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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN 

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDI DAYA 

PERTANIAN BERKELANJUTAN. 

 

BAB   I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Ameliorant (Pembenah Tanah) adalah  bahan-bahan 

sintesia atau alami, organic atau mineral berbentuk 

padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, 

kimia, dan/atau biologi tanah. 

Masukan dari BBSDLP 

2. Benih Tanaman Pangan adalah tanaman atau 

bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak 

dan/atau mengembangbiakkan Tanaman pangan. 

3. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap 

Tanaman, OPT, dan benda lain yang menyebabkan 

tersebarnya OPT.  

4. Habitat Tumbuhan adalah lingkungan tempat 

tumbuhan dapat hidup dan berkembang secara alami. 

5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi 

sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah 

beserta segenap faktor yang mempengaruhi 

penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan 

hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun 

akibat pengaruh manusia. 

6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang Tanaman pangan. 

7. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya 

disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat 

merusak, mengganggu kehidupan, atau 

mengakibatkan kematian tumbuhan. 
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8. Pelindungan Pertanian yang selanjutnya disebut 

Pelindungan Tanaman Pangan adalah segala upaya 

untuk mencegah kerugian pada budi daya pertanian 

yang diakibatkan oleh organisme pengganggu 

tumbuhan. 

9. Pemuliaan Tanaman Pangan adalah kegiatan dalam 

memelihara Tanaman Pangan untuk menjaga 

kemurnian galur, dan/atau  varietas sekaligus 

memperbaiki produksi atau kualitasnya  

10. Pertanian Konservasi adalah kegiatan meningkatkan 

hasil pertanian dengan mempertahankan dan 

meningkatkan kesuburan tanah. 

11. Perbenihan Tanaman Pangan adalah segala sesuatu 

yang berkaitan dengan pengelolaan dan peredaran 

Benih Tanaman Pangan. 

12. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan 

dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha 

tani di bidang Tanaman pangan. 

13. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah 

pengelolaan sumber daya alam hayati dalam 

memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi 

kebutuhan manusia secara lebih baik dan 

berkesinambungan dengan menjaga kelestarian 

lingkungan hidup. 

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah 

pengelolaan sumber daya lahan dan hayati dalam 

memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi 

kebutuhan manusia secara lebih baik dan 

berkesinambungan dengan menjaga kelestarian 

lingkungan hidup. 

Masukan BBSDLP 

14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau 

korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang 

tidak berbadan hukum. 

15. Sumber Daya Genetik Tanaman Pangan yang 

selanjutnya disingkat SDG adalah material genetik 

yang berasal dari tumbuhan dan jasad renik yang 
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mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa 

sifat keturunan, baik yang mempunyai nilai nyata 

maupun potensial. 

16. Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang 

dibudidayakan mencakup Tanaman semusim dan 

tahunan. 

17. Usaha Budi Daya Pertanian adalah semua kegiatan 

untuk menghasilkan produk dan/atau menyediakan 

jasa yang berkaitan dengan budi daya Pertanian. 

18. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekeyasa 

secara kimia, fisik, dan/atau biologis, dan merupakan 

hasil industry atau pabrik pembuat pupuk.  

19. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari 

tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian 

hewan, dan/atau limbah organik lainnya yang telah 

melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair 

dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau 

mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan 

kandungan hara dan bahan organik tanah, serta 

memperbaiki sifat fisik, kimia dan/atau biologi tanah.  

20. Pupuk Hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas 

mikroba yang telah teridentifikasi sampai minimal 

tingkat genus dan berfungsi memfasilitasi penyediaan 

hara secara langsung atau tidak ;angsung, merombak 

bahan organic, meningkatkan efisiensi pempupukan, 

kesuburan, dan Kesehatan tanah. 

Masukan BBSDLP 

21. Varietas Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut 

Varietas, adalah sekelompok Tanaman dari suatu jenis 

atau spesies yang ditandai oleh bentuk Tanaman, 

pertumbuhan Tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan 

ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi 

genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau 

spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat 

yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak 

mengalami perubahan. 
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BAB II 

BUDI DAYA  

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 2 

(1) Dalam melakukan budi daya Tanaman pangan 

diperlukan prasarana dan sarana. 

(2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. Tanah, lahan, media tumbuh lainnya; dan 

b. air. 

(3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. Benih Tanaman Pangan; 

b. pupuk; 

c. pestisida; dan 

d. alat dan mesin Pertanian. 

Masukan BBSDL 

a. Benih Tanaman Pangan; 

b. Pupuk; 

c. Ameliorant (Pembenah Tanah) 

d. Pestisida; dan  

e. Alat dan mesin pertanian. 

Keterangan: Ameliorant atau Pembenah Tanah belum 

masuk. 

 

Bagian Kedua 

Prasarana  

 

Paragraf 1 

Tanah/ Lahan/Media Tumbuh Lainnya 

 

Pasal 3   

Tanah/lahan yang dapat digunakan untuk budi daya 

pertanian Tanaman pangan meliputi: 
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a. tanah negara; 

b. tanah hak milik; dan 

c. tanah hak ulayat. 

 

Pasal 4 

(1) Pemanfaatan Lahan untuk budi daya pertanian 

Tanaman pangan disesuaikan dengan ketentuan tata 

ruang dan tata guna lahan. 

(2) Tata ruang dan tata guna lahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kawasan 

budi daya pertanian dengan memperhatikan 

pelestarian fungsi lingkungan hidup dan konservasi 

tanah dan air. 

(3) Kawasan budi daya pertanian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan secara terintegrasi dari lokasi 

budi daya, pengolahan hasil, pemasaran, penelitian 

dan pengembangan, serta sumber daya manusia.  

(4) Kawasan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) harus terhubung secara fungsional 

yang membentuk kawasan budi daya Pertanian 

kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. 

Catatan: Pasal 4 ayat (4) diberikan penjelasan 

mengenai terhubung secara fungsional 

(5) Tata ruang dan tata guna tanah sebagai kawasan budi 

daya pertanian Tanaman pangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tata 

ruang, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya. 

Masukan BBSDLP 

Pasal 4 ayat (5) 

Tata Ruang dan Tata Guna sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dibidang tata ruang, gubernur 

dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 

dengan mempertimbangkan rekomendasi kebutuhan 

lahan pertanian oleh Menteri Pertanian. 
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Keterangan: Kewenangan Pertanian belum ada, sedangkan 

Kementan bertanggungjawab atas produksi pangan. 

Catatan: ayat (5) dikonfirmasi ke direktorat lahan 

bagaimana pelaksanaannya. 

 

Pasal 5 

(1) Lahan untuk budi daya pertanian Tanaman pangan 

yang dapat ditetapkan luasan maksimumnya hanya 

tanah yang dikuasai oleh negara. 

(2) Penetapan luas maksimum Lahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) seluas 10.000 (sepuluh ribu) 

hektare untuk penanaman modal asing. 

Catatan: apabila dimungkinkan dalam menentukan 

luas maksimum didasarkan jenis komoditas tidak 

memunculkan angka (perlu ditentukan kriteria dalam 

menentukan luas maksimum) 

(3) Untuk wilayah papua, luas maksimum Lahan dapat 

diberikan 2 (dua) kali luas maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

(4) Luasan maksimum Lahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) jenis komoditas 

Tanaman pangan secara nasional. 

 

Catatan: Pembatasan luas maksimum dihubungkan 

dengan penerbitan izin usaha tanaman pangan 

 

Pasal 6 

(1) Badan usaha dapat melakukan perubahan jenis 

Tanaman pangan pada Usaha Budi Daya Pertanian 

Tanaman pangan di atas tanah yang dikuasai oleh 

negara.  

(2) Dalam melakukan perubahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari: 

a. Menteri, untuk jenis Tanaman pangan; dan 

b. Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pertanahan untuk hak 

guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.  
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Pasal 7 

(1) Pelaku Usaha yang melakukan perubahan jenis 

Tanaman pada Usaha Budi Daya Pertanian di atas 

tanah yang dikuasai negara tidak memiliki izin dikenai 

sanksi administratif. 

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, 

gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa: 

a. teguran tertulis; 

b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau 

c. pencabutan izin. 

(4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan 

jangka waktu teguran masing-masing 14 (empat belas) 

hari berturut-turut. 

Catatan: ada perintah penggiliran namun disini merupakan 

pelarangan 

 

Pasal 8 

(1) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dikenakan 

apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (4) tidak dilaksanakan. 

(2) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana 

dimaksud ayat (1) dikenakan paling lama 14 (empat 

belas) hari. 

 

Pasal 9 

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(3) huruf c dikenakan apabila penghentian sementara 

kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak 

dilaksanakan. 

 



 
 

 
 

- 9 -

Pasal 8 

Perubahan jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(1) tidak berlaku bagi petani kecil. 

Catatan: petani kecil tidak mungkin mengajukan izin usaha 

diatas tanah negara/HGU  

 

Pasal 10  

(1) Pemanfaatan Lahan untuk budi daya Pertanian 

Tanaman pangan dilakukan dengan pendekatan 

pengelolaan agroekosistem berdasarkan prinsip 

Pertanian Konservasi. 

(2) Prinsip Pertanian Konservasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah: 

a. menghindari gangguan tanah minimum;  

b. melakukan penutupan tanah permanen dengan 

sisa Tanaman dan mulsa hidup;  

c. penanaman melalui rotasi Tanaman; dan 

d. penanaman melalui tumpang sari.  

Catatan: tidak hanya prinsip yang ada di ayat (2) Pasal 10  

 

Pasal 11 

(1) Untuk menghindari gangguan tanah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf 

a dilakukan melalui pengolahan tanah terbatas untuk 

menghindari kerusakan struktur tanah dan 

kehilangan organisme tanah. 

Untuk menghindari gangguan tanah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf 

a dilakukan melalui pengolahan tanah sesuai 

ekosistem. 

 

Gangguan tanah minimum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengolahan 

tanah sesuai ekosistem. (Litbang/BBSDL) 

 

Catatan:  

Sikronisasikan dengan permentan 47 tahun 2006. 
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(2) Penutupan tanah permanen dengan sisa Tanaman dan 

mulsa hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pengolahan tanah 

terbatas, antara lain dengan:  

a. membuat lubang tanam permanen; 

b. menggemburkan tanah secara terbatas dengan 

membuat alur tanam (ripping); 

c. menutup permukaan tanah dengan tajuk 

Tanaman utama, tajuk Tanaman tumpang sari, 

Tanaman penutup tanah, dan sisa Tanaman 

sebagai mulsa. 

(3) Penanaman melalui rotasi pergiliran Tanaman dan 

tumpang sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan untuk 

memperbaiki kesuburan tanah dengan pergiliran 

Tanaman dan meminimalkan serangan OPT. 

