vui-Lzi-'j'iiJukan
pembalgunan
provinsi dan

pasal 9
(1)

Perencanaan perkebunan diwujudkan
dalam bentuk
rencana perkebunan.

(2)

Rencana Perkebuuan sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:

a.

rencana perkebunal nasional disusun
oleh Menteri;

b. rencana...

ii

i)tQE$tDEhi
:r',rii:i,-
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-8b. rencana Perkebunan provinsi disusun oleh gubernur;
dan
c.

rencana Perkebunan kabupaten/kota disusun oleh
bupati/wa_li kota.

pasal
(1)
(2)

l0

Rencana Perkebunan nasional menjadi pedoman
untuk
menJrusun perencanaan perkebunan provinsi.

fllcana

Perkebunan provinsi menjadi pedoman

untuk
men)rusun perencanaan perkebunan kabupaten/kota.
(s) Rencana Perkebunan nasional,
rencana perkebunan
provinsi, dan rencana perkebunan
kabupatenTt<ota
pedoman bagi pelaku usah; pe;;Lil".,
Lenjadi.
arrrpengembangan perkebunan.
BAB IV
PENGGUNAAN LAHAN

pasal

11

(1)

Pelaku Usaha perkebunan dapat
diberi hak atas ranah
untuk Usaha perkebunan sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang_undangan.

(2)

n, te{adi perubahan status kawasan hutan
?lii
negara atau Tanah terlantar, pemerintah
pusat
mengalihkan status alas hak kepada -F.f..jrl, aapat
dengan ketentuan peraturan p..r.riung_r-,rra.rrf".r. "."ra
pasal 12

(1) Dalam

hal Tanah. yang diperlukan untuk Usaha
H;;;i^yli' u""y".u.t .,
HuJ<ym Adat, i,.rJ" U;;;1"".;J;;"""
melakukan musyawarah dengan fra."V*If.r, harus
Hukum
Adat pemegans Hak uh;'";' ;;;;'''*."rperoreh
persetujuan mensenai p*ya.afru,.r-Tanah dan
imbalannya.
Perkebuna-n meruoakan T""r"h:

(2) Musyawarah...

,
;":

F:

rt{
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-9Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang
dimaksud pada ayat (1)
Y* Ulayat sebagaimana
dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(21

pasal 13

Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal 12 ayat (l) ditetapkan sesuai dengan
ketentuan
peraturan perundang_undangan.
pasal 14

Pemerintah pusat menetapkan

(1)

batasan luas maksimum
dan luas minimum penggunaan
lahan untuk Usaha
Perkebunan.

(2)

Penetapan batasan luas- sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) harus mempertimbangkin:
a. jenis tanaman;

b.

ketersediaan lahan yang sesuai secara
agroklimat;
c. modal;
d.
f.

kapasitas pabrik;
tingkat kepadatan penduduk;
pola pengembangan usaha;

kondisi geografis;
h. perkembangan teknologi; dan
1. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang
sesuar
dengan ketentual peraturan perundang-undangan
di
bidang tata ruarri
(3) Ketentuan lebih laniut mengenai
penetapan batasan luas
diatur dalam perertu"ran pemerintah.
pasal 15

Perusahaan perkebunan dilarang
tanah Usaha perkebunan yang. memindahkan hak atas
mengakibatkan terjadinya
satuan usaha yang kurang

drmaksud dalam pasal 14.

;".i-lu;s ;1;iril,,-""u.g.i*uru
Pasal 16...

93.)
-stpo4{
rrP6Jli:$trI'r
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(1)

Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan
Perkebunan:

a.

(2)

paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status
hak atas tanah, Perusahaan perkebunan wajib
mengusahakan Lahan perkebunan paling sediki" 30%
(tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan
b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian
status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib
mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang
secara teknis dapat ditanami Tanaman perkebunan.
Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan
ketentua.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang
Tanah Perkebunar yang belum diusahakan diambrl alih
oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 17
(1)

lejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha
Perkebunan di atas Tanah Aak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat.

