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BUPATI  KAPUAS 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
 

NOMOR  :  11  TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

 PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN  
DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   

 
 

BUPATI KAPUAS, 
 

Menimbang : a.  bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab 

dalam mengoptimalkan pembangunan Perkebunan, 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat 

secara berkeadilan dan berkelanjutan, membuka lapangan  

kerja, pemenuhan kebutuhan konsumsi dan  bahan baku 

industri,  dalam pengelolaan sumber daya alam, tetap 

memperhatikan kelestarian yang berwawasan ramah 

lingkungan dan berkelanjutan, dengan prinsip-prinsip 

dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang - 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa pembangunan perkebunan merupakan salah satu 

skala prioritas dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten 

Kapuas dalam membangun ekonomi kerakyatan  dengan 

prinsip  pengelolaan yang bermanfaat untuk pertumbuhan 

perekonomian Daerah dan pemanfaatan sumber daya alam 

yang berkesinambungan; 

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 

Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Budidaya 

Perkebunan telah dicabut berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kapuas Nomor 14 Tahun 2010 karena tidak 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah yang baru 

sebagai pengganti; 

SALINAN 
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  d. bahwa untuk memperoleh daya guna dan daya hasil 

terbaik dalam penyelenggaraan pembangunan perkebunan 

dan usaha perkebunan serta memenuhi tuntutan 

perkembangan dinamika lingkungan strategis 

pembangunan perkebunan, dan untuk melaksanakan 

kewenangan Daerah di bidang perkebunan, perlu 

mengatur pemberian ijin usaha di bidang Perkebunan;  

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang 

Perizinan Usaha Perkebunan di wilayah Kabupaten 

Kapuas. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
1820); 

2. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang 
Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 3274); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman  (Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4378); 

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4412); 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4411), 
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7. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang  
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang 
Perimbangan    Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5059); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang 
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1986 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3330); 

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  tentang 
Hak  Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna 
Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 3643); 

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1999  tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 3838); 

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 8  Tahun 2007 tentang 
P emb a g i a n  U r u s a n  Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
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16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  10   Tahun  2010  tentang 
Tata Cara  Perubahan  Peruntukan dan Fungsi Kawasan 
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5097); 

17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan 
Usaha Perkebunan; 

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman 
Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit. 

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 
tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang 
dapat di Konversi, sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2011; 

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 
tentang Izin Pemanfaatan Kayu; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 
Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di 
Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di 
Kalimantan Tengah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008  
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 
2); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 14 Tahun 
2010  tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kapuas Yang Telah Dibatalkan Oleh Menteri 
Dalam Negeri, Direkomendasikan Dibatalkan Oleh Menteri 
Keuangan Dan Bertentangan Dengan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 
Nomor 14). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS 

Dan  

BUPATI KAPUAS 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan 

 

: 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA
PERKEBUNAN DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM  

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

2. Daerah adalah Kabupaten Kapuas. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

5. Bupati adalah Bupati Kapuas yang selanjutnya disebut Bupati. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas. 

7. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan 
Kehutanan Kabupaten Kapuas. 

8. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu 
pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, 
mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan 
bantuan ilmu pengetahuan  dan teknologi, permodalan serta  manajemen 
untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan 
masyarakat. 

9. Tanaman tertentu  adalah  jenis  komoditi tanaman yang pembinaannya 
pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik 
Indonesia. 

10. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa 
perkebunan. 

11. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan 
pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, 
penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk 
perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman. 

12. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan 
penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman 
perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi 
dan memperpanjang daya simpan. 

13. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan 
yang pengelola usaha perkebunan. 

14. Perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan 
usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. 
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15. Perusahaan  perkebunan  adalah  perorangan  warga  negara  Indonesia  
atau  badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala 
tertentu. 

16. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan 
lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau 
kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha. 

17. Izin Usaha Perkebunan y a n g  s e l a n j u t n y a  d i s i n g k a t  lUP adalah 
izin tertulis dari Bupati dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang 
melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha 
industri pengolahan hasil perkebunan. 

18. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B 
adalah izin tertulis dari Bupati dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang 
melakukan usaha budidaya perkebunan. 

19. lzin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P 
adalah izin tertulis dari Bupati dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang 
melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. 

20. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan y a n g  s e l a n j u t n y a  
d i s i n g k a t  STD-B adalah surat keterangan yang diberikan oleh Bupati 
kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya 
kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar. 

21. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan 
y a n g  s e l a n j u t n y a  d i s i n g k a t  STD-P adalah surat  keterangan 
yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil 
perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal. 

22. Kinerja  perusahaan perkebunan  adalah penilaian keberhasilan 
perusahaan perkebunan yang didasarkan pada aspek manajemen, budidaya 
kebun, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, sosial ekonomi, dan 
lingkungan dalam kurun waktu tertentu. 

23. Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, 
menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan    
antara  perusahaan   perkebunan  dengan  pekebun, karyawan, dan 
masyarakat sekitar perkebunan. 

24. Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara 
ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan 
kehutanan. 

25. Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan 
produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan yang 
diberikan oleh Menteri Kehutanan. 

26. Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan adalah persetujuan awal 
pelepasan kawasan hutan untuk digunakan bagi pembangunan diluar 
kegiatan kehutanan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan. 
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27. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disingkat IPK adalah izin untuk 
memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi 
yang dapat dikonversi dan telah dilepas untuk usaha perkebunan dan dari 
penggunaan Areal Penggunaan Lain (APL) / Kawasan Pengembangan 
Produksi (KPP) / Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya (KPPL)} 
yang telah diberi izin peruntukan untuk usaha perkebunan yang 
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. 

28. Arahan lokasi adalah suatu kawasan lahan tertentu yang 
dicadangkan/dialokasikan untuk kegiatan perkebunan baik dalam kawasan 
hutan produksi yang dapat dikonversi dan/atau Areal Penggunaan Lainnya 
(APL) / Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) / Kawasan Pemukiman dan 
Penggunaan Lainnya (KPPL). 

29. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk 
memperoleh  tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang 
berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah 
tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. 

30. Diversifikasi usaha perkebunan adalah pengintegrasian usaha budidaya 
perkebunan sebagai usaha pokok dengan jenis dan/atau cabang usaha lain 
dan/atau cabang usaha tani budidaya lain seperti tanaman pangan, 
peternakan, perikanan dan tanaman kehutanan. 

 

BAB II 
JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN  

 

Pasal 2 

 

(1)  Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan 
dan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan. 

