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BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAI{ KABIJPATEN BANGGAI
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI.

bahwa setiap Warga llegara Indonesia berhak dan wajib sesuai cienqiur
kemampuannya untuk ikut serta dalam pengembangan usaha ,l:ur
peningkatan kesejahteraarrl'a, khususnya dibidang Pertanian se.jalar.r

dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repr.ririili
Indonesia Tahun 1945, dimana salah satu tujuan pembanguniin
P€rtanian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Petani;
bahwa daiam penyelenggaraan pembangunan Pertanian clirn
perkebunan, Petani mempunyai peran sentral dan pemberi kontrilrLrsi
yang besar dan nyata dalarl pembangunan Pertanian clrin

pembangunan ekonomi pedesaan, sehingga Petani sebagai pelal<tr
pembangunan Pertanian perlu diberikan perlindungan cl:rtr

pemberdayaan yang sistematis dan berkelaljutan;
bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah scrta
melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Talrrrn
2OL3 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerint;rl.t

Daerah Kabupaten Banggai perlu menetapkan kebijakan terhirrlrrlr
Perlindungan dan Pernberdayaan Petani;

d. bahwa berdasarkan pertimbarngan sebagaimana dimaksud da1ant ltrtt'i,tf'

a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tenlirrrs
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomoi: 29 Tahun 1959 tentang Pembentukztn

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Reptrblik

b.

c.

J
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Indonesia Tahun 1959 l\lomor 74, Tambahan Lembaran Negerrir

Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan Lah;rn
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOg Nomor 149 , Tambahan Lembaran Neg:iri r

Republik Indonesia Nomor 5068);
Undang-Unci.ang Nomor 18 Tahun 2OL2 tentang Pangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Cl2 Nomor 227 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan daur

Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesr:r
Nomor 5a33);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Dae r,rlr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Notnor 2'i'r.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55-r;1
sebagaimana telair diubah beberapa kali, terakhir dengan Undeinl
Undang Nomor 9 Tatrun 2015 tentang Perubahan Kedua Aias
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daet'irlr
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Notnor :-,,(i,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
L KABUPATEN BANGGAI

dan
BUPATI BANGGAI,

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

PETANI.

4.

5.

6.

Menetapkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiclcr-r

Republik Ind,onesia yang nremegang kekuasaan Pemerintahan Neg:rr:r

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menlt'ri

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Nesrt r';'r

Republik Indonesia Tahun 791,5.

2. Daerah adaiah Kabupaten Banggai.

3. Pemerintah Daerah acialah Bupati sebagai unsur penyelengg:rrtI

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan uruseln

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Banggrri

4. Bupati adalah BuPati Banggai.

/
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Perangkat Daerah adarah unsur pembantu Bupati dan Dcu,anPerwakilan Ralqyat Daerah dalam penyelenggaraan ur.-rs:lnpemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bange:ri.Perlindungan petani adalah segara upaya untuk membantu p.Lr.r.idalam penyedian sarana dan
te rh ad ap Ko mo d i ta s u n ggu I "" .,:"1X'Jlru 

" 
:,TJ"T ?l;,ii Tl* T I i]Pemerintah (HPP), mekanisrne penyangga produksi, asuransi perirr.r,

Sistem Peringatan Dini dan penanganan dampak perubahan rf.rir.r,perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan periindungan cr.ripraktik Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pemberdayaan petani adarah segara upaya untuk meningkertii:rnkemampuan Petani untuk meraksanakan Usaha Tani yang lebih b:'k,mandiri dan berdaya saing melalui pendidikan dan peratihzr.,penguatan penyuluhan clan pendampingan, penyediaan pemfisr,.,:r'bagi Petani, pembentukan kelembagaan' Kelompok Tani ckL.Gabungan Kelompok Tani dan pembentukan Badan Usaha l\,rliikPetani.
Petani adalah warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau bes,,r.1ir
keluarganya yang merakukan usaha Tani di bidang tanarnan pa.r'rr,hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

7.

8.

9.

12.

13.

14.

i5.

Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayatibantuan teknologi, modal, tenaga ke,-ja, dan manaJemen
menghasilkan kornoditas pertanian yang mencakup tanaman .

hortikultura, perkeb'nan dan/atau pcuernakan daram
hgroekosistem.

10. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian dan perkeburir'
mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, pengolahrrr,
penanganan pascapanen, pemasaran hasii, dan/atau jasa penunjarg.
Pelaku usaha adalah setiap orang yang merakukan usaha sar^rii
produksi Pertanian dan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hrr:,ir
Pertanian, serta jasa penunjarrg pertanian.
setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik .'il.LI
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan i-rukum.
Komoditas Pertanian adalah hasil dari userha Tani yang cl.r;r,,I
diperdagangkan, disimpan, dan fatau dipertukarkan.
Komoditas unggulan Strategis adalah komoditas andaran _\,i..r1memiliki posisi strategis baik berdasarkan pertimbangan ter<.is
(kondisi tanah dan iklim) maupun sosial ekonomi dan kerembagerar.,
(penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya mar.rusier,
infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) unir_rli
dikembangkan di Daerah.
/rsuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dengan pih.rk
perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggun€{:ur
risiko Usaha Tani.

i 1.