(2t K.etentuan larangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)
dikecuatikan dalam hal tilah dicapai pe.setu.yuan antr.^
Masyarakat Hukum Adat dan pelaku Usaha "perkebunan
mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).
pasal 1g

Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud daiam-pasal f5"aan pasal
16
dikenai sanksi administratif.
(2t Sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) berupa:
(1)

a. denda;
b. penghentian
dan/ atau

c.

semen

tara dari kegiatan

usaha;

pencabutal izin Usaha perkebunan.
(3) Ketentuan

..

I tr.q

t"..t

i.

[r :] iiJ i: t-j
Lt?1:!a:)i,rr-

j,\:,i: . r ,

iitJ\

- 11(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda,
pengenaan
sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur
pemerintah.

clar tata cara
dalam Peraturan

BAB V
PERBENIHAN

pasal 19

Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah
sesuai dengan
kewenangannya berkewajibr" *"fi"J"rGi,'"*._p..t"y.,

mengemblnsk.", d;;
1n-1manfaa1far,
daya
genetik Tanaman perkeblunan

_;l'";t^.itrn sumber
---'o- kerentuan
peraturan perundang_undangan.
"."""i- O-.ri!"n
pasal 20

(1) Pemerintah pusat dan_ pemerintah
Daerah
kewenangannya melakuka" i;;;;;;;;si,' sesuai dengan
penaartarar,
pendokumen tasian, dan p.*.th;;;;;-iJ.i_,.a"p
sumber
daya genetik Tanaman perkebunan.
(2) Pemerintah pusat dan pemerintah
Daerah sesuai dengan
kewenangannya sebagaim.rr" airn"t
ayat (1)
dapat beke{a
"rJ iada
J"r,g"r,
perkebuna.,
dan/atau masyarakat.
(3) Data dokumentasi sumber
daya
Tanaman
Perkebunan terbuka bagi pelaku genetik
perkebunan
dan/atau masyarakat " ,rrtri--* U.";;'
dan
dikembangkan.

p"il;-i,:;I

"*.

airil.,irrrt.,

(4) Keterbukaan data rtnkumentasi
sebagaimana dimaksud
p"d3 ayat (3) tidak ,..*""J-*fJg
dikecualikan
berdasarkan keientuan peraturan perundang-undangan.
pasal

2

1

(1) Pemanfaatan sumber daya
genetik
perkebunan
sebagaimana dimaksud i"ri- p"""iTanaman
I s*aif,.Lrt".,
berkelanjutan.
"""r.,

(2) Menteri

...

:.1

t. ;

t,H {:5 tu

' r-i

H

N

r;li it,i tri:t$&::ri4
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(2)

Menteri menetapkan sumber daya genetik Tanaman

Perkebunan yang terancam f,unafr
mempertimbangkan

dengan
sifat, jumlah, dan sibarannya.
(s) Pemanfaatan sumber daya genetik yang
terancam punah
dilakukan dengan izin Menteri.
pasal 22
(1)

Pemerintah Pusat memfasilitasi pengayaan sumber
daya
genetik Tanaman perkebunan m"laiui J..U"g"l
metode
dan introduksi.

(2)

Pemerintah Pusat memberikan kemudahan
perizinan dan
penggunaan fasilitas penelitian milik pemeri.rt^f, pr"rt
atau Pemerintah Daerah -sesuai dengan k"*".ra.rg.n.rya

pengayaan sumber d"y"-;;";;ia"ir.,r-.r,
:"1,r\
Perkebunan.
pasal 23
(1)

(2)

Setiap Orang dilarang mengeluarkan sumber
daya
-i".;;"_
genetik Tanaman perkebunan"
v""s
p"""L
dan/atau yang dapat merugikan dp.;;;
nasional
dari wilayah Negara Kesatuan RepuUf*
lraoiesl..
Ketentuan lebih laniur mengenai sumber
daya genetik

Tanaman perkebunan
".urgi*ur^
(l) diatur dengan peraturan'ivle;;;.