(2)  Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di 
seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan dengan 
memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan setempat. 

 
Pasal 3 

 
(1) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan 

usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan 
dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia. 

(2) Pelaku Usaha Perkebunan berbadan hukum baik PMDN maupun PMA yang 
berinvestasi di daerah wajib bekerjasama dengan masyarakat setempat dan 
berkantor di Ibukota Kabupaten Kapuas. 

 
Pasal 4 

 
(1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar wajib 
didaftarkan kepada Bupati. 
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(2) Pendaftaran usaha budidaya  perkebunan  sebagaimana  dimaksud  pada 

ayat  (1), antara lain, meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, luas 
areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun. 

(3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftarkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan STD-B oleh Bupati. 

(4) Pendaftaran usaha budidaya perkebunan dan Penerbitan STD-B 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) didelegasikan kepada 
Camat di wilayah usaha budidaya perkebunan tersebut berada. 

 
Pasal 5 

 
 
(1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib 
memiliki izin. 

 
(2)  Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan 
perkebunan. 

 
Pasal 6 

 
 
(1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) yang berkapasitas di bawah batas minimal sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, wajib didaftarkan kepada Bupati. 

(2) Pendaftaran industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), antara lain meliputi keterangan mengenai identitas dan 
domisili pemilik, lokasi industri pengolahan, jenis produk yang menjadi 
bahan baku, kapasitas produksi, jenis produksi, dan tujuan pasar. 

(3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang sudah didaftarkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan STD-P oleh Bupati. 

(4) Pendaftaran usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan penerbitan 
STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) didelegasikan 
kepada Camat di wilayah usaha budidaya perkebunan tersebut berada. 

 
Pasal 7 

 

(1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) yang memiliki kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling 
rendah unit pengolahan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) wajib memiliki izin. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan 
perkebunan. 

Pasal 8 
 

(1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) 
hektar atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan memiliki unit 
pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahnya sama atau melebihi 
kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), 
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wajib memiliki IUP. 

(2)  Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) 
hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini, dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai 
dengan kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1), wajib memiliki IUP-B. 

(3)  Usaha  industri  pengolahan  hasil  perkebunan  dengan  kapasitas  olah  
sama  atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1), wajib memiliki IUP-P. 

 
Pasal 9 

 
Usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), harus memenuhi paling rendah 
20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang 
diusahakan sendiri. 

 
Pasal 10 

 
(1) Perusahaan  perkebunan  yang  memiliki  IUP  atau  IUP-B,  wajib  

membangun  kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% 
(dua puluh per seratus) dari total luas di dalam areal kebun yang 
diusahakan oleh perusahaan. 

(2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil. 

(3)  Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana       dimaksud  pada 
ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang 
diusahakan oleh perusahaan. 

(4) Dalam luasan paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka mendukung pemberdayaan 
pemerintah Desa kepada perusahaan perkebunan diwajibkan membangun 
kebun desa maksimal seluas 25 hektar secara proporsional per desa untuk 
desa yang wilayah administrasinya masuk dalam areal perusahaan 
perkebunan yang berfungsi sebagai dana abadi kas pemerintahan desa. 

(5) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat dan kebun desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) harus diketahui oleh 
Bupati dan DPRD. 

 

Pasal 11 
 
(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), untuk 1 (satu) 

perusahaan diberikan dengan batas paling luas untuk seluruh wilayah 
Indonesia berdasarkan jenis komoditas sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 
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(2) Batasan paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 

untuk: 
 

a. Perusahaan Perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi 
Usaha Perkebunan; 

b. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar atau seluruh saham dimiliki 
oleh  Negara baik Pemerintah, Provinsi atau Kabupaten/Kota;atau 

c. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh 
masyarakat dalam rangka go public. 

 

Pasal 12 
 
(1)  IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang lokasi 

areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam wilayah 
daerah diberikan oleh Bupati. 

(2)  IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang lokasi 
areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah 
Daerah, diberikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah dengan 
memperhatikan rekomendasi dari Bupati berkaitan dengan rencana tata 
ruang wilayah daerah. 

Pasal 13 
 
IUP,  IUP-B,  atau  IUP-P  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  berlaku  
selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku 
teknis dan ketentuan yang berlaku. 
 

 
BAB III 

SYARAT PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN 
 
 

Pasal 14 
 
 
 
Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 8, perusahaan 
perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai 
dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) 
dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 
 
a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang  terakhir; 

b. Nomor Pokok Wajib Pajak; 

c. Nama Pokok Wajib Pajak Daerah; 

d. Surat keterangan domisili; 

e. Rekomendasi  kesesuaian  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  
Kabupaten Kapuas  dari Bupati (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur 
Kalimantan Tengah); 

f. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 
1 : 100.000 atau 1 : 50.000; 
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g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Perkebunan dan 
Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan); 

h. Rencana kerja pembangunan perkebunan; 

i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan 
Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

j. Pernyataan  kesanggupan  memiliki  sarana,  prasarana  dan  sistem  untuk  
melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 

k. Pernyataan kesanggupan  memiliki  sarana,  prasarana  dan  sistem  untuk  
melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian 
kebakaran; 

l. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas 
maksimum; 

m. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat dan kebun 
desa sesuai Pasal 10 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan 

n. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan. 
 
 

Pasal 15 
 
(1) Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 perusahaan 

perkebunan mengajukan permohonan  secara  tertulis  kepada  Bupati  
sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 12 ayat (1) 
dan (2) dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 

 
a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; 
b. Nomor Pokok Wajib Pajak; 
c. Nama Pokok Wajib Pajak Daerah; 
d. Surat keterangan domisili; 
e. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Kapuas dari Bupati untuk IUP-P yang diterbitkan oleh 
Gubernur Kalimantan Tengah; 

f.  Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan 
skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; 

g. Rekomendasi Lokasi Unit Pengolahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten 
Kapuas dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan; 

h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati; 
i.   Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan; 
j.  Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan 
Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

k. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan. 