16' Lahan adalah bagian daratan d.ari permukaan bumi sebagai su.illl
lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap fakror ya.{l
mempengaruhi penggunaannya seperti ikrim, rerief, aspek georogi, drr.
hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengarrrlr

denglrn
unlrrk

pangarl,
SLlillt]

V
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manusia.
17. Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk Llsa,lrt

Pertanian.
18. Lahan Pertanian Pangan tserkelanjutan adalah bidang Larir:'rn

Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangl<zrtr

secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandiriarn,

ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
19. Sistem Peringatanan Dini adalah sistem yang memuat informasi

tentang perubahan ikiim dan cuaca, potensi bencana alam dan jenrs

serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hanlil,
dan/atau wabah penyakit hewan menular.

20. Hak Kekayaan Intelektual adaiah hak yang timbul bagi hasil olah pilirr
yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna Lttrrttii

manusia dan dilindungi oleh ketentuan Peraturan peruncl:,:t'
undangan.

21. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku Usalra

dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran bararrg

atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melas'nn
hukum atau nenghambat persaingan usaha.

22. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan cl;rri,

oleh, dan untuk Petani glrna memperkuat dan memperjuangl<rtrl
kepentingan Petani.

23. Kelompok Tani adalah Kumpulan Petani/perkebun yang aciit rlr

Daerah yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesanrrr;tr.t

kpndisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber da1's kesanrrtrin

komoditas; dan keakrahan untuk meningkatkan st't'1:1

mengembangkan usaha anggota.

24. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok 'larrr

yarrg ada di Daerah yang bergabung dan berkerjasama utrtti]<

meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha'

25. Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disebut BUM Pt'l;rrri

adalah badan usaha yang berbadan hukum yang dibentuk olei', rirtt'i,

dan untuk Petani yang ada di Daerah melalui Gabungan Kelonrirr;k

Tani dengan penyerraan modal yang seluruhnya dimiliki olch

Gabungan K.elomPok Tani.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 2

(1) Perencanaan Perlindurgan dan Pemberdayaan Petani dilalrukan sc''irril

sistematis, terpad.u, terarah, menyeluruh, transparan' dan akuntalrr rl'

(2) perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakrrl<rrn

berdasarkan Pada:
a. daya dukung sumber daYa alam dan

b. rencana tata ruang wilaYah
pengembangan Pertanian;

lingkungan;
dan master

c. perkembangar-I ilmu perrgetahuan dan teknologi;

plan ka'uv;ts:ln

J
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d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
e. jumlah Petani;
f. kebutuhan prasarana den sarana; dan
g. kelayakan teknis dan elconomis.

(3) Perencanaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) merupakan bagiar',
yang integral dari:
a. rencana pembangunan nasional;
b. rencana pembangunan daerah; dan
c. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3
Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paiing sedikit rrrerrlrr:,rt
strategi dan kebijakan.

Pasal 4
(1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaim:in.r

dimaksud dalam Pasal 3 ditet.apkan oleh Bupati berdasarkan pricl;i
kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

(2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melaiui:
a. prasarana Pertanian, sarana produksi Pertanian dan teknol,r,li

Pertanian;
b. kepastian usaha;
c. perlindungan Komoditas Unggulan Strategis;
d. penetapan harga pembelian Pemerintah;
e. ..mekanisme penyangga produksi;
f. ganti rugi gagal panen akibat kejadia.r luar biasa;
g. sistem peringatan dini;
h. Asuransi Pertanian;
i. perlindungan luasan Lahan Pcrtanian; dan
j. perli'^dungan Hak Kekayaan Intelektual.

(3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. penyuluhan dan pendampingan;
c. pembentukan Kelompol: Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
d. Badan Usaha Milik Petani: dan
e. penyediaan pembiayaan.

Pasal 5
(1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimarrrit

dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Bupati dengan
memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani.

(2) Dalam menetapkan kebijakan Perlitt'dttg"tr dan Pemberd.ayaan Petani
sebagaimana dimaksr:d pada ayat (1), Bupati u';'r jrh

mempertimbangkan:
a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat, dan

b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan litin,,'i,
sebagar mitra Pemerintah Daerah.

l=
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Pasal 6
(1) Penyrsunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petiinr

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Petani.
(2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetaipkan olclr

Bupati menjadi Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Fetani
jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan
berpedoman kepada Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pet:.lnr
Provinsi.

BAB III
PERLINDUNGAN PSIANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasa-l 7
Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimak:.,r'i
dalam Pasal 4 ayat (2\.