;i;;;"il,;"da
-""*'""- t

ayar

pasd24
(1)

Pemerintah pusat menetapkan jenis
benih Tanaman
yang
pengeiuarin
fllkebu,nan
pemasukannya ke datam- witayah dari aanTatau

l
Republik Indonesia memerlukan iiin. N;;;;" Kesatuan
(2) Pengeluaran benih
dari dan/
pemasukannya ke
da-lam wilayah Negara Kesatuan ltau
Repubiik fnaonesia wa;it
mendapatkan izin Menteri.

(3)

Pemasukan benih dari luar negeri
standar mutu atau persyaratan teknis harus memenuhi
minimal.
(4) Ketentuan

..

:.it:_

!rnI$ii:rIri
i,r;ii:. i:r. ihiti()NE-: if!
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai
standar mutu atau
persyaratan teknis minimal sebagaimana
dimaksud pada
ayat (3) diatur dalam peraturan pi*..i"i"n. -'
pasal 25

Introduksi sebagaimana dimaksud dalam pasal
-g.""trt 22 dan
pelarangan pengeluaran sumber
arv"
Tanaman
l-"Ik.!y"r.
.yarrg te.aacam pu.,af, aanTitau yang dapat
yrcrusikan_ kepentingan naJional Oari' wiLyafr Negara
Kes4tuan Repubtik Indonesia
alniai<sua aaum
Pasal 23 ditakukan sesuai "euag.i*a.,"
densian k;i;";;;; peraturan

perundang-undangan.

pasal 26

Perolehan benih bermutu. untuk
pengembangan budi daya
Tanaman perkebun an di laku ka
n d"i;t*i ;;;i;lrn pen em u a n
varietas unggul dan/ atau i",."J"t.i
Jrii
r"

r..llg.r,.

pasal 27

(1) Penemuan varietas unggul
dilakukan melalui kegiatan
pemuiiaan tanaman.
(2) P^encarian dan. pengumpuran
sumber daya genetik dalam
rangka pemuliaan tanaman dilakukan
olei peme.intah
Pusat.

f."f:?,?"".T#ffiil
''' il,r.,r,,-Ji""f

dan pengumpulan

sumb-er dava

;il!$,ffj."*i"XTA,"roX:^1,r,n,llXil,

berdasarkan izin Menteri.
(4) Pemerintah pusat dan.pemerintah
Daerah sesuai dengan
kewenangannya
a.y.
genetik bersama masyarakat.
(5) Ketentuan mengenaifata,
cara pencarian, pengumpulan,
dan pelestarian sumber daya genetik
al.tli. t.Uif, U.r1., r
dalam peraturan pemerintah.

merakukan;;;;;' il_u..

Pasal 28 ...

#p
!:TRESIDEN

.+i i,.rii.. ti{ ll.iD,.JN{:}tA

-L4pasal 28

(r) Introduksi dari luar negeri dilakukan dalam
bentuk benih
atau materi induk untuk pemuliaan tanaman.
(2)

Introduksi

sebagaimana

dimaksud pada

. pusat, pemerlntatayat (1)
dilakukan oleh pemerintah
sesuai dengan kewenangannya, atau pelaku Daerah
Usaha

Perkebunan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai introduksi
diatur dalam
Peraturan pemerintih.
pasal 29

Pemerintah pusat. pemerintah Daerah

sesuai dengan
kewenangannya, atau pelaku u""[. -p..t"Jirlnan
dapat
melakukan pemuliaan tanaman untuk
menemukan varietas
unggul.
pasal 30
(1)

(2)

Varietas hasil pemulia"r.l!", introduksi
dari luar negerr
sebetum diedarkan rertebih d.h;i;-i;;.*'aiilpa"
or.r.,
Pemerintah pusat atau aitu"cu.t<an
or.rlpltiiii vur,.t""

lebih ianjut mengenai syarat_syarat dan
5:_,:"ryu"
tata
cara
pelepasan atau peruncuran diaiur
denga., pe.atu.a.,
Menteri.
pasal 31

(1)

varietas yang telah dilepas atau diluncurkan
sebagaimana dimaksud dalarn pasal
Eeqr vv
S0: al
rrrt (1) dapar
diproduksi dan diedarkan. ---- '