(2) Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pertimbangan teknis 
ketersediaan lahan dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan (apabila areal 
budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya 
tanaman perkebunan. 
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Pasal 16 
   
Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, perusahaan 
perkebunan mengajukan permohonan  secara  tertulis  kepada  Bupati    
sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 12 ayat (1) dan 
(2) dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 

a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; 
b. Nomor Pokok Wajib Pajak; 
c. Nama Pokok Wajib Pajak Daerah; 
d. Surat keterangan domisili; 
e. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Kapuas dari Bupati untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan 
Tengah; 

f. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 
1 : 100.000 atau 1 : 50.000; 

g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Perkebunan dan 
Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan); 

h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati; 
i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan; 
j. Hasil  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  Hidup  (AMDAL),  atau  
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

k. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas 
maksimum; 

l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk 
melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 

m. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk 
melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian 
kebakaran; 

n. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk 
masyarakat sesuai dengan Pasal 10; dan 

o. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan. 

Pasal 17 
 

(1) Permohonan lahan usaha perkebunan pada kawasan hutan hanya dapat 
dicadangkan/diberikan pada kawasan hutan produksi yang dapat di 
konversi (HPK). 

 

(2) Permohonan lahan usaha pada kawasan hutan produksi yang dapat 
dikonversi (HPK) wajib mengurus pelepasan kawasan hutan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

 

Pasal 18 
 

(1) Areal lahan usaha perkebunan pada kawasan  yang telah mendapatkan Hak 
Guna Usaha (HGU) apabila berdasarkan hasil survey potensi kawasan masih 
terdapat potensi kayu wajib mengurus Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);  

 

(2) Pemanfaatan kayu sebagai akibat pemanfaatan  kawasan untuk lahan 
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usaha perkebunan diatur sesuai ketentuan yang berlaku. 
Pasal 19 

 
Untuk  permohonan  izin  usaha  yang  menggunakan  tanaman  hasil  
rekayasa  genetika, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14, Pasal 15, atau Pasal 16 harus melampirkan copy rekomendasi 
keamanan hayati. 
 
 

BAB IV 
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN 

 
Pasal 20 

 
(1) Tata cara penerbitan IUP-B, ditetapkan sebagai berikut : 
 

a. Perusahaan mengajukan permohonan arahan lokasi kepada Bupati; 
b. Sebelum Bupati memberikan arahan lokasi diadakan rapat koordinasi 

oleh Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Bupati; 
c. Setelah dilaksanakan rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan maka 

kelompok kerja memberikan rekomendasi kepada Bupati;  
d. Atas rekomendasi yang disampaikan oleh kelompok  kerja, Bupati dapat 

menerima atau menolak rekomendasi yang disampaikan tersebut; 
e. Apabila Bupati menyetujui rekomendasi yang disampaikan oleh 

kelompok kerja, Bupati menerbitkan rekomendasi arahan lokasi yang 
dilengkapi dengan sketsa lokasi yang berlaku selama 6 (enam) bulan; 

f.  Bupati menerbitkan rekomendasi arahan lokasi yang dilengkapi dengan 
sketsa lokasi dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari instansi 
kehutanan yang dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Kehutanan 
apabila areal berasal dari kawasan hutan; 

g. Berdasarkan rekomendasi arahan lokasi yang dilengkapi dengan sketsa 
lokasi wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pra-
inventarisasi lahan dengan difasilitasi oleh Kelompok Kerja.  

h. Apabila setelah dilakukan sosialisasi dan pra-inventarisasi lahan 
kepada masyarakat dan hasil sosialisasi dan pra-inventarisasi lahan 
dapat diterima masyarakat serta Perusahaan menganggap layak untuk 
berusaha di bidang perkebunan,  Bupati menerbitkan arahan lokasi 
yang dilengkapi dengan sketsa lokasi dengan memperhatikan 
pertimbangan teknis dari instansi kehutanan yang dalam hal ini Dinas 
Perkebunan dan Kehutanan apabila areal berasal dari kawasan hutan; 

i.  Setelah mendapatkan Arahan Lokasi, maka Perusahaan mengajukan 
permohonan  kepada Bupati untuk memperoleh izin lokasi; 

j.  Keputusan Bupati mengenai pemberian Izin lokasi diproses dalam 
suatu rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja dengan 
memperhatikan dan pertimbangan teknis Pertanahan dari Kantor 
Pertanahan Kabupaten Kapuas dan pertimbangan teknis lainnya dari 
instansi terkait; 

k. Setelah memperoleh izin lokasi, perusahaan mengajukan dokumen 
AMDAL atau UKL / UPL sesuai ketentuan yang berlaku; 

l.  Perusahaan mengajukan permohonan IUP-B Sementara dengan 
dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan 
huruf k di atas kepada Bupati; 
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m. Berdasarkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud huruf l, 
Bupati menerbitkan IUP-B Sementara yang berlaku 2 (dua) tahun dan 
dapat diperpanjang sekali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang 
dipergunakan untuk mengurus perizinan lainnya;  

n. Perusahaan membuat rencana kerja pembangunan perkebunan 
(proposal), pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan 
sistem melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan 
(OPT), pernyataan kesanggupan memiliki sarana dan prasarana dan 
sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta 
pengendalian kebakaran, pernyataan kesediaan membangun kebun 
untuk masyarakat dan kebun desa yang dilengkapi dengan rencana 
kerjanya, dan pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dan 
dukumen lainnya yang harus sudah dipersiapkan dalam waktu 6 
(enam) bulan sejak diterbitkannya rekomendasi arahan lokasi; 

o. Berdasarkan IUP-B Sementara  dan Izin Lokasi yang dimiliki 
Perusahaan menyelesaikan pembebasan areal yang 
diperlukan/ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku dan harus sudah 
selesai sebagaimana jangka waktu dalam Izin dimaksud;  

p. IUP-B Sementara bukan merupakan dasar untuk melaksanakan 
operasional perkebunan dilapangan, namun hanya merupakan izin 
yang diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya yang terdiri dari 
Izin Pelepasan Kawasan (apabila berasal dari kawasan hutan) dan Hak 
Guna Usaha (HGU); 

q. Perusahaan mengajukan permohonan kepada Bupati untuk 
memperoleh IUP-B Tetap, dan Bupati menerbitkan IUP-B Tetap apabila  
Perusahaan  telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) pada lokasi yang 
ditunjuk  serta  melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14; 

r. IUP-B Tetap diterbitkan sesuai luasan areal yang ditunjuk dan 
ditetapkan dalam Hak Guna Usaha (HGU). 