Pasal 8
(1) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat f .,l

huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, humf f dan huruf h dibe.il .

kepada:
a. Petani penggarap yang tidak memiliki Lahan s:ndiri dan menggir'; l

paling luas 2 (dua) hektar;
b. Petani yang melakukan Usaha Tani dilahan milik sendiri r,','

luasnya kurang dari 2 (dua) hektar; dan
c. Petani holtikultura, pekebun, atau peternak skala usaher f:llil

sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
(2) Periindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 aval (.1)

huruf C huruf g dan huruf i diberikan kepada Petani.

Bagian Kedua
Prasarana Pertanian, Sarana Produksi Pertanian

dan Teknologi Pertanian

Paragraf 1

Prasarana Pertanian

Pasal 9
(1) Pemerintah Daerah bertanggung j awab menyediakan dar-r / a riru

mengelola Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pas:rl 4

ayat (2) huruf a.
(2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antarer l:rirr

meliputi:
a. ketersediaan pupuk dan bahan bakar minyak;
b. jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa;

c. bendungan, dam, jaringgn irigasi, dan embung; dan

)
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d. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan; dan
e. lantai jemur dan lumbung pangan.

Pasal 10
(1) Selain Pemerit'rtah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyedi;r1::r'-'

dan/atau mengelola pra.sarana Pertanian sebagaimana dimalisud
dalam Pasal 9 sesuai kebutuhan Petani.

(2) Penyediaan prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada a5'irt (1)

diutamakan untuk pengembangarl Komoditas Unggulan Strate gis .

Pasal 1 1

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah :rda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Paragraf 2
Sarana Produksi Pertanian

Pasal 12
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana pro<irrl<si

Perlanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sccr2lra

tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi

Petani.
(2) Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) prrlrng

sedikit meliputi:
q.. benih, bibit, bakalan ternak sapi potong, pupuk, pestisida, prtl<at-t,

dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan

b. alat dan mesin Pert-anian sesuai standar mutu dan kondisi sp,rsillk
lokasi.

Pasal 13

(1) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud claiam

Pasal 12 ayat (2), diutamakan untuk peningkatan produktifitas rir,rn

pengerrrbangan Komoditas Unggulan Strategis di Daerah.

(2) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud P,rda

ayat (l) mengutamakan sarana produksi 1l?116 telah memenuhi krrt 'ria

standar mutu atau Standar Nasional Indonesia atau yang t t l;rll

memenuhi uii kelavakan mesin.

Paragraf 3
Teknologi Pertanian

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah bertanggr-rng jawab menyediakan tekrrologi

pertanian sebagairrrana dimaksud dalam Petsal 4 ayat \2) frttt'tti' rt

secara tepat waktu, tepat mutu dan harga terjangkau bagi Petani'

(2) Teknologi pertanian sebagaimarra dimaksud pnda ayat (1) meliputi:

a. teknologi produksi;
b. teknologi Pengolahan; dan
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c. teknologi pasca panen dan pemasaran.
(3) Penyediaan teknologi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayal (._/

diutamakan untuk peningkatan produktifitas dan pengemba. srr r r

Komoditas Unggulan Strategis di Daerah.

Bagian Ketiga
Kepastian Usaha

Pasal 15
(1) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana ciimaksud dalam i);,. ;rl

4 ayat (21 huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban:
a. menetapkan kawa san Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potcrr,.r

sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber cl:r.,a
buatan:

b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepacia petani;
c. memberikan keringanan Pajak Bumi Dan Bangunan bagi Lahrr-r

Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

(2) Ketentuan lebih lanjut me ngenai tata cara pemberian keringanan p:i jrrk
Burni dan Bangunan bagi Lahan Pertanian produktif yang diusah:ri:rn
secara berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kee mpat

.- ".riindungan 
Komoditas Unggulan Strategis

Pasal 16
(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhad:rp

Komoditas Unggularr Strategis yang ada di Daerah.
(2) Komoditas Unggulan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayai {l)

diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasai 17

Perlindungan terhadap Kornoditas Unggulan Strategis dilakukan c1a la nr

bentuk:
a. membatasi terbitnya rekomendasi impor untuk Komoditas Unggirl;. .

Strategis; atau
b. tidak menerbitkan rekomendasi impor uniuk Komoditas Unggrrlrrtr

Strategis apabila ketersediaan untuk kebutuhan Daerah mencukupri

tsagian Ke lima
Penetapar-r Harga Pembeiian Pemerintah

Pasal ,18

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait r.r-i rj I tr

mengusrrlkan penetapan harga pembelian Pemerintah kcparlrr

Pemerintah Daerah Provinsi.
(2) Penetapan harga pembelian Pemerintah sebagaimana dimaksud ptrrla

ayat (1) dilakukan untuk Komoditas Unggula- Strategis.
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(3) Penetapan harga pembelian Pemerintah terhadap Komoditas lJneg.r;,rrstrateg^- dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harqa rrr;,1Komoditas Unggulan Strategis di Daerah.

