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IUP-B 
(IZIN USAHA PERKEBUAN-BUDIDAYA) 

Pasal 21 
 

Untuk memperoleh IUP-B perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara 
tertulis dan bermeterai cukup kepada Gubernur atau Bupati/walikota sesuai 
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilengkapi dengan persyaratan 
sebagai berikut : 
a.   Profil  perusahaan  meliputi  akta   pendiriandan   perubahan   terakhir yang telah 

terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan 
saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan. 

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 
d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan 

Kabupaten/kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur. 
e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan 

Provinsi untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. 
f. Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi 

dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada 
pihak lain. 

g. Pertimbangan teknis kesediaan lahan dari Dinas yang membidangi Kehutanan, 
apabila areal yang diminta berasal dari Kawasan Hutan. 

h. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitas pembangunan 
kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah. 

i. Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan. 
j. Pernyataan kesanggupan  : 
 (1). Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan 

pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). 
 (2). Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem melakukan 

pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. 
 (3). Mempasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang 

dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan dan; 
 (4). Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 

perkebunan dengan menggunakan format pernyataan seperti yang tercantum 
dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

k. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai 
usaha mandiri atau bagian dari kelompok (Group) perusahaan perkebunan belum 
menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17, dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam lampiran XI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN 
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI  

NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 
TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN. 

 

IUP-P 
(IZIN USAHA PERKEBUAN-PENGOLAHAN) 

Pasal 22 
 

Untuk memperoleh IUP-P perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara 
tertulis dan bermeterai cukup kepada Gubernur atau Bupati/walikota sesuai 
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilengkapi dengan persyaratan 
sebagai berikut : 
a.   Profil  perusahaan  meliputi  akta   pendiriandan   perubahan   terakhir yang telah 

terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan 
saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan. 

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 
d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan 

Kabupaten/kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur. 
e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan 

Provinsi untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. 
f. Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi 

dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada 
pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil 
perkebunan. 

g. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum 
dalam lampiran IV dan XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
ini. 

h. Rencana kerja pembangunan Industri Pengolahan Hasil Perkebuan. 
i. Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan. 
j. Pernyataan Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan dengan 

menggunakan format seperti tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. 
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IUP 
(IZIN USAHA PERKEBUAN) 

Pasal 23 
 

Untuk memperoleh IUP perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara 
tertulis dan bermeterai cukup kepada Gubernur atau Bupati/walikota sesuai 
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilengkapi dengan persyaratan 
sebagai berikut : 
a.   Profil  perusahaan  meliputi  akta   pendiriandan   perubahan   terakhir yang telah 

terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan 
saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan. 

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 
d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan 

Kabupaten/kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur. 
e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan 

Provinsi untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. 
f. Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi 

dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada 
pihak lain. 

g. Pertimbangan teknis kesediaan lahan dari Dinas yang membidangi Kehutanan, 
apabila areal yang diminta berasal dari Kawasan Hutan. 

h. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum 
dalam lampiran IV dan XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
ini. 

i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan 
termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar. 

j. Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan. 
k. Pernyataan kesanggupan  : 
 (1). Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan 

pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). 
 (2). Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem melakukan 

pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. 
 (3). Mempasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang 

dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan dan; 
 (4). Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 

perkebunan dengan menggunakan format pernyataan seperti yang tercantum 
dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

k. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai 
usaha mandiri atau bagian dari kelompok (Group) perusahaan perkebunan belum 
menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17, dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam lampiran XI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