 

(2)  Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 9 
(sembilan) orang dengan komposisi 6 (enam) orang dari instansi teknis 
terkait dan 3 (tiga) orang dari unsur DPRD 

 
Pasal 21 

 

(1) Tata cara penerbitan IUP-P, ditetapkan sebagai berikut : 

a. Perusahaan mengajukan permohonan izin pengolahan kepada Bupati; 
b. Sebelum Bupati memberikan izin pengolahan diadakan rapat koordinasi 

oleh Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Bupati; 
c. Setelah dilaksanakan rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan maka 

kelompok kerja memberikan rekomendasi kepada Bupati; 
d. Atas rekomendasi yang disampaikan oleh kelompok  kerja, Bupati dapat 

menerima atau menolak rekomendasi yang disampaikan tersebut; 
e. Apabila Bupati menyetujui rekomendasi yang disampaikan oleh 

kelompok kerja, Bupati menerbitkan rekomendasi izin pengolahan yang 
berlaku selama 6 (enam) bulan; 
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f.  Bupati menerbitkan rekomendasi izin pengolahan dengan 
memperhatikan pertimbangan teknis dari instansi kehutanan yang 
dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Kehutanan apabila areal berasal 
dari kawasan hutan; 

g. Izin lokasi pengolahan diproses sesuai ketentuan yang berlaku; 
h. Setelah memperoleh izin lokasi pengolahan, perusahaan mengajukan 

dokumen AMDAL atau UKL / UPL sesuai ketentuan yang berlaku; 
i.  Perusahaan membuat rencana kerja pembangunan unit pengolahan 

hasil perkebunan (proposal), jaminan pasokan bahan baku dan 
pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan yang harus sudah 
dipersiapkan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya 
rekomendasi arahan lokasi unit pengolahan; 

j.  Setelah melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a 
sampai dengan k di atas Perusahaan mengajukan permohonan kepada 
Bupati untuk memperoleh IUP-P; 

k. Berdasarkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf 
l, Bupati menerbitkan IUP-P. 

 

(2)  Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 9 
(sembilan) orang dengan komposisi 6 (enam) orang dari instansi teknis 
terkait dan 3 (tiga) orang dari unsur DPRD 

 

Pasal 22 
 

(1) Tata cara penerbitan IUP, ditetapkan sebagai berikut : 
 

a. Perusahaan mengajukan permohonan rekomendasi arahan lokasi kepada 
Bupati; 

b. Sebelum Bupati memberikan rekomendasi arahan lokasi diadakan rapat 
koordinasi oleh Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Bupati; 

c. Setelah dilaksanakan rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan maka 
kelompok kerja memberikan rekomendasi kepada Bupati;  

d. Atas rekomendasi yang disampaikan oleh kelompok  kerja, Bupati dapat 
menerima atau menolak rekomendasi yang disampaikan tersebut; 

e. Apabila Bupati menyetujui rekomendasi yang disampaikan oleh kelompok 
kerja, Bupati menerbitkan rekomendasi arahan lokasi yang dilengkapi 
dengan sketsa lokasi yang berlaku selama 6 (enam) bulan; 

f.  Bupati menerbitkan rekomendasi arahan lokasi yang dilengkapi dengan 
sketsa lokasi dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari instansi 
kehutanan yang dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Kehutanan apabila 
areal berasal dari kawasan hutan; 

g. Berdasarkan rekomendasi arahan lokasi yang dilengkapi dengan sketsa 
lokasi wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pra-
inventarisasi lahan dengan difasilitasi oleh kelompok kerja;  

h. Apabila setelah dilakukan sosialisasi dan pra-inventarisasi lahan kepada 
masyarakat dan hasil sosialisasi dan pra-inventarisasi lahan dapat 
diterima masyarakat serta Perusahaan menganggap layak untuk 
berusaha di bidang perkebunan,  Bupati menerbitkan arahan lokasi yang 
dilengkapi dengan sketsa lokasi dengan memperhatikan pertimbangan 
teknis dari instansi kehutanan yang dalam hal ini Dinas Perkebunan dan 
Kehutanan apabila areal berasal dari kawasan hutan;  
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i.  Setelah mendapatkan Arahan Lokasi, maka Perusahaan mengajukan 
permohonan  kepada Bupati untuk memperoleh izin lokasi; 

j.  Keputusan Bupati mengenai pemberian Izin Lokasi diproses dalam suatu 
rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja dengan 
memperhatikan dan pertimbangan teknis Pertanahan dari Kantor 
Pertanahan Kabupaten Kapuas dan pertimbangan teknis lainnya dari 
instansi terkait; 

k. Setelah memperoleh izin lokasi, perusahaan mengajukan dokumen 
AMDAL atau UKL / UPL sesuai ketentuan yang berlaku; 

l.  Perusahaan mengajukan permohonan IUP Sementara dengan dilengkapi 
dokumen sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf k di atas 
kepada Bupati; 

m. Berdasarkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud huruf l, 
Bupati menerbitkan IUP Sementara yang berlaku 2 (dua) tahun dan dapat 
diperpanjang sekali untuk jangka waktu 1 (satu), yang dipergunakan 
untuk mengurus perizinan lainnya; 

n. Perusahaan membuat rencana kerja pembangunan perkebunan 
(proposal), pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan 
sistem melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), 
pernyataan kesanggupan memiliki sarana dan prasarana dan sistem 
untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta 
pengendalian kebakaran, pernyataan kesediaan membangun kebun 
untuk masyarakat dan kebun desa yang dilengkapi dengan rencana 
kerjanya, dan pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dan 
dukumen lainnya yang harus sudah dipersiapkan dalam waktu 6 (enam) 
bulan sejak diterbitkannya rekomendasi arahan lokasi; 

o. Berdasarkan IUP Sementara  dan Izin Lokasi yang dimiliki Perusahaan 
menyelesaikan pembebasan areal yang diperlukan/ditunjuk sesuai 
ketentuan yang berlaku dan harus sudah selesai sebagaimana jangka 
waktu dalam Izin dimaksud.  

p. IUP Sementara bukan merupakan dasar untuk melaksanakan operasional 
perkebunan dilapangan, namun hanya merupakan izin yang diberikan 
untuk mengurus perizinan selanjutnya yang terdiri dari Izin Pelepasan 
Kawasan (apabila berasal dari kawasan hutan) dan Hak Guna Usaha 
(HGU). 

q. Perusahaan mengajukan permohonan kepada Bupati untuk memperoleh 
IUP Tetap, dan Bupati menerbitkan IUP Tetap apabila kepada perusahaan  
telah memiliki HGU pada lokasi yang ditunjuk  serta  melengkapi 
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

r. IUP Tetap diterbitkan sesuai luasan areal yang ditunjuk dan ditetapkan 
dalam HGU. 