Pasal 19
Dalam hal Pemerintah Daerah, Pelaku usaha dan/atau pihak lain r-rrrrr:hendak membeli hasil produksi Komoditas Unggulan Strategis r,ilikPetani, wajib membeii dengan harga berdasarkan harga pemberi:rn
Pemerintah yang sudah ditetapkan.

Bagian Keenam
Mekanisme Penyangga produksi

Pasal 20
Pemerintah Daerah berperan sebagai penyang!: produksi dalam rairrrl1.;r
menjaga stabilitas harga jual Komoditas unggula' strategis.

Pasal 21
(1) Dalam hal produksi Komoditas unggulan Strategis yang dihasilt<rir-r

Peta'ni melimpah, Pemerintah Daerah dapat membeli hasil prodriksiPetani paling rendah berdasarkan harga pembelian pemerinr;rl-r
dan/atau Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.

(2) Pembelian hasil produksi Komoctitas unggulan Strategis sebagaim^ra
djmaksud pada ayat (1) dilakukan di Kelompok Tani a.tau Gabunsrr-r
Kelompok Tani.

(3) Dalam rangka pembelian hasil produksi Komoditas Unggulan stral,.grs
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 Pemerintah Daerah melakr:1.:ir'
kerjasama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dap/iriiiri
BUM Petani atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 22
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi bunga pinjaman m6ci.1

kepada Kelompok Tani, Gaburrgan Kelompok Tani dan/atau Bi rtvl
Petani dalam rangka membeli hasil produksi Komoditas Ungguirrlr
Strategis.

(2) Pemberian subsidi bunga pinjarnan modal sebagairnana dimaksrrci
pada ayat (1) hanya diberikan kepada Kelompok Tani, Gab,nqrr.
Kelompok Tani dan/atau BUM Petani yang melakukan pemin3ama. rli
Bank milik Pemerintah atau swasta.

Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembelian hasil prodrrl.:
mekanisme kerjasama, dan mekanisme pemberian subsidi bu ir
pinjaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal
diatur dengan Peraturan Bupati.

il,

la
az
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Bagian Ketujuh
Ganti Rugr Gagai Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 24
(1) Pemerintatr Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal parrcrr

akibat kejadian luar biasa.
(2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian li rl r'

biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daet'atlr

berkewajiban:
a. menentuka;r jenis tanu.man dan menghitung luas tanam yanq

rusak;
b. menghitung jenis dan menghitung ternak yang mati; dart-t

menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

(3) Ketentrran lebih lanjut mengenai bantuan ganti rugi gagal panerr

akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat {2\, diatur

dengan Peraturan BuPati.

Pemerintah Daerah
mengantisiPasi gagal

Bagian KedelaPan
Sistem Peringatan Dini

Pasal 25
wajib membangun Sistem Peringatan Dini un I ' t 

i:

panen akibat bencana alam.

Pasal 26

(1) Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (-l)

huruf g dilakukan dalanr bentuk:

^. prakiraan perubahan iklim yang berpofensi dapat merubah 1lo1rt

tanam dan / atau merlggagalkan panen;dan

b.perkiraanpotensiSeranganorganismepengganggutumbijll.ir'.
serangan hama, danlatau wabah penyakit hewan menular'

(2) Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hat'tt;

akurat, a.p"t *ukt r, dan d.apat d.iakses d,engan mudah dan cepa[ r)i"ir

Petani dan masYarakat'
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Peringatan Dini sebagaim:rrr'r

dimaksudpadaayat(2|cliaturdenganPeraturanBupati.

Bagian Kesembilan
Asuratrsi Pertanian

Pasal27

(1) Pemerintah Daerah, da.pat melindungi usaha Tani yang dilaksanak:rrt

oleh Petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanistri'r

bantuan PembaYaran Preml'
(2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuk;rrl

untuk melindungi Petani dari kerugian gagai panen akibat:

a. bencana alam;

b. serangan orgasme pengganggu tanaman;
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wabah penyakit hewan menular;
dampak perubahan iklim; dan/atau
jenis risiko-risiko lain yang diatur dengan peraturan Menteri yanq
bert*"rggung jawab di bidang pertanian.

Pasal 28
objek pertanggungan Asuransi pertanian diberikan terhadap:
a. Lahan sawah yang digarap para petani penggarap anggota Kelomp.l<

Tani;
b. sapi betina potong milik anggota kelompok ternak; dan
c. komoditas lain yang ditentukan oleh Menteri yang bertanggung jar,,-alr

di bidang Pertanian.

Pasal 29
(1) Jaminan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada pasai -,*l

diberikan dalam bentuk bantuan premi oleh pemerintah Daerah.
(2) Pemberian bantuan pembayaran premi Asuransi pertanizrp

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kelompok Tspi
dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang melakukan Usaha Tiili
untuk Komoditas Unggrlan Strategis sebagaimana dimaksud dal1r1
Pasal 16 ayat (2).

Pasal 30
Pemberian bantuan premi A.suransi Pertanian sebagaimana dimakr;Lrti
dalarq Pasal 29 ayat (2J tidak dapat dilakukan apabiia Kelompok Trr:ri
dan/atau Gabungan Kelompok Tani telah memiliki Asuransi Pertar-irir,
dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Suiawesi Tengah, dari prrr.ii:
lain atau atas dasar inisiatif sendiri.

Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan besaran bantuan prcnri
Asuransi Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
. Perlindungan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 32
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediriirn

Lahan Pertanian.
(2) Jaminan ketersediaan Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pir.i r

ayat (1) dilakukan melalui:
a. konsolidasi Lahan Pertanian; dan
b. jaminan luasan Lahan Pertanian.

c.
d.
e.
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Paragraf 1

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 33
(1) Konsolidasi Lahan Pertanian rnerupakan penataan kenri,r,ii

penggunaan dan pemanfaatan Lahan sesuai dengan Rencana T, r1 r

Ruang Wilayah Daerah untuk kepentingan Lahan Pertanian.
(2) Konsolidasi Lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasrrn

Lahan Pertanian untuk Petani agar mencapai tingkat kehidupan \rrurq
layak.

(3) Konsolidasi Lahan Pertanian sebagaimana Jimaksud pada ayat (l )

dilakukan dengan:
a. pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian; dan
b. pemanfaatan Lahan Pertanian yang terlantar.

Paragrd 2
Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 34
(1) Untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan Lahan Pert:rni,ur.

Pemerintah Daerah dapat menetapkan Lahan terlantar potensi;il
sebagai Lahan Pertanian.

(2) Petani diberikan kemudahan memperoleh Lahan Pertanian di ert:rs

tanah negara bebas yang telah dicetak menjadi sawah oleh Pemerirtt;,lr
Dabrah.

(3) Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh Lahan Pertanirrtt
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk ltari<

pakai.
(4) Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh Lahan Pertatriarr

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :rirr
pengusahaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan.

(5) Perluasan Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rirrrr

ayat (2) dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Det'i:rlr

dan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 35
(1) Pemberian kerrrudahan bantuan . Lahan Pertanian sebagaimirtlit

dimaksud dalam Pasai 34 ayat (1)'' dan ayat (2\ diutamakan keprrcla

Petani yang tidak memiliki Lahan Pertanian dan telah mengusahakan
Lahan Pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasat-t

Pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau memiliki Lahan

Pertanian tetapi kurang dan 2 (dua) hektar.
(2) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

Daerah menyed.iakan fasilitas pembiayaan dan modal bagi Petani \'rr1'|d

tidak memiliki Lahan Pertanian atau memiliki Lahan Pertanian telrtiri

kurang dari 2 (dua) hektar untuk memiliki dan latau memperl I t; r s

kepemilikan Lahan Pertanian.

J
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Pasal 36
(1) Petani yang menerima kemudahan bantua.n untuk memanfaatl<antanah negara yang cliperuntukkan atau ditetapkan untuk karr,,asa'Pertanian wajib menggarap Lahan Pertaniannya dengan memanfaatl<:r.sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.
(2) Ketentuo^r lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan tanah nes::rriryang diperuntukkan bagi Petani sebagai*"rr" dimaksud pada ayat (r)diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 37
Dalam menerima bantuan menggarap tanah negara yang ditetapl.:;,,rsebagai kawasan pertanian, petani dilarang:
a. mengalihfungsikan Lahan pertanian yang digarapnya menjadi rah;r.non-pertanian; dan/ atau
b' mengalihkan Lahan pertanian yang digarapnya baik sebagian atrr.seluruhnya kepada pihak lain, kecuali mendapat izin dan pemerintirlr

Daerah.

Bagian Kesebelas
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 38
(1) Pemerintah Daerah meliilui Perangkat Daerah terkait *., r , i

memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Tntelektual yang dimiiri.
Peta,ni, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau Blri,j
Petani.

(2) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud paci:r
ayat (1) dilakukan terhadap teknik_teknik;
a. penanaman;
b. di bidang pemuliaan tanaman;
c' dalam pengernbangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanamain:
d. pengobatan pestisida alami untuk tanarrran; dan
e. teknik-teknik lain yang t.erkait dengan dunia pertanian d:r.

Perkebunan.

(3) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud padir
ayat (1) juga dilakukan terhadap hasil Pertanian, Perkebunan clan
Peternakan.

Pasal 39
Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi sebagaimana dimaksud daianr
Pasal 38 meliputi:
a. hak cipta;
b. paten;
c. merek;
d. rahasia dagang; atau
e. perlindungan varietas tanaman.



-14-

Pasal 40
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud clrrlrrn
Pasal 39 dapat diberikan dalam bentuk:
a. fasilitas seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya il;rk

Kekayaan Intelektual dari instansi terkait; dan/atau
b. bantuan pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hinsqa

keluar-:;'a Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 41
(1) Petani, Kelontpok Tani, Gabungan. Kelompok Tani dan/atau BUI\4

Petani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi dengan iJrrk
Kekayaan Intelektual namun belum didaftarkan wajib melaporkan l<e

Perangkat Daerah terkait untuk difasilitasi proses pendaftaran olch
Pemerintah Daerah Kabupaten Balggai.