Catatan: ditambah dengan serangan OPT (lindungan 

hayati) 

 

Pasal 12 

Penyelenggaraan Pertanian Konservasi dilakukan untuk 

melindungi, memelihara, memulihkan, dan meningkatkan 

fungsi Lahan. 

Catatan: diberikan penjelesan pasal 12 lahan  

 

Pasal 13 

(1) Pelaku usaha atau instansi pemerintah yang tidak 

melindungi, memelihara, memulihkan, dan 

meningkatkan fungsi dalam menggunakan Lahan budi 

daya Pertanian berupa Lahan terbuka dikenai sanksi 

administratif. 

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, 

gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa: 
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a. teguran tertulis; 

b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau 

c. pencabutan izin.  

(4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a dikenakan kepada pelaku usaha paling 

banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu teguran 

masing-masing 1 (satu) bulan berturut-turut. 

 

Pasal 14 

(1) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dikenakan 

apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (4) tidak dilaksanakan. 

(2) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 1 (satu) 

bulan. 

 

Pasal 15 

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (3) huruf c dikenakan apabila penghentian sementara 

kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

tidak dilaksanakan. 

 

Pasal 16 

Instansi pemerintah yang tidak melindungi, memelihara, 

memulihkan dan meningkatkan fungsi dalam 

menggunakan Lahan budi daya Pertanian berupa Lahan 

terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 

dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 17 

Untuk meningkatkan produktivitas pertanian Tanaman 

pangan melalui Pertanian Konservasi dilakukan dengan: 

a. penggunaan Lahan sesuai peruntukan; 

b. pemupukan berimbang; 

c. penggunaan ameliorant yang tepat;  
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penjelasan yang dimaksud dengan Ameliorant (pembenah 

tanah) adalah sebagai bahan pembenah tanah yang dapat 

memperbaiki lingkungan akar sebagai sumber hara, 

mengurangi kemasaman pengikat kation-kation yang 

tercuci akibat aliran air serta meningkatkan kesuburan 

tanah. (Penjelesannya ameliorant dielaborasi dari BB 

Tanah) 

Catatan: masih kurang subtansi mengenai pembenah 

tanah (produksi) 

 

penjelasan yang dimaksud denganAmeliorant (pembenahtanah) 

adalah sebagai bahan pembenah tanah yang dapat memperbaiki 

lingkungan akar, mengurangi atau menaikkan kemasaman, 

pengikat kation-kation dan bahan pencemar tanah, serta 

meningkatkan kualitas fisik, kimia dan/atau biologi tanah. 

(Litbang/BBSDL) 

 

d. penggunaan pestisida yang ramah lingkungan; 

dan/atau 

e. peningkatan kualitas air irigasi.  

 

Pasal 18 

(1) Penggunaan Lahan dan/atau media tumbuh lainnya 

untuk budi daya Tanaman pangan dalam luasan 

tertentu dilakukan dengan pembukaan Lahan dan 

pengolahan Lahan tanah. 

(2) Dalam membuka lahan dan mengolah Lahan tanah 

untuk budi daya Tanaman pangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus mencegah timbulnya 

kerusakan dan pencemaran lingkungan. 

(3) Untuk mencegah timbulnya kerusakan dan 

pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan dengan cara tidak membakar. 

(4) Pengolahan Lahan tanah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan alat dan mesin pertanian 

yang sesuai dengan struktur daya dukung dan 

karakteristik tanah. 
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(5) Ketentuan mengenai pembukaan Lahan dan 

pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

 

Pasal 19 

(1) Penggunaan Lahan dan/atau media tanam lainnya 

untuk budi daya pertanian Tanaman pangan harus 

memenuhi tata cara yang dapat mencegah timbulnya 

kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. 

(2) Tata cara pencegahan kerusakan dan pencemaran 

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a. penyusunan kajian lingkungan hidup; 

b. penyusunan rencana tata ruang wilayah; 

c. penerapan baku mutu lingkungan hidup; 

d. penerapan kriteria baku kerusakan lingkungan 

hidup; dan 

e. penyusunan analisis mengenai Dampak 

Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan / 

Upaya Pemantauan Lingkungan, Surat 

Pernyataan Pengelolaan Lingkungan. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pencegahan kerusakan 

dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(catatan: konfirmasi KLHK) 

 

Pasal 20 

(1) Setiap orang yang memiliki atau memegang hak usaha 

atas Lahan budi daya pertanian Tanaman pangan 

yang tidak memanfaatkan Lahan untuk Usaha Budi 

Daya Pertanian Tanaman pangan dikenakan sanksi 

administratif. 

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, 
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gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) terdiri atas: 

a. teguran tertulis; dan/atau 

b. pencabutan izin. 

(4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a dikenakan kepada pelaku usaha paling 

banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu teguran 3 

(tiga) bulan berturut-turut. 

(5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b dikenakan apabila teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 

dilaksanakan. 

 

Paragraf 2 

Air 

 

Pasal 21 

(1) Dalam budi daya pertanian Tanaman pangan 

diperlukan air yang cukup. 

(2) Pemanfaatan air untuk budaya pertanian Tanaman 

pangan harus memperhatikan: 

a. baku mutu air sesuai dengan peruntukannya; 

b. kesesuaian Lahan; 

c. kemampuan Lahan; dan 

d. pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

 

Pasal 22 

(1) Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang sumber daya air, gubernur dan 

bupati/walikota sesuai kewenangannya mengatur 

pemanfaatan air untuk budi daya pertanian. 

(2) Pengaturan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 
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a. ketersediaan air dengan mempertimbangkan 

kondisi hidroklimatologi, hidrologi, dan 

hidrogeologi; 

b. menetapkan prioritas penggunaan air untuk budi 

daya pertanian Tanaman pangan setelah 

kebutuhan pokok manusia sehari-hari terpenuhi; 

dan 

c. menetapkan rencana alokasi dan mengatur 

pembagian air sesuai rencana yang ditetapkan 

untuk budi daya pertanian Tanaman pangan. 

(3) Pengaturan pemanfaatan air untuk budi daya 

pertanian Tanaman pangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

 

Bagian Ketiga 

Sarana 

 

Paragraf 1 

Benih 

Catatan: judul paragraf menjadi SDG 

Dibuat satu pasal pembuka (benih) sebelum masuk ke 

Pasal SDG 

 

Sub paragraf … 

SDG 

 

Pasal 23 

(1) Pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman pangan 

dilakukan untuk pemuliaan. 

Pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman pangan 

dilakukan untuk pelestarian (konservasi), 

pemanfaatan yang berkelanjutan dan perlindungan 

SDG. (masukan BB Biogen) 

Catatan: Inventarisasi dimasukan kedalam pelestarian 

(2) Pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman pangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
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Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah 

nonkementerian, gubernur, dan bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya. 

(3) Pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman pangan 

yang dilakukan oleh Menteri, dalam pelaksanaannya 

dilakukan oleh lembaga/instansi unit kerja yang 

mempunyai tugas dan fungsi penelitian. 

(4) Pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman pangan 

yang dilakukan oleh  menteri/kepala lembaga 

pemerintah nonkementerian, gubernur, 

bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan lembaga/instansi unit kerja yang mempunyai 

tugas dan fungsi penelitian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) diberitahukan dan dilaporkan hasilnya 

kepada Menteri. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling 

sedikit memuat informasi mengenai: 

a. deskripsi Tanaman; 

Catatan: penjelasan deskripsi tanaman memuat 

sifat khusus yang penting 

b. jenis Tanaman; 

c. bentuk bahan Tanaman; 

d. Sifat khusus yang penting;  

e. aksesi; 

f. jumlah; dan 

g. lokasi asal dan waktu. 

Catatan: dimasukan kepenjelasan: Pemerintah pusat, 

pemerintah daerah maupun masyarakat apabila akan 

melakukan pencarian dan pengumpulan SDG dikawasan 

hutan harus ada izin memasuki kawasan hutan. 

Peneliti yang bertugas di pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah termasuk perseorangan atau badan 

usaha dalam melakukan pencarian dan pengumpulan SDG 

harus sesuai dengan tugas penelitian SDG dan hasil 

penelitiannya tidak diperjualbelikan. 

 

Pasal 24 
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(1) Pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman pangan 

dapat dilakukan oleh Setiap Orang, berdasarkan izin 

Menteri, kecuali Petani kecil. 

Setiap Orang yang melakukan kegiatan pencarian dan 

pengumpulan Sumber Daya Genetik wajib memiliki izin, 

kecuali Petani kecil. 

Catatan: Setiap Orang dirumuskan di KU dari UU 22 

(2) Pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman pangan 

yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan 

usaha Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) hasilnya harus dilaporkan dan diserahkan kepada 

Menteri. 

(3) Pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman pangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

hasilnya dikumpulkan di bank genetik. 

Catatan: dimasukan kedalam penjelasan, yang dimaksud 

dengan bank genetik adalah tempat penyimpanan SDG 

yang dikelola oleh Menteri. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencarian dan 

pengumpulan SDG Tanaman pangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Menteri. 

Catatan: membuat pengaturan mengenai bank genetik. 

(fungsi, konservasi, persyaratan, pemanfaatan (koleksi, 

dukungan protokol) ditugaskan ke BB Biogen (badan 

litbang) 

 

Pasal 25 

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 

tidak berlaku bagi petani kecil. 

(2) Petani kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melaporkan pencarian dan pengumpulan SDG kepada 

bupati/walikota. 

Catatan: hasil pencarian dan pengumpulan SDG oleh 

petani kecil dilaporkan ke ….. 



 
 

 
 

- 18 -

(3) Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

melaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada 

gubernur. 

Catatan: disesuaikan dengan Pasal 24,  

untuk petani kecil didaerahnya 

 

Pasal 26 

Dalam hal pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman 

pangan: 

a. dilakukan di kawasan hutan; dan/atau 

b. merupakan tumbuhan yang dilindungi, 

dilaksanakan dilakukan setelah mendapat izin memasuki 

kawasan hutan dari menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau gubernur 

sesuai dengan kewenangannya. 

 

Pasal 27 

(1) Pencarian SDG Tanaman pangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilakukan di dalam 

dan/atau di luar habitatnya. 

(2) Pengumpulan SDG Tanaman pangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan di bank SDG 

genetik Tanaman pangan. 

Catatan: reformulasi ulang 

 

Pasal  28 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin 

SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal  24 sampai 

dengan Pasal 25 dan teknis pelaksanaan pencarian dan 

pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan 

Pasal 27 diatur dalam Peraturan Menteri. 

 

Pasal 29 

(1) Pemanfaatan SDG Tanaman pangan dilakukan secara 

berkelanjutan. 