(2)  Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 9 
(sembilan) orang dengan komposisi 6 (enam) orang dari instansi teknis 
terkait dan 3 (tiga) orang dari unsur DPRD 

 

Pasal 23 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja 
terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
huruf l, Pasal 21 huruf l, atau Pasal 22 huruf l diterima harus memberikan 
jawaban menolak atau menerima. 
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(2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Bupati belum memberikan jawaban, maka 
permohonan dianggap telah lengkap. 

(3)  Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang 
dianggap lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan IUP 
Sementara, IUP-B Sementara atau IUP-P. 

 

Pasal 24 
 
 
(1)  Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) apabila 

setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak 
lengkap dan/atau tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan 
dengan ketertiban umum atau disampaikan lewat waktu 6 (enam) bulan 
sejak diterbitkannya rekomendasi arahan lokasi. 

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara 
tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya. 

 

Pasal 25 
 
 
(1) Pemilik IUP-B wajib mendirikan industri/pabrik pengolahan hasil budidaya 

perkebunan di Daerah; 

(2)  Pendirian industri/pabrik pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib memiliki IUP-P. 

Pasal 26 
 

Kegiatan operasional hanya dapat dilakukan di lokasi perkebunan yang telah 
mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) dan IUP, IUP-B atau IUP-P. 
 

BAB V  
KEMITRAAN 

 
Pasal 27 

 
(1)  Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o, Pasal 15 huruf 

l, dan Pasal 16 huruf p dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan 
dan/atau kemitraan usaha. 

(2) Kemitraan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  
berdasarkan  pada  asas manfaat dan berkelanjutan yang saling 
menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling 
memperkuat. 

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 
pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan 
dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin 
keberlanjutan usaha perkebunan. 
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Pasal 28 
 
(1)  Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 

dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya  harga 
pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada 
pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun. 

(2)  Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, 
pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan 
penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan 
diketahui oleh Bupati. 

(3)  Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun. 

 
Pasal 29 

 
(1)  Kemitraan  usaha  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  

dilakukan  antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/atau 
masyarakat sekitar perkebunan. 

 

(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, 
pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka  waktu,  dan  
penyelesaian  perselisihan  yang  ditandatangani kedua belah pihak dengan 
diketahui oleh Bupati dan DPRD. 

 

(3) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada   
ayat (2)  paling singkat 3 (tiga) tahun. 

 
Pasal 30 

 
Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat 
dilakukan melalui pola: 
 
a.  penyediaan sarana produksi; 

b.  kerjasama produksi; 

c.  pengolahan dan pemasaran; 

d.  transportasi; 

e.  kerjasama operasional; 

f.  kepemilikan saham; dan/atau 

g.  kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya. 
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BAB VI 
PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHAN 

KAPASITAS PENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHA 
 

Pasal 31 
 
(1)  Perusahaan  Perkebunan  yang  telah  memiliki  izin  dan  akan  melakukan  

perluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. 

(2)  Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi 
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dilengkapi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16, serta laporan 
kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan. 

(3) Persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
kepada perusahaan perkebunan yang memiliki penilaian kelas 1 atau    
kelas 2. 

 
Pasal 32 

 
(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan 

perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. 

(2)  Untuk  mendapat  persetujuan  sebagaimana  dimaksud pada   ayat   
(1)   pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dilengkapi persyaratan 
sebagai berikut: 

a. IUP-B atau IUP; 
b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir; 
c. Rekomendasi dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan; dan 
d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman. 

 
Pasal 33 

 
(1) Perusahaan  Perkebunan  yang  telah  memiliki  izin  pengolahan  hasil  

dan akan melakukan penambahan kapasitas, harus mendapat persetujuan 
dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. 

 
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila 
untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari 
kapasitas yang telah diizinkan. 

 
(3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan 
dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan laporan 
kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan. 
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Pasal 34 
 

(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan 
diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. 

 
(2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), permohonan mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
pemberi izin sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 12 dengan  dilengkapi  
persyaratan  sebagai berikut: 

 
a. IUP-B atau IUP; 

b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir; 

c. Rekomendasi dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan; 

d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis  
tanaman;dan 

 e. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait. 
 

Pasal 35 
 
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja 

terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, 
Pasal 32, Pasal 33, atau Pasal 34 diterima harus memberi jawaban menolak 
atau menerima. 

(2)  Apabila  dalam  jangka  waktu  paling  lama  60 (enam puluh)   hari  kerja      
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum memberi jawaban 
menerima atau menolak, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dianggap telah lengkap dan harus diterbitkan persetujuan 
penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas 
pengolahan, atau diversifikasi usaha. 

(3)  Permohonan  yang  diterima  sebagaimana  ayat  (1)  atau  yang  dianggap  
lengkap dan benar sebagaimana ayat (2) diterbitkan persetujuan 
penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas 
pengolahan, atau diversifikasi usaha. . 

 
Pasal 36 

 
(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. ayat (1) apabila 

setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak 
lengkap dan/atau tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan 
dengan ketertiban umum.  

(2)  Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara 
tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya. 
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BAB VII 
 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 37 
 
Izin yang diterbitkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ditembuskan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Gubernur 
Kalimantan Tengah. 
 
 

Pasal 38 
 
Perusahaan  perkebunan  yang  telah  memiliki  IUP,  IUP-B  atau  IUP-P  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib: 

a.  merealisasikan   pembangunan    kebun   dan/atau unit  pengolahan   sesuai 
dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku; 

b.  memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan 
tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; 

c.  membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari; 
d.  memilki sarana,   prasarana    dan   sistem   untuk melakukan pengendalian  
organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 

  e.  menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau 
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

f.   menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta 
g. melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada Bupati sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

 
Pasal 39 

 
Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga 
kelestarian lingkungan,plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme 
pengganggu tumbuhan. 
 

Pasal 40 
 
(1) Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dilakukan Pemerintahan 

Daerah sesuai lingkup kewenangannya. 
 
(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan 
perkembangan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
huruf g.  
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Pasal 41 
 

(1)  Perusahaan perkebunan yang telah mendapat IUP, IUP-B atau IUP-P 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan penilaian dan pembinaan 
pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil 
perkebunan  paling kurang 1 (satu) tahun sekali. 

(2)  Penilaian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan rencana kerja pembangunan kebun dan/atau industri 
pengolahan hasil perkebunan yang diajukan pada saat permohonan izin 
usaha perkebunan. 