(2) Varietas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebelum
diedarkan harus diiakuk""
iiu".i r.u.r.
";;tfil<Iri
(3) Ketentuan lebih lanjut mengerai
produksi, sertifikasi,
pelaberan, dan oeredaran ?;;.'';;;;;;
peraturan
Menteri.

irr
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BAB VI

BUDI DAYA TANAMAN PERKEBUNAN
Bagian Kesatu
Pembukaan dan pengolahan Lahan
pasa_l 32

(1) Setiap Orang yang membuka
dan mengolah lahan dalam
Iuasan tertenru untuk keperf".., U"8i aaya
Tanaman
Perkebunan wajib mengikuti tata cara
yang
aapat
mencegah timbulnya kerusakan ti"gtunga.,
lriaup.
(2) Setiap Orang yang menggunakan

media tumbuh
Tanaman perkebunarr ,rrirt keperluan
budi daya
Tanaman perkebunan. wajib mengii;t,
1.," cara yang

illi

mencegah

htdup.

timbur;t; ;;;;;.;;

ringkungan

(3) Ketenruan mengell- tata
.c.1a mencegah timbulnya
kerusakan linskungan hidup
d..r'- p".r"._a.a.,
_ iJratuiJ.,
lingkungan hidu; diat:ur aahm
p.rne.irtrr,.
Bagian Kedua
Pelindungan Tanaman perkebunan
pasal 33

(1) Pelindungan Tanamal perkebunan
dilakukan melalui
pemantauan, pengamatan, a..,
p""g.rralian
organisme
pengganggu tumbuhan.

(r)

petindungan Tanaman perkebunan
l-.111:T1an
..
seDagarmana dimaksud
pada ayat (f ) menjadi tanggung
jawab pelaku Usaha p;rkebu;;;,'-i"-.lir,^rl
Daerah
sesuai dengan kewena,gannya,
dan pemerintah pusat.
pasal 34

Setiap Pelaku Usaha

,perkebunan yang memiliki atau
menguasai Tanaman pe:rkebunan
harus melaporkan adanya
serangan organisme

lTdT"l"-;".;;;'"r..i"pbT1*fl"*fl
oersangku tan harus mengenaafi"taniya.r.,.lX#"YT^"i::;
Pasal 35

,.,

,:-

l::

F

-l:j:l:1.-|:.

F_

,_):

B

ta r.J

i..j t-) r,l

: ' ., I d

- 16pasal 35
(1)

pengenda-lian organisme penggangglr
P"l1-. rangka
tumbuhan,
setiap pelaku i_lsaha F..t.U,r.,..,
oerKewaJlban

memiliki standar minimum sarana dan
prasarana pengendalian organisme pengganggu
Tanaman
Perkebunan.
(2)

Ketentuan mengenai standar minimum sarana
dan
prasarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menten.
pasal 36

Pelindungan Tanaman perkebunan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 dilaksanaku" *.lri"i

a.

k;;;;;;,

pencegahan masuknya organisme
pengganggu tumbuhan
ke dalam dan tersebarnyJ dari
ii". ?? area jain di
"r.t,
*l"rah
Nesari
Kesatuan
3:]1-l dengan ketentuan
-- rndonesia
sesuar
p"."trriu.r perundang_
undangan; dan/atau

il;;bttk

b.

eradikasi orgalisme pengganggu
tumbuhan.
pasal 37

(t) Pemeiintah

pusat atau pemerintah
Daerah sesuai dengan
kewenangannya dapat melakukan

ditakukannya eradikasi t";;;;; "t", .r_rl*".intahkan
l;;;;"
dan/atau
benda lain yang menyebuut"" -i...Ji#ri,

pengganggu tumbuhan,

organisme

(2) Eradikasi sebasair

djlak-s;d;ffi #:A"
tersebut dianggap
"1:H:T:S**"o.lh f#,

sangat berbarr.yi"aui'--engancam
^l,l

keselamatan tanaman secara meluas.
pasa.l 3g

Ketentuan lebih

lanirrt mengenai
Perkebunan sebagaimlna ai-Et""a pelindungan Tanarnan
i;i#;;.r", 33 sampai
dengan pasal 37 diarur dengan p"."t"r"riv#.n.
BAB VII