(2) Pemanfaatan SDG Tanaman pangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berasal dari: 
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a. pencarian dan pengumpulan SDG;  

b. pengeluaran SDG Tanaman pangan dari wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau 

c. pemasukan SDG Tanaman pangan ke dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(3) Pemanfaatan SDG Tanaman pangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan: 

a. pemuliaan tanaman; 

b. penelitian dan pengembangan;  

c. penangkaran; dan/atau 

d. budi daya. 

e. penambahan dan/atau pemeliharaan bank SDG 

Tanaman pangan.  

(4) Pemanfaatan SDG Tanaman pangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri, 

menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, 

gubernur, bupati/wali kota, dan/atau Setiap Orang. 

(5) Pemanfaatan SDG Tanaman pangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara sendiri 

atau melalui kerja sama. 

Catatan: Reformulasi Pasal 

 

Pasal 30 

Pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri. 

 

Pasal 31 

(1) Pelestarian SDG Tanaman Pangan dilakukan oleh 

Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah 

nonkementerian, gubernur, dan bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya bersama masyarakat. 

(2) Pelestarian SDG Tanaman pangan dilakukan melalui: 

a. penetapan lokasi yang menjadi sumber 

keragaman genetik Tanaman Pangan asli 

Indonesia sebagai bank SDG genetik Tanaman 

pangan yang bersifat in situ; 
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penetapan lokasi kawasan konservasi in situ  SDG 

Tanaman ditetapkan oleh Menteri. 

b. pengumpulan hasil pencarian SDG Tanaman 

pangan di Lahan koleksi khusus yang bersifat ex 

situ; 

c. pemeliharaan terhadap aksesi yang terdapat 

dalam bank SDG genetik Tanaman pangan; 

d. perlindungan terhadap perubahan peruntukan 

areal bank SDG genetik Tanaman pangan; dan 

e. inventarisasi SDG Tanaman pangan hasil 

pencarian dan pengumpulan. 

 

Pasal 32 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan SDG 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, dan 

pelestarian SDG Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31 diatur dalam Peraturan Menteri. 

 

Sub paragraf … 

Introduksi 

 

Pasal 33 

Introduksi dari luar negeri dilakukan dalam bentuk Benih 

atau Materi Induk untuk pemuliaan Tanaman. 

 

Pasal 34 

(1) Introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga 

pemerintah nonkementerian terkait, gubernur 

dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan 

kewenangannya, atau Setiap Orang. 

(2) Introduksi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya 

dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan 

fungsi penelitian. 

(3) Introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memperoleh izin Menteri. 
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(4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), pemohon mengajukan permohonan kepada 

Menteri dengan dilengkapi proposal. 

(5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 

sedikit memuat: 

a. tujuan Introduksi; 

b. deskripsi materi Introduksi; dan 

c. jumlah materi yang dibutuhkan. 

 

Pasal 35 

(1) Pemegang izin Introduksi yang telah melaksanakan 

Introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

wajib: 

a. menyampaikan laporan tertulis; dan 

b. menyerahkan sebagian Benih atau materi induk 

yang diintroduksi, 

kepada Menteri. 

(2) Materi Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dilaksankan bank genetik. 

 

Pasal 36 

(1) Setiap orang yang melakukan Introduksi tidak 

memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa 

pencabutan izin. 

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa: 

a. penghentian sementara kegiatan usaha;  

b. penarikan produk dari peredaran; dan/atau 

c. pencabutan izin. 

(4) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan paling lama 

1 (satu) bulan. 

(5) Penarikan produk dari peredaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenakan apabila 



 
 

 
 

- 22 -

penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan. 

(6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf c dikenakan apabila penarikan produk dari 

peredaran  sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 

dilaksanakan. 

 

Usulan dari Direktorat Perbenihan TP: 

Diusulkan untuk didrop. 

Catatan: 

Direktorat Perbenihan tidak mengatur sanksi bagi introduksi yang ilegal, 

dianggap ilegal karena pemasukan benih (introduksi harus memiliki izin).  

Dalam Permentan 127 Tahun 2014 hanya mengatur sanksi bagi pemegang 

izin pemasukan benih atau materi induk (introduksi) 

 

Pasal 37 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Introduksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 diatur 

dalam Peraturan Menteri. 

Usulan Penambahan Substansi dari Direktorat Perbenihan 

TP: 

Pasal …. 
(1) Varietas unggul berasal dari introduksi atau hasil 

pemuliaan  atau varietas lokal yang mempunyai 

kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat 

lainnya. 

(2) Varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus dilakukan pengujian sebelum dinyatakan 

sebagai varietas unggul. 

(3) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2)  harus dilakukan penilaian oleh para ahli yang 

ditunjuk Menteri. 

(4) Benih dari varietas unggul hanya dapat    diedarkan 

setelah dilepas oleh Menteri. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara 

pengujian, penilaian dan pelepasan varietas diatur 

dengan Peraturan Menteri. 
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Catatan: 

Diusulkan penambahan Pasal mengenai Pengujian, Penilaian dan Pelepasan 

Varietas sebagai dasar penyusunan Permentan sebagai turunan PP 

nantinya. Meskipun di dalam UU sudah diamanatkan terkait pelepasan 

varietas diatur lenih lanjut dengan Permentan.  

Perlu ditambahkan agar alur dari sistem perbenihan tetap mengalir sesuai 

tahapan yang dimulai dari penemuan/perakitan varietas sampai dengan 

pengawasan peredaran benih. 

Pasal…. 
 

(1) Pelepasan varietas sebagaimana dimaksud pada 

Pasal … ayat (4) dikecualikan untuk hasil 

pemuliaan oleh petani kecil dalam negeri. 

(2) Hasil pemuliaan petani kecil sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diedarkan 

secara terbatas dalam satu kabupaten/kota. 

Catatan: 

Pasal tambahan lanjutan dari pengaturan terkait pelepasan varietas bagi 

hasil pemuliaan petani kecil. 

 

Pasal 38 

(1) Pengeluaran Benih dapat dilakukan jika kebutuhan 

dalam negeri telah tercukupi. 

Alternatif rumusan (disepakati 25052021) 

(1) Pengeluaran Benih dari wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dapat dilakukan jika kebutuhan 

dalam negeri telah tercukupi. 

Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus berupa benih dengan kelas yang paling 

terakhir. (konfirmasi teman teknis) 

Alternatif rumusan (disepakati 25052021) 

(2) Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dalam bentuk benih sebar. 

Catatan: diberi penjelasan benih sebar (dit 

Perbenihan TP) 

Pasal 39 
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(1) Pemasukan Benih dari luar negeri harus memenuhi 

Standar Nasional Indonesia. 

(2) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemasukan 

Benih menggunakan persyaratan teknis minimal yang 

ditetapkan oleh Menteri. 

 

Pasal 40 

Pemasukan Benih hasil rekayasa genetik dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 41 

Pengeluaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 

dan pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

39 dapat dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala 

lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, 

bupati/wali kota, atau Setiap Orang. 

Catatan: apakah pemerintah dapat melakukan 

pengeluaran benih. 

 

Usulan perubahan dari Direktorat Perbenihan TP: 

Pasal 41 

Pengeluaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

dan pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

35 dapat dilakukan oleh Setiap Orang berdasarkan izin 

dari Menteri. 

Catatan: 

Yang memberikan izin pengeluaran dan pemasukan adalah Menteri, dan 

dapat dilakukan oleh Setiap Orang. 

 

Pasal 42 

Pengeluaran dan pemasukan benih sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

diatur dalam Pasal 335 PP No. 5 Tahun 2021 tentang 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
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Pasal 43 

(1) Persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 berdasarkan pada mutu genetis, 

fisiologis, patologis, dan fisis. 

(2) Persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi 

mengenai: 

a.  kemurnian benih; 

b.  daya berkecambah; dan 

c.  kesehatan benih. 

Catatan: diberikan penjelasan mengenai kemurnian benih, 

daya kecambah dan kesehatan benih. 

(3) Persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun. 

(4) Persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang 

terakreditasi. 

(5) Dalam hal belum ada lembaga sertifikasi yang 

terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

Menteri menetapkan lembaga sertifikasi yang 

kompeten. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan teknis 

minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dalam Peraturan Menteri. 

 

 

Pasal 44 

(1) Menteri menetapkan Tanaman dan Benih Tanaman 

Pangan yang terancam punah dan yang dapat 

merugikan kepentingan nasional. 

(2) Menteri dalam menetapkan Tanaman dan benih 

Tanaman yang terancam punah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan sifat, 

jumlah dan sebarannya. 

Menteri dalam menetapkan Tanaman dan benih 

Tanaman yang terancam punah sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan jenis 

(contoh Permen KKP 35 Tahun 2013) 

Masukan dari puslitbang tanaman pangan, badan litbang 

pertanian 

Menteri dalam menetapkan tanaman dan benih Tanaman 

Pangan yang dapat merugikan kepentingan nasional sebagai 

mana dimaksud pada ayat (1) antara lain 

mempertimbangkan serangan organisme pengganggu 

tanaman (OPT)dan ancaman bio-terorisme serta biopiracy. 

Keterangan: Perlu ditambanhkan serangan organisme 

pengganggu tanaman (OPT) 

(3) Menteri dalam menetapkan Tanaman dan benih 

Tanaman Pangan yang dapat merugikan kepentingan 

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 

lain mempertimbangkan serangan dan ancaman 

bioterorisme serta biopiracy. 

(4) Tanaman dan benih Tanaman yang terancam punah 

dan yang dapat merugikan kepentingan nasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 

dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

(5) Tanaman dan benih Tanaman yang dapat merugikan 

kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilarang dimasukan ke dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Catatan: Kriteria benih terancam punah dan benih yang 

dapat merugikan kepentingan nasional di isi oleh PVT, 

BB Biogen dan DIT Perbenihan TP  

 

Pasal 45 

Setiap Orang dan instansi Pemerintah yang memproduksi 

benih unggul pada skala usaha tertentu harus terlebih 

dahulu mendapat izin dari Menteri. 

 

Pasal 46 

Benih yang diedarkan wajib: 

a. memenuhi standar mutu; 
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b. disertifikasi; dan  

c. diberi label. 

 

Pasal 47 

(1) Standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 

huruf a berupa Standar Nasional Indonesia. 

(2) Proses pembentukan Standar Nasional Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 

pada mutu genetis, fisiologis, patologis, dan fisis.  

Alternatif rumusan (disepakati 25052021) 

Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus memenuhi parameter yang 

meliputi mutu genetis, fisiologis, patologis, dan fisis. 

Catatan: diserahkan ke ahli bahasa (genetis, 

fisiologis, patologis, dan fisis) 

(3) Untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan 

sertifikasi. 

(4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan 

menggunakan persyaratan teknis minimal yang 

ditetapkan oleh Menteri. 