(3) Untuk kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah 
dibangun akan dilakukan penilaian dan pembinaan kinerja secara periodik 3 
(tiga) tahun sekali. 

(4) Penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau 
industri  pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan Pedoman Penilaian dan Pembinaan 
Perusahaan Perkebunan. 

 
BAB VIII 

SANKSI ADMINISTRASI 
 

Pasal 42 
 

(1) Bupati mencabut IUP-B Sementara atau IUP Sementara apabila perusahaan 
melaksanakan kegiatan lapangan berdasarkan IUP-B, IUP-P atau IUP 
Sementara  dan Izin Lokasi yang dimiliki Perusahaan sebelum mendapatkan 
Hak Guna Usaha (HGU) dan IUP/IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20 huruf r dan Pasal 22 huruf r setelah terlebih dahulu diberi peringatan 
sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan. 

 

(2) Bupati mencabut rekomendasi izin pengolahan apabila Perusahaan 
melaksanakan pendirian industri/pabrik pengolahan hasil budidaya 
perkebunan sebelum mendapatkan IUP-P setelah terlebih dahulu diberi 
peringatan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 1 
(satu) bulan. 

Pasal 43 

(1)  Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan mendapat persetujuan 
penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas 
pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan/atau huruf g diberikan 
peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 
4 (empat) bulan. 

 

(2)  Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak di indahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan 
dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut 
Hak Guna Usaha-nya. 
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Pasal 44 
 
Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan mendapat persetujuan 
penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas 
pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, 
izin usahanya dicabut, dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk 
mencabut Hak Guna Usaha-nya. 

 
Pasal 45 

 
(1)  Perusahaan perkebunan memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 dan mendapat persetujuan diversifikasi usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak menjamin kelangsungan usaha 
pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah 
berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-
masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan. 

 
(2)  Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak di  indahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan 
dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut 
Hak Guna Usaha-nya. 

 
Pasal 46 

 
Pengusulan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 , Pasal 43 dan Pasal 44 dilakukan oleh 
Menteri Pertanian Republik Indonesia atas usulan  Bupati. 
 

BAB IX  
                                                                   KETENTUAN PERALIHAN  

 
Pasal 47 

(1)  IUP atau SPUP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan 
Daerah ini yang masih berlaku dan tidak dicabut, dinyatakan masih tetap 
berlaku. 

(2)  Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin atau SPUP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan usaha perkebunan harus 
tunduk pada Peraturan Daerah ini. 

(3) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Budidaya 
Perkebunan dan masih berlaku dan belum dicabut sebelum berlakunya 
Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini 
paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku. 
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BAB X  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 48 

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan 

Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan 

Peraturan Bupati. 

 

Pasal 49 
 
  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas. 
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pada tanggal  27 Desember  2011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,  
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                        Pembina (IV/a) 
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Ditetapkan  di  Kuala Kapuas 
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            ttd 

 

MUHAMMAD MAWARDI 
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PENJELASAN  

ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 

 NOMOR  11 TAHUN 2011 
TENTANG 

PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS 

 
I. UMUM 

 

 Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perkebunan di wilayah 
Kabupaten Kapuas ini memuat antara lain Tatacara pemberian Izin Usaha 
Perkebunan dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan 
pembangunan perkebunan, untuk  mewujudkan kemakmuran dan  
kesejahteraan rakyat,  berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, 
keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan, maka 
penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah  perlu diatur untuk 
memperoleh hasil yang berdaya guna. 
 

 Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan starategis dalam 
pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa Negara, penyediaan lapangan kerja, 
perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi , 
bahan baku industri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara 
berkelanjutan, sehingga perlu diatur untuk memperoleh daya guna dan hasil 
yang terbaik demi kemajuan Kabupaten Kapuas. 
 

 Pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis 
perkebunan dalam rangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi 
terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan 
perkebunan yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat 
peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal melalui 
kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya 
alam, modal, informasi, teknologi, dan manajemen. 
 

 Akses tersebut harus terbuka bagi seluruh rakyat, dan akan tercipta 
hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha 
perkebunan, masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan (stakeholders) 
lainnya, baik sisi hulu dan sisi hilir. Penyelenggaraan perkebunan yang 
demikian sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa bumi, air, dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 
dipergunakan  sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
 

 Pengaturan Penguasaan dan atau peruntukan  tanah usaha 
perkebunan didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Kalimantan Tengah dan tetap memperhatikan sosial budaya masyarakat, 
seperti hukum adat masyarakat seperti penguasaan Hak Ulayat, sepanjang 
tidak bertentangan dengan kepentingan yang bersifat umum, maka untuk 
itulah perkebunan perlu diselenggarakan, dikelola, dilindungi, dan 
dimanfaatkan secara terencana, terbuka, terpadu, professional dan 
bertanggung jawab untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di 
Daerah. 
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 Untuk mencapai tujuan pembangunan perkebunan  dan memberikan 
arah, pedoman dan alat pengendali, perlu disusun perencanaan perkebunan 
yang didasarkan pada rencana pembangunan sesuai  potensi dan kinerja 
pembangunan perkebunan serta perkembangan lingkungan strategis, ilmu 
pengetahuan dan teknologi, social budidaya, lingkungan hidup, pasar, dan 
aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan Bhineka Tuggal Ika 
dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
 Pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan harus tetap 
memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang  menurut 
kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih 
tinggi. Guna menjamin kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah secara berkeadilan, maka perlu ditetapkan pengaturan 
batas luas maksimum dan minimum penggunaan tanah untuk usaha 
perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang 
berlaku.  
 
 Usaha perkebunan dapat dilakukan  baik oleh perorangan maupun 
badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas,  baik milik 
Negara maupun swasta. Badan hukum yang melakukan usaha budidaya 
tanaman perkebunan dan atau usaha industri pengelolaan hasil perkebunan 
wajib memiliki izin usaha perkebunan dari Pemerintah dengan ketentuan 
untuk lintas Kabupaten dikeluarkan oleh Gubernur dan dalam wilayah 
Kabupaten dikeluarkan oleh Bupati. 
 
 Dalam penyelenggaraannya, badan hukum perkebunan harus mampu 
bersinergi dengan masyarakat baik masyarakat sekitar perkebunan maupun 
masyarakat pada umumnya, dalam kepemilikan ‘dan/atau” pengelolaan 
usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan 
ketergantungan. Pekebun tidak diisyaratkan memiliki izin usaha, tetapi harus 
di daftar oleh Bupati  dengan surat keterangan pendaftaran tersebut.  
 