...

fl._i#,
_
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-17BAB VII

USAHA PERKEBUNAN
Bagian Kesatu
Pelaku Usaha perkebunan
pasal 39

(f) Usaha

Perkebunan dapat dilakukan di seluruh
Negara Kesatuan Repu-blit I.d.;;.i; oiel-petatuwilayah
u"^r,,
Perkebunan dalam negeri .,all parr.ru_
mod.t .sirg
(2) Penanam modal asing sebagaimana
dimaksud pada ayar
(1) terdiri atas:
a. badan hukum asing; atau
b. perseorangan warga negara asing.

(3) Penanam modal asing sebagaimana
dimaksud
(21 yang metakukan U""rri p.rt.ur.,;;';;r". pada ayat
bekerya
sama dengan pelaku Usaha perkebuna.
Jah_
.r.g..i
dengan membentuk badan hukum
1"a""."*]
pasal 40
(1)

Pengalihan kepemilikan perusahan perkebunan
- k:pada
penanarn modal

asing dapat

memperoleh persetujuan Menteii.
(2)

aifatuf<an

setelah

Menteri dalam memberikan persetujuan
sebagaimana
dimaksud pada

ayat (1) dilakukan

kepenLingan nasional.

berdasarkan

Bagian Kedua
Jenis dan perizinan Usaha perkebunan
pasal 41

(1) Jenis Usaha perkebunan
terdiri atas usaha budi daya
Tanaman perkebur
go rah
pe rke bun
s asir
a n,
???l3o

d;;;;i,T;"

an

"

",I"i,l

(2) Usaha,..

q*
Elat?
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Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan
pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman,
pemanenan, dan sortasi.
(3) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan
yang bahan baku utamanya Hasii perkebunan untuk
memperoleh nilai tambah.
(4\ Usaha jasa Perkebunan sebagaimana dimaksud pada
3yal (1) menrpakan kegiatan untuk mendukung usaha
budi daya tanaman dan/atau usaha pengolahan Hasil
Perkebunan.

pasa.l 42

Kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan dan/atau
usaha Pengolahan Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapai dilakukan oleh
Perusahaan Perkebunaa apabili telah mendapatkan hak

atas tanah dan/atau izin Usaha perkebunan.
pasal 43

usaha
Hasil perkebunan dapat
T,.fii,,"" pada
-Pengolahan
dldrnkan
perkebunan swadaya masyarakat
wilayah

yang belum ada usaha pengolahan Hasil perklbunan setelah
memperoleh hak atas tanah dan izin Usaha perkebunan.
Pasal 44
(1)

Usaha budi daya Tanaman perkebunan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dapat dilaksanakan

secara terintegrasi dengan unit pingolahan hasil

Tanaman Perkebunan danf atau buai Aayaie."af..
(2t

Usaha budi daya Tanamair perkebunan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4l ayat (l) dapat Ji"L"".r"t..,
diversifikasi berupa agrowisata danf atau ,""h" l.irr.ru..
(3) Integrasi

...

*&tt

:+-*,

.*;r a

-\,,

u_ffi";+
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"
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Integrasi usaha budi daya Tanaman Perkebunan

budi daya ternak dan diversifikasi usahadengar-r
harus

mengutamakan Tanaman Perkebunan sebagai usaha
pokok.

(4) Ketentuan mengenai pelaksanaan integrasi
dan
.
diversifikasi usaha diatur derrg.., peraturan Menteri.
pasal 45

(1) Untuk

. mendapatkan izin Usaha perkebunan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 harus memenuhi
persyaratan:

a.
b.
c.

izir. lingkungan;

kesesuaian dengan rencana tata ruang witayah;
dan
kesesuaian dengan rencana perkebunan.
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat

a. usaha budi daya perkebunan harus

(1):

mempunyar
sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalLrr
organisme pengganggu tumbuhan; dan

b. usaha - pengolahan Hasil perkebunan harus
memenuhi sekurang_kur angnya 2Ook (dua pululr
perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang
dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan
sendiri.

pasal 46

Jenis Tanaman perkebunan pada usaha budi daya
Perkebunan sebagaimana dimaksud a.ta- pa"^f fanaman
41 ayat (i)
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 47

(1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan
usaha budi
daya Tanaman perkebunan deiga., frr"""r,
dan/atau usaha pengolahan H"asil p;;[;;;"""
"t"f" tertentlr

kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izindengan
Usaha
Perkebunan.
(21 lzin ...