 

Pasal 48 

Kegiatan dalam sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42 huruf b harus dilakukan uji……. . 

Usulan perubahan substansi dari Dit. Perbenihan TP: 

Pasal 48 

(1) Untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan 

teknis minimal yang ditetapkan, produksi benih 

unggul harus melalui sertifikasi. 

(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui: 

a. Pemeriksaan; dan 

b. Pengujian. 

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dilakukan terhadap: 
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a. kebenaran benih sumber; 

b. pertanaman; 

c. isolasi tanaman; 

d. alat panen dan pengolahan benih; 

e. tercampurnya benih. 

(4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b dilakukan pada laboratorium uji. 

 

Pasal 48A 

(1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 

ayat (4) harus terakreditasi. 

(2) Dalam hal belum ada laboratorium yang terakreditasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri 

menunjuk laboratorium uji yang kompeten. 

(3) Uji lab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) 

dilakukan untuk menguji mutu benih yang meliputi 

mutu genetis, fisiologis dan fisik. 

 

Pasal 49 

Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c 

sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang: 

a. nama perusahaan; 

b. nama atau merek produk; 

c. tanggal kadaluarsa; dan  

d. legalitas. 

Catatan: menjadi materi muatan dalam peraturan 

pelaksanaan di Pasal 50. 

 

Pasal 50 

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu, sertifikasi 

dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai 

dengan Pasal 49 diatur dalam Peraturan Menteri. 

   

Pasal 51 

(1) Setiap Orang yang mengedarkan benih tidak 

dilakukan sertifikasi dikenai sanksi administratif. 
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Setiap Orang yang mengedarkan benih tidak 

disertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 

huruf b dikenakan sanksi administratif. 

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, 

gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa: 

a. penarikan produk dari peredaran; dan 

b. pencabutan izin. 

(4) Sanksi administratif berupa penarikan produk dari 

peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

a dikenakan paling lama 1 (satu) bulan dan benih 

dilakukan pemusnahan oleh Pelaku Usaha. 

(5) Sanksi administratif berupa pencabutan izin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

dikenakan apabila penarikan produk dari peredaran  

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 

dilaksanakan. 

Catatan: subtansi sanksi agar di cermati kembali oleh 

teman-teman benih (ibu hepi) sebelum PAK 

 

Pasal 52 

(1) Menteri berkewajiban menyediakan cadangan Benih 

Tanaman Pangan nasional. 

(2) Cadangan Benih Tanaman Pangan nasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

digunakan untuk: 

a. keadaan darurat;  

b. bencana alam; atau 

c. bencana sosial. 

Catatan: subtansi mengenai keadaan darurat, bencana 

alam dan bencana nasional mohon dijabarkan oleh 

Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dalam waktu 

satu minggu (ibu happy) 
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(3) Cadangan Benih Tanaman Pangan nasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhannya 

dengan melibatkan gubernur dan bupati/walikota.  

(4) Cadangan Benih Tanaman Pangan nasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan 

memperhatikan kemampuan produksi dan 

kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

 

Pasal 53 

(1) Ketentuan mengenai standar mutu, sertifikasi dan 

label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 

dikecualikan untuk produksi lokal atau petani kecil. 

(2) Produksi lokal atau petani kecil sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengedarkan 

benih terbatas dalam satu kabupaten/kota. 

 

Pasal 53A 

Varietas hasil pemuliaan petani kecil sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal … dilakukan pendaftaran oleh 

Bupati walikota 

 

Usulan perubahan substansi dari Dit. Perbenihan TP: 

Pasal 53 

Ketentuan mengenai sertifikasi, standar mutu, 

peredaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal …. 

dikecualikan untuk hasil produksi petani kecil, dan 

hanya dapat diedarkan terbatas dalam satu 

kabupaten/kota 

Catatan: 

Diusulkan untuk merubah redaksi dalam Pasal 49 dan memindahkan 

menjadi Pasal. dibawah pengaturan produksi, sertifikasi dan peredaran 

benih, agar lebih berurutan sesuai tahapan. 

 

Paragraf 2 

Pupuk 
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Pasal 54 

(1) Pupuk budi daya Tanaman pengadaannya dapat 

berasal dari produksi dalam negeri atau pemasukan 

dari luar negeri. 

(2) Pupuk budi daya Tanaman sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas: 

a. pupuk an-organik; dan 

b. pupuk organik.  

c. Pupuk hayati (Litbang/BBSDL) 

Catatan: justifikasi perbedaan pupuk hayati dan pupuk 

organik (BBSDLP) 

 

Pasal 55 

(1) Pengadaan pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

54 dilakukan oleh Setiap Orang. 

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang memproduksi pupuk harus terlebih dahulu 

mendapat izin yang dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 56 

(1) Pupuk yang diproduksi di dalam negeri harus berasal 

dari formula pupuk hasil rekayasa dan memenuhi 

standar mutu.  

(2) Standar mutu pupuk sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilengkapi dengan deskripsi. 

(3) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

memuat analisis komposisi dan analisis kadar hara. 

(disepakati 0206201) 

Dimasukan kedalam Penjelasan Yang dimaksud 

dengan analisis komposisi adalah ….. (bu yani) 

(4) Dalam hal pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mengandung mikroba transgenik, harus mengikuti 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

keamanan hayati rekayasa genetik. (disepakati 

02062021) 
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Pasal 57 

(1) Untuk memenuhi standar mutu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 56, dilakukan uji mutu dan uji 

efektifitas terhadap formula pupuk.  

(2) Formula pupuk yang telah lulus uji mutu dan uji 

efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan sertifikat formula pupuk oleh lembaga 

pengujian yang bersangkutan.  

(3) Formula pupuk yang telah memperoleh sertifikat, 

sebelum diproduksi harus didaftarkan kepada Menteri 

untuk memperoleh nomor pendaftaran.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam 

Peraturan Menteri.  

Masukan dari koordinator pupuk 

(1) Terjamin mutu dan efektifitas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 56, adalah dengan melakukan uji mutu dan uji 
efektifitas.  

(2) Formula pupuk yang akan didaftarkan sebagaimana 
dimaksud pada pasal 56 adalah formula yang telah 
lulus uji mutu dan uji efektifitas sesuai dengan SNI atau 
Persyaratan Teknis Minimal pupuk.  

(3) Formula pupuk yang telah lulus uji mutu dan uji 
efektifitas sebagaimana di ayat 2, didaftarkan kepada 
Menteri untuk memperoleh nomor pendaftaran.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian dan 
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 
dalam Peraturan Menteri. 

 

Pasal 58 

(1) Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat 

(1) dilakukan oleh lembaga pengujian yang telah 

diakreditasi.  

(2) Dalam hal belum terdapat lembaga uji yang 

terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Menteri dapat menunjuk lembaga uji. 

lembaga uji yang belum terakreditasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan uji mutu 

setelah ditunjuk oleh Menteri. 
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(3) Dalam hal sudah terdapat lembaga uji yang 

terakreditasi namun belum memadai jumlah dan 

ruang lingkup, Menteri dapat menunjuk lembaga uji. 

Catatan: diberikan penjelasan yang dimaksud 

dengan jumlah (lembaga uji) dan ruang lingkup 

(pengujian). 

(4) lembaga uji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun 

harus terakreditasi. (PP 34 tahun 2018)  

 

Masukan dari koordinator pupuk 

(1) Uji mutu dan uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 57 ayat (1) dilakukan oleh lembaga uji yang telah 
terakreditasi dan atau ditunjuk.  

(2) Lembaga Uji yang ditunjuk sebagaimana pada ayat (1) akan 
ditetapkan oleh Menteri. 

(3) Persyaratan lembaga uji efektifitas yang akan ditetapkan 
oleh Menteri paling kurang harus memenuhi persyaratan 
yang diatur dengan peraturan Menteri. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji mutu dan uji efektifitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

 

Pasal 59 

(1) Uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 

ayat (1) dapat dilakukan oleh Setiap Orang atau 

Instansi Pemerintah.  

(2) Untuk dapat melakukan uji efektifitas, Setiap Orang 

atau Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus memenuhi persyaratan:  

a. memiliki peralatan yang memadai; 

b. memiliki Lahan yang cukup; dan  

c. memiliki tenaga yang mempunyai pengetahuan di 

bidang budidaya tanaman dan pemupukan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji efektifitas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Menteri.  

Pasal 59 DIHAPUS sudah dilengkapi di Pasal 54 – Pasal 

58 

Pasal 60 
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(1) Pupuk yang dimasukkan dari luar negeri harus 

memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 56 ayat (1). 

(2) Standar mutu pupuk sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilengkapi dengan deskripsi. 

(3) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

memuat analisis komposisi dan analisis kadar unsur 

hara.  

(4) Terhadap pupuk yang pertama kali dimasukan ke 

dalam wilayah Republik Indonesia disamping 

dilakukan uji mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) wajib dilakukan uji efektifitas, kecuali pupuk yang 

telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).  

(5) Tata cara pengujian sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 60 DIHAPUS sudah dilengkapi di Pasal 54 – Pasal 58 

 

Pasal 61 

Setiap Orang yang memproduksi atau memasukan pupuk 

bertanggung jawab atas kebenaran jenis dan mutu pupuk 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).  

Pasal 61 DIHAPUS sudah dilengkapi di Pasal 54 – Pasal 

58 

Pasal 62 

(1) Pupuk yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu, 

terjamin efektivitasnya, dan diberi label. 

(2) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa Standar Nasional Indonesia. 

(3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pupuk yang 

diedarkan menggunakan persyaratan teknis minimal 

yang ditetapkan oleh Menteri. 

 
Masukan dari koordinator pupuk 

Pasal 62 
(1) Pupuk yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu, 

terjamin efektivitasnya, dan diberi label. 
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(2) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 
(1) paling kurang memuat keterangan tentang:  
a. nomor pendaftaran; 
b. nama pemegang nomor pendaftaran; 
c. nama/merek dagang; 
d. jenis; 
e. kandungan unsur hara; 
f. isi atau berat bersih pupuk; 
g. masa izin edar; 
h. kode produksi dan masa kadaluwarsa; 
i. nama dan alamat produsen bagi produksi dalam 

negeri; 
j. nama dan alamat produsen atau importir; 
k. negara pembuat bagi pupuk impor; dan 
l. petunjuk penggunaan. 

 

Pasal 63 

Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) 

paling kurang memuat keterangan tentang:  

a. nomor pendaftaran; 

b. nama pemegang nomor pendaftaran; 

c. nama/merek dagang; 

d. jenis; 

e. kandungan unsur hara; 

f. isi atau berat bersih pupuk; 

g. masa izin edar; 

h. kode produksi dan masa kadaluwarsa; 

i. nama dan alamat produsen bagi produksi dalam 

negeri; 

j. nama dan alamat produsen atau importir; 

k. negara pembuat bagi pupuk impor; dan 

l. petunjuk penggunaan. 