 Pemerintah Daerah secara koordinatif melakukan pengawasan dan 
pembinaan  untuk mendorong dan memberdayakan usaha perkebunan,  
terkait dalam  penggunaan sarana  produksi, pengaturan pemasukan dan 
pengeluaran hasil produksi perkebunan, memfasilitasi aksebilitas ilmu 
pengetahuan dan teknologi  serta informasi, mendorong terbentuknya 
kelompok asosiasi pekebun dan dewan komoditas berdasarkan jenis tanaman 
yang dibudidayakan agar  dapat terlaksana dengan baik. 
 
 Untuk menjamin kelangsungan usaha perkebunan di Daerah 
dilakukan upaya pengamanan wilayah geografis yang menghasilkan produk 
perkebunan yang bersifat spesifik, dilindungi kelestariannya dengan indikasi 
geografis. Wilayah tersebut dilarang dialih fungsikan untuk kepentingan lain, 
kepada Pihak Investor Perkebunan, sebelum operasional agar mengurus 
proses Pelepasan Kawasan Hutan terlebih dahulu dari Menteri Kehutanan 
Republik Indonesia apabila masuk dalam Kawasan Hutan. 
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 Dalam upaya mencegah timbulnya gangguan dan kerusakan fungsi 
lingkungan hidup, maka setiap perusahaan perkebunan wajib membuat dan 
menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan atau analisis  
manajemen resiko lingkungan hidup. Usaha perkebunan yang ramah 
lingkungan dapat terlaksana bila didukung dengan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memadai serta sumber daya manusia yang terampil dan 
profesional. 
 
 Penelitian dan pengembangan perkebunan dapat dilakukan oleh 
perorangan, lembaga penelitian pemerintah, swasta, dan  dapat bekerja sama 
antar pelaku usaha, asosiasi komoditas perkebunan dan atau  peneliti asing,  
dan pelaku usaha perkebunan dapat menyediakan fasilitas untuk melakukan 
peningkatan kemampuan lembaga penelitian untuk mewujudkan 
penyelenggaraan usaha perkebunan yang optimal, berdaya saing,  
berkelanjutan dan bermanfaat  bagi kemakmuran rakyat. 
 
 Dengan pokok-pokok materi seperti yang diuraikan tersebut  di atas, 
maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas ini sebagai acuan dan 
landasan hukum Tentang Pemberian Izin  usaha Perkebunan diwilayah  
Kabupaten Kapuas  diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan 
Bupati Kapuas. 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
            Cukup Jelas. 
Pasal 2 
 

 Ayat (1)  
 Yang dimaksud dengan Usaha Perkebunan adalah terdiri atas 

Usaha Budidaya Tanaman dan/atau Usaha Industri 
Pengolahan Hasil Perkebunan 

Ayat (2)  
 Yang dimaksud dengan Usaha Budidaya Tanaman adalah 

Usaha Budi daya tanaman perkebunan sebagaimana yang 
dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 merupakan serangkaian 
kegiatan pratanam, penananaman, pemeliharaan tanaman, 
pemanenan dan sortasi. 

 Pasal 3 
  Cukup jelas 
 Pasal 4 

            Cukup jelas 
 Pasal 5 
  Cukup jelas 
 Pasal 6 
  Cukup jelas 
 Pasal 7 
                 Cukup jelas 
 Pasal 8 
                  Cukup jelas 
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 Pasal 9 
                 Cukup jelas 
 
 Pasal 10 

 Ayat (1)  
 Yang dimaksud dengan membangun kebun masyarakat adalah 

merupakan suatu kewajiban dari Perusahaan Perkebunan 
Besar dalam pemberdayaan masyarakat sekitarnya melalui 
pembangunan kebun untuk masyarakat  baik  melalui hibah, 
kredit dan atau bagi hasil  dalam bentuk pola kerjasama. 

 Ayat (2)   
 Yang dimaksud dengan Pembangunan Kebun Desa yaitu 

merupakan pembangunan kebun yang dibangun oleh 
perusahaan yang peruntukannya sebagai dana abadi Kas 
Pemerintahan Desa, dan berfungsi untuk mendukung 
Pembangunan sarana Ibadah yang ada di desa,  pembangunan 
Infra struktur  Desa . Untuk mendukung Dana Kesehatan dan 
Dana Pendidikan, serta untuk mendukung biaya administrasi 
pemerintahan Desa termasuk untuk menunjang kesejahteraan 
perangkat Desa. Sehingga Desa dimaksud dapat terhindar dari 
Desa tertinggal. 

    Ayat (3)   
  Pembangunan kebun untuk masyarakat hendaknya secara 

bersamaan dengan pembangunan kebun untuk inti milik 
perusahaan perkebunan. 

   Ayat (4)     
    Cukup jelas 
  Ayat (5)     
    Cukup jelas.   

 Pasal 11 
                  Cukup jelas 
 Pasal 12 
                 Cukup jelas 
 Pasal 13 

        Cukup jelas 
 Pasal 14 

Cukup jelas 
 Pasal 15 

Cukup jelas 
 Pasal 16 

Cukup jelas 
 Pasal 17 

Cukup jelas 
 Pasal 18 
                  Cukup jelas 
 Pasal 19 

Cukup jelas 
 Pasal 20 

Cukup jelas 
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 Pasal 21 
Cukup jelas 

 Pasal 22 
Cukup jelas 

 Pasal 23 
                      Cukup jelas 
 Pasal 24 

Cukup jelas 
 Pasal 25 

Cukup jelas 
 Pasal 26 

Cukup jelas 
 Pasal 27 

Ayat ( 1)   
Yang dimaksud dengan “Pola Kemitraan” adalah suatu Pola 
Kerja sama dan/atau pola kemitraan yang dapat dilakukan 
melalui : 

 
a. Kemitraan dalam sistem Korporasi melalui Koperasi. 

• Pola koperasi usaha perkebunan dimana 100 % saham 
dimilki oleh koperasi. 

• Pola patungan Koperasi – Investor melalui kemitraan 
yang sebagian sahamnya dimiliki koperasi dan sebagian 
kecil oleh Investor (Koperasi 65 % Investor 35 %) 

• Pola Patungan Investor – Koperasi dimana sebagian 
besar saham dimilki investor dan sebagian kecil dimiliki 
oleh koperasi yang ditingkatkan secara bertahap ( 
Investor 80 % dan 20 % Koperasi). 