_20_
(21

lzin

Usaha perkebunan

mempertim bangkan:

diberikan

dengar-t

a. jenis tanaman;
b. kesesuaian Tanah dan agroklimat;
c. teknologi;
d. tenaga keda; dan
e. modal.
pasal 4g
(1)

Izin Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalanr
Pasal 47
ayat (1) diberikan oleh:
gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota;
dan

a.
b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suaru
kabupaten/kota.
Dalam hal lahan Usaha perkebunan berada pada ,vilayal_r
lintas provinsi, izin diberikan ot.t M.;i;;i:* '*"
(s) Perusahaan perkebunan yang
telah mendapat izin Usah:r
(2)

0_:"." waj ib menyampJur, 1"p..;;;;;k.m
I:l[.
usahanya secara berkala sekurang_kurangnya ban gan
1 (sarul
tahun sekali kepada pemberi iri" ..'uafairnlnlii*ukrra
pada
ayat (1) dan

(4)

^yit

121.

Lit,ttcran per-licmbangan

usaha secarra bcr.liitl.,
sel-ragaimana dimaksud pada ayat (S1 juga
aisampaikar.r
kepada Menteri.
pasal 49

Kctentuan lebih lanjut mengenai
dan taLa car..r
pernbcrian izin Usaha perkebunan, syarat
luasan lahan tertentlr
uutlrl. :r:;rhu bueli daya Tanarnan p".fr"Ur-."",Ian
kapasit.r"
pabrik rerrenLr-r untuk usaha pengol"h;;
perkebunan
H;lJ
sebagaimana ciimaksud aata- pasit +i.lrni-ia""gan
pas:Ll
48 diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 50

...
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Pasal 50

Menteri, gubern
bupati/wali kota yang berwenan l
9""
menerbitkan izin :I,
Usaha Perkebunan dilarang:
a. menerbitkan izin yang tidak sesuai peruntukan
dan / atau
b. menerbitkan xn yang tidak sesuai dengan syarat dar-)
ketentuan pe turan perundang-undangan.

.

Ketiga
Pemberday

Usaha Perkebunan
51

(1)

Pemerintah
sat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangann r
berkewajiban
menyelenggarakar.r
pemberday
Usaha Perkebunan.

(2)

Pemberdayaarf Usaha perkebunan
sebagaimana
dimaksud pdda avar (1) a"p.t Jii.r.rriii

dengan

melibarkan m{syaralat.
(3)

sebagaimana dimaksud pada ayar
llTl..iguruuri
meuputl:
a. menyelengfarakan pendidikan dan pelatihan

(t)

sumber
daya manr.lsia perkebunan;
memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;

b,
c. menghindari

pengenaan biaya yang

dengan peraruran

d.
e.

perundang_und;;;;;

tidak
-'-'

sesuai

memfasilitasi pelaksanaan ekspor
Hasil perkebunan;
mengutamakan Hasil perkebunan dalam
neger, untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi dan
baf;an UaL.t
industri;

f. mengatur pemasukan dan pengeluaran
Hasrl
Perkebunan;
g. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan
dan

teknologi serta inforrnasr;

h. memfasilitasi akses penyebaran informasi
penggunaan benih
unggul;

i.

memfasilitasi

dan

-,S#.

-t.,,

,i*1?
""?*a5^.f
|.t,.

,-:t-)t.

""i- .. i..