Digabung menjadi Pasal 62 

 

Pasal 64 

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu, sertifikasi 

dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai 

dengan Pasal 63 diatur dalam Peraturan Menteri. 

dihapus 

 

Pasal 65 
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(1) Setiap orang yang mengedarkan pupuk tidak 

memenuhi standar mutu, tidak terjamin 

efektivitasnya, dan tidak diberi label sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 dikenakan 

sanksi administratif. 

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, 

gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa: 

a. teguran tertulis; 

b. penarikan produk dari peredaran; dan 

c. pencabutan izin.  

Masukan dari koordinator pengawasan pupuk dan 
pestisida 
Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berupa  : 
a. teguran tertulis; 

b. penghentian sementara dari kegiatan produksi 

dan/atau peredaran; 

c. pencabutan izin; dan  

d. Panarikan produk dari peredaran. 

 

 

Pasal 66 

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

65 ayat (3) huruf a dikenakan dalam jangka waktu 

paling lama 10 (sepuluh) hari. 

(2) Penarikan produk dari peredaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b dikenakan 

apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) 

tidak dilaksanakan. 

(3) Penarikan produk dari peredaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 

paling lama 30 (sepuluh) hari. 

(4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

65 ayat (3) huruf c dikenakan apabila penarikan 
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produk dari peredaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3) tidak dilaksanakan. 

 

Masukan dari koordinator pengawasan pupuk dan 
pestisida 
 

Pasal 66 
(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

65 ayat (3) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali  

dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) 

hari. 

(2) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) telah dilaksanakan dan dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun tidak ditemukan pelanggaran yang sama 

atau pelanggaran lainnya, maka teguran tertulis 

dianggap gugur. 

(3) Penghentian sementara dari kegiatan  produksi 

dan/atau peredaran sebagaimana pada Pasal 65 ayat 

(3) huruf b dikenakan apabila teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dilaksanakan. Dalam masa penghentian sementara 

dari kegiatan produksi/atau peredaran, dapat 

diberikan sanksi untuk menarik produk dari 

Peredaran. Masa penghentian sementara dari kegiatan 

produksi diberikan waktu 3 (tiga) sampai dengan 6 

(enam) bulan. 

(4) Setelah masa penghentian sementara berakhir 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi 

dan tidak ditemukan pelanggaran yang sama atau 

pelanggaran lainnya dalam jangka  waktu 6 (enam) 

bulan maka penghentian sementara kegiatan produksi 

dan/atau peredaran dianggap gugur. 

(5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 65  

ayat (3) huruf c dikenakan apabila penghentian 

sementara kegiatan produksi dan/atau peredaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

dilaksanakan dan/atau selama 6 (enam) bulan setelah 

dilaksanakan penghentian sementara kegiatan 
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produksi dan/atau peredaran, masih ditemukan 

pelanggaran yang sama atau pelanggaran lainnya. 

(6) Penarikan produk dari peredaran sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 65 ayat (3) huruf d dikenakan 

setelah pencabutan izin. 

 
 

Pasal 67 

(1) Menteri berkewajiban menyediakan cadangan pupuk 

nasional. 

(2) Cadangan pupuk nasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat digunakan untuk: 

a. keadaan darurat;  

b. bencana alam; atau 

c. bencana sosial. 

(3) Cadangan pupuk nasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) pemenuhannya dengan melibatkan 

gubernur dan bupati/walikota.  

(4) Cadangan pupuk nasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan 

kemampuan produksi dan kemampuan Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara serta Anggaran 

Pendapatan, Belanja Daerah. 

 

Pasal 68 

(1) Setiap Orang yang mengedarkan pupuk untuk 

diperdagangkan wajib mengikuti ketentuan yang 

berlaku di bidang perdagangan.  

(2) Perseorangan atau badan usaha yang mengedarkan 

pupuk an-organik wajib menjaga dan bertanggung 

jawab atas mutu pupuk sesuai keterangan yang 

tercantum pada label.  

(3) Penjagaan mutu pupuk sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) dilakukan sesuai dengan persyaratan 

pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan 

pupuk.  
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peredaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengemasan, 

penyimpanan, dan pengangkutan pupuk an-organik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 

sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.  

 

Pasal 69 

(1) Pupuk yang diproduksi oleh Petani kecil dikecualikan 

dari pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

57. 

(2) Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

dapat diedarkan secara terbatas dalam satu 

kabupaten/kota. 

Masukan BBSDL 

Ditambahkan Ayat (3)  

(3) Pupuk yang dimaksud dari Pasal 64 ayat (2) harus 

memiliki standar mutu pupuk dengan mencantumkan 

sertifikat uji mutu berkala setiap 100 ton produksi 

dari Lembaga Uji yang terakreditasi. 

Keterangan: Pupuk produksi petani kecil tetap harus 

mengikuti aturan standar mutu pupuk untuk menghindari 

kerugian petani, menjaga produksi dan lingkungan 

pertanian 

Pasal 70 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya dapat memberikan subsidi pupuk yang 

diperuntukkan bagi Petani kecil. 

 

Pasal 71 

(1) Ketentuan mengenai standar mutu, sertifikasi dan 

label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 

dikecualikan untuk produksi lokal atau petani kecil. 

(2) Produksi lokal atau petani kecil sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengedarkan 

benih terbatas dalam satu kabupaten/kota. 
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Pasal 71 dihapus karena sudah tercantum dalam Pasal 

69 

 

Paragraf 3 

Pestisida 

 

Pasal 72 

(1) Pengadaan pestisida dilakukan melalui produksi 

dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri. 

(2) Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan semua zat kimia dan bahan lain serta 

jasad renik dan virus yang dapat dipergunakan untuk: 

a. memberantas atau mencegah:  

1. hama dan penyakit yang merusak Tanaman 

atau hasil pertanian;  

2. hama luar pada hewan piaraan dan ternak;  

3. hama air;  

4. binatang dan jasad renik dalam rumah 

tangga, bangunan, dan dalam alat 

pengangkutan; dan  

5. binatang yang dapat menyebabkan penyakit 

pada manusia atau binatang yang perlu 

dilindungi dengan penggunaan pada 

Tanaman, tanah, atau air;  

b. Memberantas rerumputan dan/atau Tanaman 

yang tidak diinginkan;  

c. Mematikan dan mencegah pertumbuhan bagian 

Tanaman yang tidak diinginkan; dan  

d. Mengatur atau merangsang pertumbuhan 

Tanaman atau bagian Tanaman yang tidak 

termasuk pupuk. 

 

Pasal 73 

(1) Pestisida diklasifikasikan berdasarkan: 

a. bahan aktif; 

b. bahaya; dan 

c. lingkup penggunaan. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pestisida 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Menteri. 

 

Pasal 74 

Jenis izin pestisida terdiri atas: 

a. izin percobaan; 

b. izin tetap; dan 

c. izin sementara. 

 

Pasal 75 

Izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 74 huruf a diberikan kepada pemohon untuk 

membuktikan kebenaran klaim mengenai mutu, efikasi, 

dan keamanan Pestisida. 

Izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 74 huruf a diberikan kepada badan usaha untuk 

membuktikan kebenaran klaim mengenai mutu, efikasi, 

dan keamanan Pestisida. (disepakati 03062021) 

Catatan: disiapkan justifikasi harus badan usaha kenapa 

tidak boleh orang perseorangan 

 

Pasal 76 

(1) Izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 

huruf b diberikan kepada badan usaha pemohon 

untuk dapat memproduksi, mengedarkan, dan 

menggunakan pestisida dan/atau bahan teknis 

pestisida. 

(2) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan pendaftaran ulang, perluasan penggunaan, 

peralihan dan perubahan. 

  

Pasal 77 

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 

huruf c diberikan dalam hal terjadi keadaan serangan 

organisme pengganggu secara massal (outbreaks) di wilayah 
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tertentu dan tidak ada Pestisida yang terdaftar untuk 

organisme pengganggu dimaksud. 

Catatan: pelakunya siapa? 

 

Pasal 78 

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pestisida 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan 

Pasal 77 diatur dalam Peraturan Menteri. 

Alternatif 

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pestisida 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan 

Pasal 77 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dibidang perizinan berusaha.  

 

Pasal 79 

(1) Pestisida yang diedarkan wajib memenuhi standar 

mutu, terjamin efektifitasnya dan diberi label. 

(2) Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

terdaftar. 

(3) Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

digunakan harus memperhatikan kesehatan 

masyarakat dan kelestarian lingkungan. 

 

Pasal 80 

(1) Standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 

berupa Standar Nasional Indonesia. 

Masukan dari Koordinator Pupuk 

Standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 

berupa batas toleransi hasil uji mutu formulasi dan 

bahan teknis olahan (TK) pestisida dan/atau Standar 

Nasional Indonesia. 

(2) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, pestisida 

yang diedarkan menggunakan persyaratan teknis 

minimal yang ditetapkan oleh Menteri. 

alternatif 
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Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, pestisida 

yang diedarkan dilakukan pengujian sesuai dengan 

standar batas toleransi hasil uji mutu pestisida. 

 

Pasal 81 

(1) untuk memenuhi standar mutu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dilakukan Uji mutu, 

uji toksisitas, dan/atau uji efikasi. 

(2) Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh lembaga uji yang terakreditasi. 

(3) Dalam hal belum ada lembaga uji yang terakreditasi, 

Menteri menunjuk lembaga uji. 

Masukan dari koordinator pupuk ayat (3) dihapus 

karena telah di akomodir di ayat (2). 

(4) Ketentuan mengenai pengujian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 

Menteri.  

 

Pasal 82 

(1) Pestisida yang diedarkan wajib diberi label. 

(2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan keterangan petunjuk penggunaan 

pestisida. 

(3) label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan:  

a. tidak mencantumkan kata-kata bersifat agitatif 

atau bombastis, antara lain frasa “dahsyat”, 

“hebat”, “super”, “ampuh”, “paling”, dan “top”;  

b. tidak membandingkan dengan Pestisida lain yang 

telah terdaftar; dan/atau  

c. tidak mencantumkan gambar organisme dan 

komoditas bukan sasaran.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai label pestisida 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Menteri.  

 



 
 

 
 

- 44 -

Pasal 83 

(1) Setiap orang yang mengedarkan pestisida tidak 

memenuhi standar mutu, tidak terjamin 

efektivitasnya, dan tidak diberi label sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 82 dikenakan sanksi 

administratif. 

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, 

gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa: 

a. teguran tertulis; 

b. penarikan produk dari peredaran; dan/atau 

c. pencabutan izin. 