• Pola Build Operastre and transfer (BOT) pengembangan 
dilakukan investor secara bertahap dialihkan 
seluruhnya kepada koperasi. 

• Pola Bank Tabungan Negara (BTN) dimana investor 
membangun pabrik kepada peminat/pemilik yang 
tergabung dalam koperasi. 

b. Kemitraan dalam system Korporasi “Corporate Farming” 
Kelompok tani sehamparan mempercayakan pengelolaan 
usahanya ( on farm “dan/atau” of farm seperti pengolahan 
dan pemasaran hasil) kepada satu lembaga profesional 
dengan suatu perjanjian kerjasama, dimana petani 
betindak selaku pemegang saham. 

c. Kemitraan dalam model PIR-BUN adalah pengembangan 
perkebunan dengan PIR dengan kegiatan utamanya terdiri 
dari pengembangan kebun inti dalam jangka waktu 
tertentu. 

d. Kemitraan dalam Model Tripartit adalah pola kerja sama 
antara 3 (tiga) pihak yang terkait yaitu  “ Pemerintah 
Daerah” Perusahaan Perkebunan” dan “ Pekebun” 

 
 Pasal 28 
                 Cukup jelas 
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 Pasal 29 
Cukup jelas 

 Pasal 30 
          Cukup jelas 

 Pasal 31 
Cukup jelas 

 Pasal 32 
Cukup jelas 

 Pasal 33 
Cukup jelas 

 Pasal 34 
Cukup jelas 

 Pasal 35 
      Cukup jelas 

 Pasal 36 
Cukup jelas 

 Pasal 37 
                Cukup jelas 
 Pasal 38 

Cukup jelas 
 Pasal 39 

Cukup jelas 
 Pasal 40 

Cukup jelas 
 Pasal 41 

Cukup jelas 
 Pasal 42 
                  Cukup jelas 
 Pasal 43 

Cukup jelas 
 Pasal 44 

Cukup jelas 
 Pasal 45 

Cukup jelas 
 Pasal 46 

Cukup jelas 
 Pasal 47 
                  Cukup jelas 
 Pasal 48 

 Cukup jelas  
 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR: 1 
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                                     LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
 NOMOR :    11   TAHUN  2011 
 TANGGAL : 6  DESEMBER 2011 

 

KAPASITAS MINIMAL UNIT PENGOLAHAN PRODUK PERKEBUNAN  
YANG MEMERLUKAN IZIN USAHA 

 
 
No 

 
Komoditas 

 
Kapasita

 
Produk 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 
 
Kelapa 

 
5.000 butir kelapa/hari 

 
Kopra/Minyak Kelapa dan 

Serat (fiber),Arang 

Tempurung, Debu (dust),Nata 

de coco 
 

2 
 
Kelapa Sawit 

 
5 Ton TBS / Jam 

 
CPO 

 
3 
 
T e h 

 
1 Ton Pucuk segar/hari 
 
10 Ton Pucuk segar/hari 

 
T eh Hijau 
 
Teh Hitam 

 
4 
 
Karet 

 
600 liter lateks cair/jam 
 
16 ton slab/hari 

 
Sheet/Lateks pekat 
 
Crumb rubber 

 
5 
 
Tebu 

 
1.000 Ton Cane/Day (TCD) Gula Pasir dan Pucuk Tebu, 

Bagas 
 

6 
 
Kopi 

 
1,5 ton gelondong 

 
Biji Kopi kering 

 
7 
 
Kakao 

 
2 ton biji basah/ 1 kali olah 

 
Biji Kakao kering 

 
8 
 
Jambu mete 

 
1-2 ton gelondong 

 
Biji mete kering dan CNSL 

 
9 
 
Lada 

 
4 ton biji lada basah/hari 
 
4 ton biji lada basah/hari 

 
Biji lada hitam kering 
 
Biji lada putih kering 

 
10 

 
Cengkeh 4 ton bunga 

cengkeh 

 
Bunga cengkeh kering 

 
11 

 
Jarak pagar 

 
1 ton biji jarak kering/jam 

 
Minyak jarak kasar 

 
12 

 
Kapas 6.000 – 10.000 ton 

kapas berbiji/tahun 

 
Serat kapas dan Biji kapas 

 
13 

 
Tembakau 35-70 ton daun 

tembakau basah 

 
Daun tembakau kering 
(krosok) 

   

                                       BUPATI KAPUAS, 
         

                                          ttd 
 

            MUHAMMAD MAWARDI 
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LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
 NOMOR :   11     TAHUN  2011 
 TANGGAL :   6  DESEMBER  2011 

 

LUAS AREAL YANG WAJIB MEMILlKI 
IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) 

 
 
No. 

 
Komoditas 

Luas Areal 

(ha) 

1 2 3 

1  Kelapa   25 s/d < 250 

2  Kelapa Sawit   25 s/d < 1.000 

3  Karet   25 s/d < 2.800 

4  Kopi   25 s/d < 100 

5  Kakao   25 s/d < 100 

6  Teh   25 s/d < 240 

7  Jambu Mete   25 s/d < 100 

8  Tebu   25 s/d < 2.000 

9  Lada   25 s/d < 200 

10  Cengkeh   25 s/d < 1.000 

11  Jarak Pagar   25 s/d < 1.000 

12  Kapas   25 s/d < 6.000 

13  Tembakau   25 s/d < 100 
 
 
 

BUPATI KAPUAS, 

 

ttd 

 

MUHAMMAD MAWARDI 
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LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
  NOMOR :   11   TAHUN  2011 
  TANGGAL :   6  DESEMBER 2011 

 
 
 

BATAS PALING LUAS PENGGUNAAN AREAL PERKEBUNAN  
OLEH 1 (SATU) PERUSAHAAN PERKEBUNAN 

 

No. Komoditi 

 

Luas Areal 

(Ha) 
1 2  3 

1  Kelapa  25.000 

2  Kelapa Sawit  100.000 

3  Karet  25.000 

4  Kopi  5.000 

5  Kakao  5.000 

6  Teh  10.000 

7  Jambu Mete  5.000 

8  Tebu  150.000 

9  Lada  1.000 

10  Cengkeh  1.000 

11  Jarak Pagar  50.000 

12  Kapas  25.000 

13  Tembakau  5.000 
 
 

     

BUPATI KAPUAS, 

 

ttd 

 

MUHAMMAD MAWARDI 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

           