't' i-, '

-,

.:

:
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t.

memfasilitasi

dan/atau

j.

penguatan kelembagaan pekebun;

memfasilitasi j aringan kemitraan antarpelaku Usallr
Perkebunan.
pasal 52

Pemerintah pusat memfasilitasi terbentuknya dewa
n
---*.a"},
untul{
"strategis
pengembangan komoditas.p..keburrar,
".U"g"i
tertentu bagi
seluruh pemangku kepentingan p..teU"""r.. ---

komoditas yalg berfungsi

pasal 53

Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah
sesuar dengar_t
kewenangannya berkewajit"" rrr.rrao.orrg
i."J..rtut .,r.,.
kelembagaan pelaku Usaha perkebrr.rrrr. o --' (2t Kelembagaan sebagaimana
dimaksud
pada ayar (l
(1)

dilaksanakan .e"uli d."g; k;;",rli"' peratura,
peru,ndang-undangan di Uia^r,g p..tirJr.,iu.,
dan

)

pemberdayaan petari.

pasal 54

Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah
dengar_r
"p.-u..auv^ur,
kewe.nangannya berkewajiban memtasitii."l sesuai

Pekebun, ketompok pekebun, kil;;J, '
J;,"
Pekebun untuk mengembangkan
U""-n, p..f."U"""".

asosrasi

pasal 55
Setiap Orang secara tidak sah dilarang:

a. mlngerjaka,n,. menggunakan, menduduki, dan/atau
menguasai Lahan perkebunan;
b mln8erjak3l menggunakan, menduduki,
dan/atau
menguasai Tanah masyarakat atau T"rr;i
Hak Ulayer r
Masyarakat Hukum adat dengan;"k;;';"tuk
Usaha
Perkebunan;
c. melakukan

...

,r')i,
ii,r ".l
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c. melakukan
d.

penebangan
tanaman dalam kawasarr
Perkebunan; atau
memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan.

pasal 56
(1)
(2)

(3)

Setiap Pelaku Usaha perkebunan dilarang membuka
dan/atau mengolah lahan dengan .r." .rr.-t?to.
Setiap Pelaku Usaha perkebunan berkewajiban
memiliki
sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran
lahan dan kebun.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan
tanpa
membakar diatur dengan peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Kemitraan Usaha perkebunan
pasal 57

(1)

(2)

Untuk pemberdayaan Usaha perkebunan, perusahaan

Perkebunan melakukan kemitraan Usaha perkebunar_r
saling me.,gf,a.gai.
ITg_"_{1C menguntungkan,
jawab, serta sa-ling memperkirat Ean sati.,g
i:::::8fl"C
Ketergantungan dengan pekebun, karyawan,saling
darr
masyarakat sekitar perkebunan.
Kemitraan Usaha perkebunan sebagaimana
- dimaksucl
pada ayat (1) dapat berupa pola kerja
Jr-r,
a, penyediaan sarana produksi;
b. produksi;

d.
e.

pengolahan dan pemasaran;
kepemilikan saham; dan
jasa pendukung lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai
kemitraan Usaha
Perkebunan sebagaimana dimaisud prJ"
d.alam peraturan Femerin tah.
"v", (2) diatur
Pasal 58

,

u{i(r^ \.
xa-t

qtB
_rrlty.;€
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-24pasal 5g

(1) Perusahaan perkebunan yarrg
memiliki
Perkebunan atau izin U""-fr" "p".f..-trr_ran

daya wajib

izin

Usaha

untuk budi

memfasitirasi p";;;;;;""n
kebun
masyarakat sekitar paling rendah seluas EOZ
perseratus) dari total luas areal kebun yang laua putu},
diusahakan
oleh Perusahaan perkebunan.
(2) Fasilitasi pembansunan.kebun
masyarakat
dimaksud pada a'vat (1) dapar d,i;il;;; sebagaimana
melarui pola
kredit, bagi hasil. atau bentuk p.;;;;""

disepakati sesuai dengan k;i;;;;
perundang_undangan.
(3)

Iain yang

peraturan

Kewajiban memfasilitasi pembangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat

dalam jangka waktu-paiing
hak guna usaha diberrkan.