Masukan dari koordinator pengawasan pupuk dan 

pestisida 

sanksi administrai sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa: 

a. teguran tertulis; 

b. Penghentian sementara dari kegiatan produksi 

dan/atau peredaran; 

c. Pencabutan izin; dan 

d. Penarikan produk dari peredaran. 

 

Pasal 84 

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

83 ayat (3) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) 

kali dengan jangka waktu teguran masing-masing 30 

(tiga puluh) hari berturut-turut. 

(2) Penarikan produk dari peredaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b dikenakan 

apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat 

(1) tidak dilaksanakan. 

(3) Penarikan produk dari peredaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 

paling lama 30 (sepuluh) hari. 
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(4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

83 ayat (3) huruf c dikenakan apabila penarikan 

produk dari peredaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3) tidak dilaksanakan. 

 

Masukan dari koordinator pengawasan pupuk dan 

pestisida 

Pasal 84 
 
 

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

83 ayat (3) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali  

dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) 

hari 

(2) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) telah terpenuhi dan dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun tidak ditemukan pelanggaran yang sama 

atau pelanggaran lainnya, maka teguran tertulis 

dianggap gugur. 

(3) Penghentian sementara dari kegiatan  produksi 

dan/atau peredaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 83 ayat 3 huruf b dikenakan apabila teguran 

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dilaksanakan. Dalam masa penghentian sementara 

dari kegiatan produksi/atau peredaran, dapat 

diberikan sanksi untuk menarik produk dari 

peredaran. Masa penghentian sementara dari kegiatan 

produksi diberikan waktu 3 (tiga) sampai dengan 6 

(enam) bulan 

(4) Setelah masa penghentian sementara berakhir 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi 

dan tidak ditemukan pelanggaran yang sama atau 

pelanggaran lainnya dalam jangka  waktu 6 (enam) 

bulan maka penghentian sementara kegiatan produksi 

dan atau peredaran dianggap gugur. 

(5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 83  

ayat (3) dikenakan apabila penghentian sementara 

kegiatan produksi dan/atau peredaran sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dan/atau 

selama 6 (enam) bulan setelah dilaksanakan 

penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau 

peredaran, masih ditemukan pelanggaran yang sama 

atau pelanggaran lainnya. 

(6) Penarikan produk dari peredaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dikenakan setelah pencabutan 

izin. 

 

Pasal 85 

(1) Pestisida yang sedang dalam proses permohonan izin 

percobaan pestisida, dilarang untuk diedarkan 

dan/atau digunakan secara komersial.  

(2) Pestisida yang memperoleh izin percobaan Pestisida 

atau tanpa izin, dilarang untuk diedarkan dan/atau 

digunakan secara komersial. 

(3) Penggunaan pestisida dilakukan secara tepat jenis, 

tepat sasaran, tepat dosis dan konsentrasi, tepat cara, 

tepat waktu dan tepat mutu. 

(4) Penggunaan pestisida sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan persyaratan 

kesehatan dan keselamatan kerja. 

 

Pasal 86 

(1) Penggunaan pestisida dapat dilakukan dengan 

pesawat terbang. 

(2) Penggunaan pestisida dengan pesawat terbang 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 

berdasarkan izin Menteri. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata 

cara penggunaan pestisida dengan pesawat terbang 

dalam rangka perlindungan Tanaman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri. 

Masukan dari koordinator Pupuk  

(1) Penggunaan pestisida dapat dilakukan dengan 

pesawat udara tanpa awak. 
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(2) Penggunaan pestisida dengan pesawat udara tanpa 

awak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 

berdasarkan izin Menteri. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata 

cara penggunaan pestisida dengan pesawat udara 

tanpa awak dalam rangka perlindungan tanaman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh 

Menteri. 

Keterangan: Apakah yang dimaksud pesawat terbang itu 

drone? Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan 

37/2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa 

Awak di Ruang Udara yang Dilayani di Indonesia 

 

Pasal 87 

Apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang, dalam 

rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, 

perorangan atau badan usaha yang menggunakan pestisida 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 dapat 

diwajibkan untuk menyampaikan laporan. 

 

Pasal 88 

(1) Perseorangan atau badan usaha, kelompok dalam 

masyarakat dan instansi Pemerintah yang 

menggunakan pestisida dalam rangka pengendalian 

organisme pengganggu tumbuhan wajib memantau, 

mencegah dan atau menanggulangi dampak negatif 

yang mungkin timbul akibat penggunaan pestisida. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, 

pencegahan dan atau penanggulangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri setelah 

berkonsultasi dengan menteri terkait. 

 

Pasal 89 

Penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian 

organisme pengganggu tumbuhan merupakan alternatif 

terakhir, dan dampak negatif yang timbul harus ditekan 

seminimal mungkin. 
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Pasal 90 

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penggunaan 

pestisida dalam rangka pengendalian organisme 

pengganggu tumbuhan. 

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat menunjuk 

petugas pengawas pestisida. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pengawasan, persyaratan, dan tata cara penunjukan 

petugas pengawas pestisida sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri. 

 

Paragraf 4 

Alat dan Mesin Pertanian 

 

Pasal 91 

(1) Pengadaan alat dan mesin pertanian dilakukan 

melalui produksi dalam negeri atau impor. 

(2) Pengadaan alat dan mesin pertanian sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Setiap 

Orang. 

 

Pasal 92 

(1) Alat dan mesin pertanian produksi dalam negeri atau 

impor wajib memenuhi standar mutu. 

(2) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa Standar Nasional Indonesia. 

(3) Dalam hal alat dan mesin pertanian belum ada 

standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menggunakan persyaratan teknis minimal. 

(4) Persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun. 

(5) Ketentuan mengenai persyaratan teknis minimal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam 

Peraturan Menteri. 
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Pasal 93 

Setiap Orang yang melakukan pengadaan alat dan mesin 

pertanian wajib memperhatikan perlindungan konsumen 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 94 

(1) Jenis alat dan mesin pertanian terdiri atas: 

a. alat dan mesin pertanian prapanen;  

b. alat dan mesin pertanian panen; dan 

c. alat dan mesin pertanian pascapanen. 

(2) Alat dan mesin Pertanian sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan pasal 91 ayat (1) yang akan 

diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan 

dilakukan sertifikasi. 

(3) Dalam hal alat dan mesin pertanian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diproduksi dan digunakan 

sendiri serta tidak diedarkan, tidak dilakukan 

sertifikasi. 

(4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk yang 

terakreditasi. 

(5) Sertifikasi standar mutu harus melalui penilaian 

kesesuaian dan pengujian produk. 

(6) Lembaga sertifikasi produk sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (4) harus memenuhi persyaratan: 

a. memiliki norma, standar, prosedur dan kriteria 

lembaga sertifikasi sesuai ketentuan Komite 

Akreditasi Nasional; 

b. menguasai kantor yang memadai untuk 

pelaksanaan operasional lembaga sertifikasi; 

c. memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 

pengetahuan dan kompetensi di bidang sertifikasi 

dan pengujian alat dan mesin pertanian; dan 

d. menguasai dan mengendalikan laboratorium 

pengujian alat dan mesin pertanian. 

(7) Pengujian produk sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(5) terdiri atas: 
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a. uji verifikasi; 

b. uji unjuk kerja; 

c. uji beban berkesinambungan; 

d. uji pelayanan; dan 

e. uji kesesuaian.  

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 

sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.  

 

Pasal 95 

(1) Pengujian produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

94 ayat (5) dilakukan oleh lembaga uji yang 

terakreditasi dan/atau ditunjuk Menteri. 

(2) Lembaga uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

harus memenuhi persyaratan: 

a. memiliki instrumen uji yang memadai dan 

terkalibrasi; 

b. menguasai tempat dan/atau lahan yang memadai 

untuk pelaksanaan pengujian; 

c. memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 

pengetahuan di bidang pengujian alat dan mesin 

pertanian; dan 

d. memiliki metoda uji yang standar.  

(3) Lembaga uji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling lama untuk 

jangka waktu 2 (dua) tahun. 

Catatan: akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke 

BSN untuk batas waktu. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penguji 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

 

Pasal 97 

Pengelolaan organisme pengganggu tumbuhan 

menggunakan sarana berupa: 

a. alat dan mesin;  

b. musuh alami; dan 
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c. pestisida. 

 

Pasal 98 

(1) Alat dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 

huruf a dapat dimanfaatkan secara langsung atau 

tidak langsung dalam pengendalian organisme 

pengganggu tumbuhan. 

(2) Alat dan mesin yang dimanfaatkan secara langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan 

untuk mematikan, melemahkan, mengusir, atau 

mengumpulkan organisme pengganggu tumbuhan. 

(3) Alat dan mesin yang dimanfaatkan secara tidak 

langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimaksudkan untuk mendukung penggunaan musuh 

alami atau pestisida dalam rangka pengendalian 

organisme pengganggu tumbuhan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan mengenai 

alat dan mesin serta tata cara penggunaannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat diatur oleh Menteri. 

 

Pasal 99 

(1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau 

mendistribusikan alat dan mesin pertanian yang tidak 

melakukan sosialisasi mengenai tata cara 

penggunaan, keselamatan, pemeliharaan, dan 

perbaikan alat dan mesin Pertanian dikenai sanksi 

administratif. 

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur atau 

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa: 

a. teguran tertulis; dan 

b. denda administratif. 

(4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan 
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jangka waktu teguran masing-masing 14 (empat belas) 

hari berturut-turut. 

(5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf b dikenakan apabila teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 

dilaksanakan. 

(6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) dikenakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah). 

 

 

Usulan perubahan  

(1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau 

mendistribusikan alat dan mesin pertanian yang tidak 

melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan, 

keselamatan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dan 

mesin Pertanian dikenai sanksi administratif. 

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur atau 

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa: 

a. teguran tertulis; 

b. penarikan produk dari peredaran; dan 

c. pencabutan izin.  

(4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa  : 

a. teguran tertulis; 

b. penghentian sementara dari kegiatan produksi 

dan/atau peredaran; 

c. pencabutan izin; dan  

d. Panarikan produk dari peredaran. 

 

              Samakan mekanismenya dengan pupuk 

 

 

Pasal 100 
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(1) Setiap Orang yang melakukan produksi, mengadakan, 

mengedarkan, dan menggunakan sarana budi daya 

pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(3): 

a. Tidak memenuhi standar keselamatan dalam 

proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, 

dan penggunaannya tidak memperhatikan 

kearifan lokal masyarakat setempat; dan 

b. Tidak memperhatikan sistem budi daya 

Pertanian, daya dukung sumber daya alam, dan 

fungsi lingkungan, 

dikenakan sanksi administratif. 