(2) Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau trl,M
Petani yang sudah memiljki Hak Kekayaan Intelektual yang pr.:i-s
pendaftarannya dilakukan secara mandiri wajib melaporkan i.:r:

Perangkat Daerah terl:ait untuk dilakukan pendataan.

BAB IV
PEI{BERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal42
p.*U.raayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengem.bangl<rrrr

pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, st r'',t

pertumbuhan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mzitrrlri't

dan berdaya saing tinggi.

Pasal 43
Pelaksanaan Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. peny'uluhan dan pendamPingan;
c. penyediaan pernbiayaan bagi Petani;
d. pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelorrrpok Tani; dan

e. pembentukan Bum Petani.

Bagian Kedua
Pendidikan dan pelatihan

Pasal 44
(l) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait s'rri:ir

menyelenggarakan Pcndidikan dan Pelatihan kepada Petani sc( ' rr , r

berkelanjutan.
(2) pelaksanaan penyeienggaraan F'endidikan dan Pelatihan kepada Pt't'rttL

sebagaimana Cimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri olt ir

.J
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Pemerintah Daerah atau berkerjasama dengan badan atau institusi
yang terakreditasi.

(3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksrtd
pada ayat(1) dapat beruPa:
a. pengembangan program pelatihan dan pel"lgangan; atau
b. pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang agribisnis.

(4) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayzrt (3)

difokusxan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara ilrcli
daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran.

(5) Petani yang telah mendapatkan pelatihan wajib menerapi"

pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoiehnya (

membaginya kepaCa anggota Kelompok Tani lainnya.

Pzrsal 45
Dalam Pemberdayaan Petani, Pelalcu usaha dapat menyelenggarakan:

a. pendidikan formal dan nort fonnal; dan

b. pelatihan dan pemagangan.

Pasal 46
(1) Dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan sumber clr iva

manusia di bidang Pertanian, Pemerintah Daerah dapat memfasrlir'rsi

pendirian atau pertumbuhan perguruan tinggi atau Sekolah Ment'tt'lith

Kejuruan Pertanian yang diselenggarakan oleh Pemerintah iiirlr

masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah memllerikan beasiswa bagi pelajar atau mahatr'ri'\\'il

y.ng mengikuti Pendidikan di perguruan tinggi atau di Stri:(]li'th

Menengah Kejuruan di bidang Pertanian sebagaimana dimaksud ptida

ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa kepada pcliiiar

dan mahasiswa sebagaimana d'imaksud pada 
^yat 

(21 diatur dct-iria'n

Peraturan BuPati.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan PendamPingan

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang bertanggung .t' r ' ab

dibidang Pertanian, perkebunan dan peternakan wajib membe riiian

fasilitasi penyUluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kt'p;1d2

Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani'

(2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada a1'at (1)'

berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penl'ulrrh'

(3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan penyuluh sebagarl]l'rnii

dimaksud pada ayat (2) pating sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalirrn 1

(satu) desa.
(4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakr'rl<an

oleh penlnrluh dan/atau petugas teknis lainnya'

l ll

IN
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Pasal 48
(1) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dim:il:sud

dalam Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) dapat dilaksanakan oiei'r
masyarakat, perguruan tinggi, Pelaku Usaha, instansi dan,'i:rlilLl
institusi yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan penlulrriran
dan pendampingan di bidang Pertanian.

(2) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimal<sucl
pada -yat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Dirc'rah
yang bertanggung jawab di bidang penyuiuh Pertanian.

Pasal 49
(1) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar I'r'tani

dapat melakukan:
a. teknologi produksi pascapanen, pengolahan, dan pemasarar'] \ ing

baik;
b. analisis kelayakan usaha; dan
c. kemitraan dengan Pelaku Usaha.

(2) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanaka^. sesuai dengan kete n l i ran
Peraturan perundan g-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penyuluhan ,lan
Pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyediaan Pembiayaan Bagi Petani

' Pasal 50
(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pembiayaan bagi Kel,nrpok

Tani, Gabungan Keiompok Tani dan/atau BUM Petani dalam r,rtrqka
peningkatan produktifitas hasil Pertanian untuk Komoditas Unr:rr rirrn

Strategis.
(2) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada r1\'iii (1)

dilakukan melalui pinjaman pembiayaan untuk:
a. memiliH dan/atau memperluas kepemilikan Lahan Pertanian;
b. memiliki dan/atau pengembangbiakan hewan ternak;
c. pengadaan sarana produksi; dan/atau
d. penguatan modal bagi Pelaku Usaha Tani.

(3) Penyediaan 'pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan melalui fasilitas perbankan milik Pemerintah/ Pemerirrtah
Daerah atau swasta.

Pasal 51

Selain fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5() ;rvat

(3), pembiayaan dapat bersumber dari:
a. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau r jana

program kemitraan dan bina lingkungan dari Badan Usaha l''liiik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

b. pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar Ketetrtuan
peraturan perundang-undarigan.