1r1 f_,a-rii"

kebun

iilaksanakan

ril;J,i'jili;"t"hur,

".;"r

(4) Fasilitasi, pemban gunan ke.bun
masyarakat
drmaksud -pusat
pada avar (1) harus ,;i;;.;"" se bagaimana
t-epada
pemerintah
aan p.)"!ri"ilr,'t.lriil"jJ""", denga

n

kewenaagannya.

pasal 59

Ketentuan lebih lanjut_mengenai.
fasilitasi pembangunan
kebun masyarakat seba
dalam paial 58
di"tu.

J;;;;ffi

"#itlffil?.f

:*"u""0

pasal 6O
(r) Perusahaan perkebunr

sebagaimana;il;;;"i"ilil*""3i,11*-.1.*:,""x,Jff

(2)

administratif.
Sanksi administratif

(l)

berupa:

serbagaimana

dimaksud pada ayat

a. denda;
b. pemberhentian sen
dari kegiatan
i..t.uur"ritrrr/**tt"t'
c. pencabutan izin Usaha perkebunan.

Usaha

(3) Ketentuan

..

.

PREStDEt\l

REPTIBLIK

INDOT.][. 5 !A

-25(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran
denda,
dan tata cara pengena".,
dimaksud
pada ayat (2) diatur dalam "uik"i
peraturan
"ibagui-.rra
p-emerintah.
Bagian Kelima
Kawasan pengembangan perkebunan
pasal 61
(1)

Pengembangan perkebunan dilakukan
secara terpad u
dengan pendekatan
kawasan
pengembangan
Perkebunan.

(2)

Kawasan pengembangan perkebunan sebagaimana
-;;";..
iyat
n3d-a
aiumUn
1rl
terintegrasi
lT.u"yl
antara
lokasi budi daya perkebur"r, f..rgot.han
(2)

Perkebunan, pemasaran, serta penelitianHasil
dan
pengembangan sumber daya
manusia.
(3) Kawasll pengembangan sebagaimana
dimaksud pada
ayat (2) harus terhubung """"".. fl_,rrg"io.,.f
yang
membentuk kawasan pengembangan perkeLrunan

kabupaten/kota, provinsi,
(4) Ketentuan iebih lani
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dalam peraturan Femerintah.

Bagian Keenam
Pengembangan perkebunan Berkelaljutan
pasal 62

(1) Pengembangan perkebunan
diselenggarakan secara
berkelanjutan dengan memperhatik""

a. ekonomi;
b. sosial budaya; dan
c. ekologi.
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(2) Pengembangan perkebunan
berkelanjutan
dimaksud pada avat (1) harus ,""#."iit sebagaimana
prinsip dan
kri teria pembangunan i.rt .U""u,
U..i'.'rl":

r,"r.

(3) Ketentuan
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Ketentuan lebih lanjut

Perkebunan berkelaniuran

mengenai pengembangan

Pemerintah.

diatur dalam

peraturan

Bagian Ketujuh
Pelindungan Wilayah Geografis yang
Memproduksi Hasil perkebunan Spesifik
pasal 63
(1)

Pemerintah Pusat melindungi kelestarian
wilayah
ft""if p".f.Lb"nan yang

geografis yang memproduksi
bersifat spesilik.
(2)

Setiap Pelaku Usaha perkebunan

dilarang
mengalihfungsikan Lahan perkebunan
ai Jatam wilayah

yang memproduksi Hasil perkJiro.,
fl::gl"f"
Dersrlat spesifik.

yr.,g

pasal 64

(1) Pelaku Usaha perkebunan yang
melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud oaram pisai
Z5'E;, (2) dikenai
sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) berupa:

a. denda;
b. pemberhentian

r

perkebunan;o^r-,/tirT,l"uta

c.

dari

kegiatan Usaha

pencabutan izin Usaha perkebunan.
pasal 65

Selain dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud
dalam pasat 64, pelaku U"rh" p";l.l';;;;'yirrg
*.rr,lggu,
kerentuan sebagaimana di;;k";;;;;;I;#,
63
wajib mengembalikan fungsi iuf.""*"p".f,.i"""" ayat (2;
dalam
wilayah geografis.
Pasal 66
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