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, 

gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa: 

a. penghentian sementara kegiatan usaha; 

b. penarikan produk dari peredaran; dan/atau 

c. pencabutan izin.  

 

Pasal 101 

(1) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf a dikenakan 

paling lama 30 (tiga puluh) hari. 

 

(2) Penarikan produk dari peredaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf b dikenakan 

apabila penghentian sementara kegiatan usaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dilaksanakan. 

(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

100 ayat (3) huruf c dikenakan apabila penarikan 

produk dari peredaran  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak dilaksanakan. 
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Pasal 102 

(1) Ketentuan mengenai standar mutu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dikecualikan untuk 

produksi lokal atau petani kecil. 

(2) Produksi lokal atau petani kecil sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengedarkan alat 

dan mesin pertanian terbatas dalam satu 

kabupaten/kota. 

Catatan: untuk sanksi administratif alsintan secara 

khusus belum ada. 

 

BAB III 

PELINDUNGAN TANAMAN 

 

Pasal 103 

Organisme Pengganggu Tumbuhan merupakan organisme 

yang merusak, mengganggu atau mengakibatkan kematian 

Tanaman. 

 

Pasal 104 

Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 103 dapat menimbulkan kerugian yang dapat 

mengganggu tingkat produksi budi daya Tanaman. 

Masukan dari PUSLITBANG TANAMAN PANGAN, BADAN 
LITBANG PERTANIAN 
Organisme Penggangu Tumbuhan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 96 dapat menimbulkan kerugian bernilai 
ekonomis akibat tingkat produksi budi daya tanaman 
terganggu. 
Keterangan: Perlu ditambahkan nilai kerugian ekonomis 

yang ditimbulkan oleh serangan OPT 

 

Pasal 105 

Untuk menekan tingkat kerugian pada budi daya Tanaman 

diperlukan pelindungan Tanaman. 

 

 

Pasal 106 
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Pelindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

105 dilaksanakan pada masa: 

a. pratanam;  

b. pertumbuhan Tanaman; dan 

c. pascapanen. 

 

Pasal 107 

(1) Pelindungan Tanaman pada masa pratanam 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a 

dilaksanakan sejak penyiapan Lahan atau media 

tanam lainnya sampai dengan penanaman.  

(2) Pelindungan Tanaman pada masa pertumbuhan 

Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 

huruf b dilaksanakan sejak penanaman sampai 

dengan panen.  

(3) Pelindungan Tanaman pada masa pascapanen 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c 

dilaksanakan sejak sesudah panen sampai dengan 

hasilnya siap dipasarkan. 

 

Pasal 108 

Pelindungan Tanaman dilakukan melalui sistem 

pengelolaan hama terpadu dan penanganan dampak 

perubahan iklim. 

 

Pasal 109 

Sistem Pengelolaan hama terpadu dilakukan melalui 

kegiatan: 

a. pencegahan masuknya Organisme Pengganggu 

Tumbuhan dari luar negeri kedalam wilayah negara 

Republik Indonesia dan tersebarnya Organisme 

Pengganggu Tumbuhan dari suatu area ke area lain 

didalam wilayah negara Republik Indonesia; dan 

Masukan dari PUSLITBANG TANAMAN PANGAN, 
BADAN LITBANG PERTANIAN 
Pencegahan masuknya Organisme Pengganggu 

Tumbuhan dari luar negeri kedalam wilayah Negara 
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Republik Indonesia dan tersebarnya Organisme 

Pengganggu Tumbuhan dari suatu area ke area lain 

serta berkembang biak cepat didalam wilayah Negara 

Republik Indonesia; dan 

Keterangan: Berkembangnya Organisme Penggangu 

Tumbuhan perlu dikendalikan 

b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan. 

 

 

Pasal 110 

Sistem Pengelolaan hama terpadu melalui kegiatan 

pencegahan masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan 

dari luar negeri kedalam wilayah negara Republik Indonesia 

dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari 

suatu area ke area lain didalam wilayah negara Republik 

Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan dibidang Karantina 

Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. 

 

Pasal 111 

Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan 

dilaksanakan sebelum terjadi serangan Organisme 

Pengganggu Tumbuhan  dan setelah terjadi serangan 

Organisme Pengganggu Tumbuhan. 

 

Pasal 112 

(1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan 

sebelum terjadi serangan Organisme Pengganggu 

Tumbuhan dilakukan melalui tindakan pemantauan 

dan pengamatan. 

(2) Pemantauan dan pengamatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan terhadap: 

a. organisme pengganggu tumbuhan dan faktor 

yang mempengaruhi perkembangannya; dan 

b. perkiraan terjadinya serangan organisme 

pengganggu tumbuhan. 
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Pasal 113 

(1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan pada 

saat terjadi/setelah terjadi serangan Organisme 

Pengganggu Tumbuhan dilakukan Tindakan 

pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan. 

(2) Tindakan pengendalian Organisme Pengganggu 

Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan cara: 

Masukan dari PUSLITBANG TANAMAN PANGAN, 

BADAN LITBANG PERTANIAN 

Tindakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 

bertahap sesuai stadia pertanaman dan integrasinya 

tidak bertentangan satu dengan lainnya dari cara: 

Keterangan: Cara pengendalian diterapkan secara bertahap 

sesuai stadia pertanaman dan tidak bertentangan satu 

dengan lainnya. 

a. fisik, melalui pemanfaatan unsur fisika tertentu;  

b. mekanik, melalui penggunaan alat dan/atau 

kemampuan fisik manusia;  

c. budidaya, melalui pengaturan kegiatan bercocok 

tanam;  

d. biologi, melalui pemanfaatan musuh alami 

organisme pengganggu tumbuhan;   

e. genetik, melalui manipulasi gen terhadap 

organisme. 

f. kimiawi, melalui pemanfaatan pestisida; 

dan/atau  

g. sesuai perkembangan teknologi. 

(3) Tindakan pengendalian Organisme Pengganggu 

Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

menggunakan sarana berupa:  

a. alat dan mesin;  

b. musuh alami; dan/atau 

c. pestisida. 
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(4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dengan memperhatikan faktor ekologi, 

sosial, efisiensi dan fungsi lingkungan hidup. 

 

Pasal 114 

(1) Eradikasi dilakukan apabila serangan organisme 

pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya 

dan mengancam keselamatan Tanaman secara 

meluas.  

(2) Organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat 

berbahaya dan mengancam keselamatan Tanaman 

secara meluas, apabila: 

a. organisme pengganggu tumbuhan tersebut telah 

atau belum pernah ditemukan di wilayah yang 

bersangkutan;  

b. sifat penyebarannya sangat cepat; dan 

c. belum ada teknologi pengendaliannya yang 

efektif. 

 

 

Pasal 115 

(1) Selain dilakukan terhadap organisme pengganggu 

tumbuhan, eradikasi dapat pula dilakukan terhadap: 

a. Tanaman atau bagian Tanaman yang terserang 

organisme pengganggu tumbuhan; 

b. Tanaman atau bagian Tanaman yang belum 

terserang tetapi diperkirakan akan rusak karena 

sifat organisme pengganggu tumbuhan yang 

ganas; 

c. inang lain; dan atau  

d. benda lain yang dapat menyebabkan tersebarnya 

organisme pengganggu tumbuhan. 

(2) Pelaksanaan eradikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan secara selektif atau secara 

keseluruhan dengan tetap memperhatikan kelestarian 

sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata 

cara eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) diatur oleh Menteri. 

 

Pasal 116 

(1) Pelaksanaan eradikasi dilakukan oleh: 

a. perseorangan atau badan usaha, yang memiliki 

dan atau menguasai Tanaman atau benda lain 

yang harus dieradikasi; dan/atau 

b. kelompok masyarakat yang berkepentingan, atas 

dasar musyawarah. 

(2) Dalam hal perseorangan atau badan usaha yang 

memiliki atau menguasai Tanaman, atau kelompok 

masyarakat yang berkepentingan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan 

eradikasi, Pemerintah dapat melakukan eradikasi. 

 

Pasal 117 

(1) Pemilik yang Tanaman dan/atau benda lainnya 

dimusnahkan dalam rangka eradikasi dapat diberikan 

kompensasi. 

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diberikan atas Tanaman dan/atau benda 

lainnya yang tidak terserang organisme pengganggu 

tumbuhan tetapi harus dimusnahkan dalam rangka 

eradikasi. 

(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat berupa uang, sarana produksi, dan/atau 

kemudahan untuk melakukan usaha lain. 

(4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan dengan memperhatikan kemampuan 

Pemerintah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian 

kompensasi oleh Pemerintah diatur dalam Peraturan 

Menteri. 

 

Pasal 118 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengendalian 

organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 113 diatur dalam Peraturan Menteri.  

catatan: kewenangan yang menyatakan disuatu wilayah 

atau daerah terjadi eksplosi. 

 

Pasal 119 

(1) Pelindungan Tanaman penanganan dampak 

perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

108 dilaksanakan melalui: 

a. adaptasi; dan 

b. mitigasi. 

(2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan dengan memilih budi daya yang lebih 

tahan terhadap potensi terjadinya dampak perubahan 

iklim (banjir, kekeringan) 

(3) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilakukan dengan mengurangi dampak perubahan 

iklim terhadap Tanaman. 

 

 

Pasal 120 

(1) Penanganan Dampak Perubahan Iklim dilakukan oleh 

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai 

dengan kewenangannya.  

(2) Penanganan Dampak Perubahan Iklim sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:  

a. pemanfaatan sistem informasi kalender tanam 

terpadu;  

b. penerapan teknologi panen air, budidaya hemat 

air, dan penataan saluran irigasi atau drainase;  

c. penerapan teknologi konservasi tanah dan air;  

d. penerapan teknologi pemupukan berimbang serta 

penggunaan bahan pembenah tanah, pupuk 

organik, dan/atau pupuk hayati;  

e. integrasi Tanaman dengan ternak melalui 

pendekatan nirlimbah;  
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f. pemanfaatan Lahan pekarangan;  

g. penggunaan varietas yang adaptif terhadap 

Perubahan Iklim;  

h. penerapan teknologi minapadi untuk daerah yang 

sesuai;  

i. penggunaan mekanisasi Pertanian; 

j. pembaharuan peta dan informasi sumber daya 

Lahan Pertanian yang mendukung peningkatan 

produksi dan pengembangan berbagai komoditas 

Pertanian; 

k. penerapan teknologi tanpa bakar; 

l. Pengendalian Hama Terpadu (PHT); dan/atau 

m. penerapan paket teknologi lainnya yang adaptif 

terhadap Perubahan Iklim. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan dampak 

perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dalam Peraturan Menteri. 