J
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Pasal 52
(1) Pelaksanaan penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud cl:ilrrm

Pasal 50 ayat (1) dilaksanakan dengan persyaratan sederh:rn:-r,
prosedur cepat dan bunga ringan.

(2) Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM petani \.err.)g
memperoleh fasilitas pembiayaan dilararrg menggunakannya diluar clr iri
ketentuan sebagaimana dimaksud daram pasal 50 ayat (2).

Bagian l(elima
Pembentukan Kelompok rani dan Gabungan Kelompok Tani

Pasal 53
(1) Setiap Petani wajib menjadi anggota Kelompok Tani.
(2) Setiap Kelompok Tani sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) u.i,r.jib

membentuk Gabungarr Kelompok Tani.
(3) Pembentukan Kelompol< Tani dan Gabungan Kelompok 'f ar.i

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan se<.ar.a
transparan dan akuntabel berdasarkan kesamaan komoditas derlarn-r
satu wilayah hamparan yang sama.

(4) Pembentukan Kelompok Tali dan Gabungan Kelompok r :, n r

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh kepala desa/lr,r-,rl-r
dan diketahui oieh penyuluh pertanian.

. Pasal 54
(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjan':rb

dibidang Peny"uluh Pertanian, Perkebunan dan peternakan Dacr"ah
wajib membuat sistem informasi yang handal, mudah diakses rlrrn
akurat.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memurrit
informasi tentang Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok 'l';r'ri
meliputi:
a. nalna;
b. alamat;
c. lokasi usaha;
d. luas Lahan;
e. jenis komoditas;
f. jenis Lahan;
g. waktu tanam; dan
h. nama, alamat dan foto Petani yang menjadi anggota.

Bagian Keenam
Pembentukan BUM Petani

Pasal 55
(1) Setiap Gabungan Kelompok Tani dapat mendirikan BUM Petani SeSu;ri

dengan kebutuhan.
(2) BUM Petani berbentuk badan usaha yang berbadan hukum.

I

)
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(3) Persyaratan, prosedur dan tata cara nendirian BUM p,,1rrni
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan pemnclarpg-
undangan.

Pasal 56
(1) BUM Petani berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya s'rrg,

wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani.
(2) BUM Petani dalam aktifitasnya paling sedikit bertugas:

a. men1rusun kelayakan usaha;
b. pet''gembangkan kemitra.an usaha; dan
c. meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

Pasal 57
Pemerintah Daerah dapat mendorong dan memfasilitasi pembentrrl.,rlr
BUM Petani dalam bentuk:
a. sosialisasi pembentukan BUM petani;
b. pemberian fasilitas kemudahan pengurursan persyaratan pendir-iiur;

atau
c. bimbingan teknis manajemen pengelolaa.n BUM petani.

Pasal 58
(1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan ,rt.'l-r

Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah terkait.
(2) Pqlaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diiaklt<rrn

Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada a\,nr t)
dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana clrirl,rr-
dalam ketentu an Pe ratural r perundang-undangan .

Pasal 59
(1) Pemerintah Daerah wajib mendukung pelaksanaan Perlindungan cl;rn

Pemberdayaan Petani sebagaimana diatur didalam Peraturan Dacr.irl-i
ini.

(2) Bentuk dukungan sebagaimana, dimaksud pada ayat (t ) meliputi:
a. pembentukan produk hukum daerah;
b. pemberian subsidi;
c. pengembangan atas Hak Kekayaan Intelektual; dan
d. sinkronisasi kebiiakan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 60
(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka pelaks:rnrrirr

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Petani di Daeral,.
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(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ort,h
Perangkat Daerah terkait melalui monitoring dan evaluasr \.irrq
dilakukan secara reguier atau insid.ental dan berkoordinasi delqrir-r
Pemerintah kecamatan, kelurahan, dan pemerintah desa.

(3) Dalam melakukan monitoring cian evaluasi sebagaimana dimal<r:ri,i
pada ayat (2) Perangkat Daerah terkait dapat berkerjasama de.:,:,'
Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha lrlrlrl.:
Daerah dan/atau lembaga terkait lainnva.

Pasal 61
Perangkat Daerah terkait wajib menyampaikan laporan hasii pembir-rir;,'
dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan petani di Da.:.rlr
Kepada Bupatr setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua
pengawasan

Pasal 62
(1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan perlindungan rirr.

Pemberdayaap Petani, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordin:r:.r
(2) Tim Koordinasi sebagaimana climaksud pada ayat (1) dipimpin r,t<,ir

Wakil Bupati yang beranggotErkan seluruh Perangkai Daerah \:r,.il
terkait dengan Perlindungan dan pernberclayaan petani.

(3) Tim Koordinasi sebagaimana clirnaksud pada ayat (1) ditetaplririr
deqgan Keputusan Bupati.

BAB VI .