 

BAB IV 

PANEN DAN PASCAPANEN 

 

Pasal 121 

(1) Panen merupakan kegiatan memungut hasil budi daya 

pertanian untuk memperoleh hasil yang optimal. 

(2) Untuk memperoleh hasil yang optimal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menekan 

tingkat kehilangan dan/atau kerusakan hasil. 

(3) Untuk menekan tingkat kehilangan dan/atau 

kerusakan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Panen dilakukan secara tepat waktu, tepat keadaan, 

tepat cara, dan tepat sarana. 

(4) Untuk menekan tingkat kehilangan dan/atau 

kerusakan hasil budi daya pertanian, Menteri, 

gubernur dan bupati/walikota melakukan pembinaan 

terhadap setiap orang. 

 

Pasal 122 
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(1) Menteri, gubernur, bupati/walikota, berkewajiban 

meringankan beban petani kecil yang mengalami gagal 

panen yang tidak ditanggung asuransi pertanian. 

(2) Kewajiban meringankan beban petani kecil yang 

mengalami gagal panen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi perubahan iklim 

yang mengakibatkan gagal panen. 

(3) Bentuk meringankan beban petani kecil sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan sarana 

budi daya pertanian Tanaman pangan. 

(4) Gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam hal terjadi perubahan iklim yang menimbulkan 

kekeringan, banjir, serangan organisme pengganggu 

tumbuhan dan bencana alam lainnya. 

 

Pasal 123 

(1) Setiap orang yang melakukan panen wajib mencegah 

rusaknya sumber daya alam dan lingkungan hidup 

serta timbulnya kerugian bagi masyarakat. 

(2) Untuk mencegah rusaknya sumber daya alam dan 

lingkungan hidup serta timbulnya kerugian bagi 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

setiap orang melakukan panen harus mempersiapkan 

alat panen yang sesuai dengan peruntukannya. 

 

Pasal 124 

Ketentuan lebih lanjut mengenai panen sebagaimana 

dimaksud pada dalam Pasal 121 sampai dengan Pasal 123 

diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

Pasal 125 

(1) Pascapanen merupakan kegiatan penanganan hasil 

panen.  

(2) Dalam melakukan penanganan hasil panen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

mempertahankan dan/atau meningkatkan mutu, 
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menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan, 

serta memperpanjang daya simpan. 

Masukan dari BB Pasca Panen 

Dalam melakukan penanganan hasil panen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

mempertahankan dan/atau meningkatkan mutu, 

menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan, 

serta memperpanjang daya simpan, dan 

meningkatkan daya guna serta nilai tambah hasil 

budidaya pertanian. 

(3) Untuk dapat mempertahankan dan/atau 

meningkatkan mutu, menekan tingkat kehilangan 

dan/atau kerusakan, serta memperpanjang daya 

simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

penanganan hasil panen harus menggunakan alat dan 

mesin yang sesuai dengan peruntukannya. 

Masukan dari BB Pasca Panen 

Untuk dapat mempertahankan dan/atau 

meningkatkan mutu, menekan tingkat kehilangan 

dan/atau kerusakan, serta memperpanjang daya 

simpan, dan meningkatkan daya guna serta nilai 

tambah hasil budidaya pertanian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) penanganan hasil panen harus 

menggunakan cara,  alat dan mesin yang sesuai 

dengan peruntukannya. 

(4) Alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memenuhi standar mutu. 

 

 Pasal 126 

(1) Untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan 

mutu, menekan tingkat kehilangan dan/atau 

kerusakan, serta memperpanjang daya simpan, alat 

dan mesin yang digunakan antara lain: 

a. unit pengolahan; 

b. unit penyimpanan; dan 

c. alat transportasi.  

Masukan dari BB Pascapanen 
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Untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan 

mutu, menekan tingkat kehilangan dan/atau 

kerusakan, memperpanjang daya simpan dan 

meningkatkan daya guna serta nilai tambah hasil 

budidaya pertanian, alat dan mesin yang digunakan 

antara lain: 

a. unit sortasi; 

b. unit penyimpanan;  

c. unit pengolahan; dan 

d. alat transportasi. 

(2) Alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib memenuhi standar. 

(3) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh lembaga yang berwenang menetapkan 

standar sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Dalam hal standar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) belum ditetapkan, menggunakan persyaratan 

teknis minimal yang ditetapkan oleh Menteri. 

(5) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dilakukan pengawasan oleh Menteri, 

gubernur dan bupati/walikota serta masyarakat. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam 

Peraturan Menteri. 

 

Pasal 127 

(1) Hasil budi daya Pertanian Tanaman pangan yang 

dipasarkan harus memenuhi standar mutu. 

(2) Standar mutu hasil budi daya Pertanian Tanaman 

pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi 

batas maksimum cemaran kimia, biologi, fisik, dan 

racun biologi.  

(3) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh lembaga yang berwenang menetapkan 
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standar sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 128 

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang 

perdagangan menetapkan harga dasar hasil budi daya 

pertanian strategis nasional. 

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang 

perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam menetapkan harga dasar hasil budi daya 

pertanian Tanaman pangan harus: 

a. berkoordinasi dengan Menteri; 

b. mempertimbangkan masyarakat produsen 

melalui studi atau survey tanpa mengabaikan 

kepentingan masyarakat konsumen; 

c. disesuaikan dengan situasi dan kondisi; dan 

d. memperhatikan perjanjian internasional. 

(3) Hasil budi daya pertanian strategis nasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

berdasarkan kepentingan masyarakat luas, baik 

produsen maupun konsumen 

(4) Hasil budi daya pertanian strategis nasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain padi, 

jagung dan kedelai.  

 

BAB V 

PERMODALAN, DIVERSIFIKASI, PERIZINAN, DAN 

PUNGUTAN 

(USAHA BUDI DAYA) 

 

Pasal 129 

(1) Setiap Orang dapat melakukan Usaha Budi Daya 

Pertanian. 

(2) Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memerlukan sumber permodalan. 
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(3) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat berasal dari modal dalam negeri dan modal 

asing. 

(4) Ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang undangan.  

 

Pasal 130 

(1) Setiap orang yang melakukan Usaha Budi Daya 

Pertanian Tanaman pangan yang menggunakan modal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 harus 

melakukan kerja sama dengan usaha mikro kecil dan 

menengah. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama 

secara tertulis. 

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berisi paling sedikit: 

a. identitas para pihak; 

b. hak dan kewajiban;  

c. masa berlaku perjanjian kerja sama; dan 

d. addendum perjanjian kerja sama. 

(4) Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya melakukan pembinaan terhadap para 

pihak yang melakukan perjanjian kerja sama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam 

Peraturan Menteri. 

 

Pasal 131 

(1) Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya memfasilitasi pembiayaan dan 

permodalan Usaha Budi Daya Pertanian Tanaman 

pangan yang diprioritaskan kepada Petani kecil.  

(2) fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:  
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a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau 

memperluas kepemilikan Lahan budi daya 

Pertanian;  

b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani;  

c. pemberian subsidi bunga kredit program 

dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau  

d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta 

dana program kemitraan dan bina lingkungan 

dari badan usaha. 

(3) Ketentuan mengenai fasilitasi pembiayaan dan 

permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 132 

(1) Setiap orang yang melakukan Usaha Budi Daya 

Pertanian diatas skala usaha tertentu wajib memiliki 

perizinan berusaha. 

(2) Dalam melakukan usaha budi daya pertanian, setiap 

orang dapat melakukan diversifikasi budi daya 

pertanian dengan tetap memprioritaskan usaha pokok.    

(3) Ketentuan mengenai perizinan berusaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 133 

(1) Usaha Budi Daya Pertanian Tanaman pangan dapat 

dilakukan di atas tanah hak ulayat masyarakat 

hukum adat. 

(2) Pelaksanaan Usaha Budi Daya Pertanian Tanaman 

pangan diatas tanah hak ulayat masyarakat hukum 

adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

setelah mendapat persetujuan dari masyarakat hukum 

adat. 

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus diketahui oleh gubernur dan bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya. 
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Pasal 134 

(1) Setiap Orang yang memanfaatkan jasa atau sarana 

dan prasarana budi daya pertanian yang disediakan 

oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai 

dengan kewenangannya dapat dikenai pungutan. 

(2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan bagi petani kecil. 

(3) Ketentuan mengenai pungutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 135 

(1) Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya berkewajiban memfasilitasi 

pembiayaan dan permodalan Usaha Budi Daya 

Pertanian yang diprioritaskan kepada Petani kecil. 

(2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Budi 

Daya Pertanian Tanaman pangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksankan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 

Pembinaan 

 

Pasal 136 

(1) Setiap orang dalam melakukan Usaha Budi Daya 

Pertanian Tanaman pangan dilakukan pembinaan. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan mulai dari pembukaan Lahan sampai 

dengan hasil budi daya pertanian Tanaman pangan 

siap dipasarkan. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, 

dan diseminasi informasi. 
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(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya dan pelaku usaha 

besar. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Menteri. 

 

Bagian Kedua 

Pengawasan 

 

Pasal 137 

(1) Setiap orang dalam melakukan Usaha Budi Daya 

Pertanian Tanaman pangan dilakukan pengawasan.  

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan mulai dari pembukaan Lahan sampai 

dengan hasil budi daya pertanian Tanaman pangan 

siap dipasarkan. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalu:  

a. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

sistem budi daya pertanian Tanaman pangan; 

dan/atau 

b. pelaporan dari Pelaku Usaha mengenai kegiatan 

usahanya.  

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya dan masyarakat. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Menteri. 
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BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 138 

(1) Perizinan berusaha yang telah dilaksanakan sebelum 

berlakunya Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan 

sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha. 

(2) Perizinan yang sedang dalam proses dilaksanakan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

(3) Pelaksanaan sistem budi daya pertanian Tanaman 

pangan yang telah dilaksanakan mengikuti peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini 

pelaksanaan sistem budi daya pertanian Tanaman 

pangan harus disesuaikan dengan Peraturan 

Pemerintah ini paling lama 12 (dua belas) bulan 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  139 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang 

Perlindungan Tanaman; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang 

Perbenihan Tanaman; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2001 tentang 

Pupuk Budidaya Tanaman; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang 

Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang 

Usaha Budidaya Tanaman, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 140 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di  Jakarta 

pada tanggal  

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

JOKO WIDODO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal  

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 
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PENJELASAN  

ATAS  

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR       TAHUN  

TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN 

BERKELANJUTAN 

I. UMUM 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan terhubung secara fungsional 

adalah 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan satu jenis komoditas seperti padi, 

jagung, kedelai. 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan perubahan jenis Tanaman pangan 

adalah perubahan jenis Tanaman pangan ke jenis 

Tanaman pangan lainnya. 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan pengolahan tanah sesuai ekosistem 

adalah  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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