PERAN SER'TA MASYARAIGT

Pasal 53
(1) Masyarakat dapat berperan serta daiam penyelenggaraan perlindlnr:,iri

dan Pemberdayaan petani.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana d,irnaksud pada ayat (1) cr:r;,; i

dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), c1,ri.r r

dilakukan terhadap:
a. penlrediaan prasarana dan sarana produksi;
b. perlindungan hak lcekayaan intelektual;
c. fasilitas bantuan Asurarisi pertanian;
d. fasilitas pembiayaan da;r permodalan;
e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
f. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
g. pelaksanaan penguatan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok f irrrr

dan/atau BUIU petani.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyaral:.r'

dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani ciiar Lr r

dengan Peraturan Bupati.
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BAB VTI

PENDANAA}]

Pasal 64
Pendanaan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Pelani
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah danl:rr:ru
sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
SANT:SI ADMINISTRATIF

Pasal 65
(1) Setiap Petani, Kelompok Tani dan / atau Gabungan Kelompok Tani \ i r ng

melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 huruf a rl;in
huruf b, Pasal 4l ayat (1) dan ayat(21, Pasal 52 ayat (2), atau pasar .,rl
ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. teguran tertulis;
b. penghentian pemberian bantuan;
c. pencabutan izi.n; atau
d. pembatalan kerjasama.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan saril..si
administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEIIYIDIKAN

Pasal 66

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indor-rcsia,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerint;r1-r
Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bici,rnq
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diberi wewenang khtrsLrs
sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Ncgtrra
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab lJndrrnq-
Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada avi,rr t1)

berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau ketererr!,u'l

berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindung:ur : ur

Pemberdayaan Petani;
b. melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang dirlriqa

melakukan tindak pidana dibidang Periindungan clar-r

Pemberdayaan Petani;
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehuburrr:..rn

dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungarn cirrn

Pemberdayaan Petani;
d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan derrgrrn

)

.t
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tindak pidana dalarn bidang Perlindungan dan PemberdavruLn

Petani:
e. mel,akukan pemeriksaan di tempat t€rt€ntu yang diduga terdrii 'L

barangn bukti dan dokunren lain serta melakukan penyit^aan li;rr)

penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijachl<;'n

bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Perlindungan den

PemberdaYaan Petani; dan
f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rariqka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidarra dalam bi<lang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani-
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penr rrlil'

Kepolisian Negara Republik Indonesia-
(a) Apabil* pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimalsud pada ay:rt {2}

memerlukan tindakan pernngkapan dan perrahanan, Penyidik Peg:rt'ar

Negeri Sipil melakukan koordinasi d''ngan Pejabat Penyidik I'olisi

Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peratrrl 2rn

perrrndang-undangan.
{5)PenyidikPegawaiNegeriSipilsebagaimanadimaksudpadaav:'til)

menyampaikan hasil penyidikan kepada pcnuntut umum m' I;'ltti

Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia'

(6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara :;('rta

proses penyidikan dilaksarakan s€suai dengan ketentuan perat trr'tn

perundang-undangan yanS; berlaku-

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

(1) Petani yang mengalihfungsikar' l'ahan Pertanian menjadi la-hal rton-

pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana :''::;rrai

dengan ket€ntuan peraturan perundang-undangan'
(2) Tiniak pidar^a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ad'lah kejah:rtrLn'

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati sebagai peraturan petaksanaan Peraturan Daerrrh rni

harrs ditetapkan paiing lama 6 (enam) buLrn terhitung sejak Perat.trran

Daerah ini diundangkan '
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Pasal 69
Peraturan Daerah ini mulai berraku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangirn
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daer:rl1
Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal Desember 2016

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal Desember 2016

KABUPATEN BANGGAI.

LEMBARAN DAERAH KABLIPATEN BANGC}AI TAHUN 20T6 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BAI'.IGGAI, PROVINSI SULAWESi
TENGAH: 7O2, 06 I 2QI6.

BUPATI BANGGAI,

DAERAH
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 7 TAHUN 20T6

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

UMUM

1. Dasar Pemikiran

Wujud perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia telah dirumuskrrrr
dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republii<

Indonesia Tahun L945 yakrri; "Melindungi segenap bangsa inConesia ciarr

seluruh tumpah darah indonesia...dst". Sesuai amanat konstitusi gttrra

memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara antara l;iirr
berkewajiban juga menyelenggarakan perlindungan danpemberdav:r:tt.r

kepada Petani. Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pe1'1r'rr

tersebut harus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjut'rrr.
dengan tujuan untuk melindungi petani sebagai pelaku pembangurr:rir

Pertanian gune. mendrrkung pemenuhan kebutuhan pangan \.rrrr!l
menrpakan hak {asar .setiap orang. T\rjuan jangka panjang adalah unir-'i':

mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan' dan ketahai :rr rr

pangan secara berkelanjutan guna memperoleh manfaat sebesar-besartrr a

kemakmuran rakryat.

petani sebagai pelaku utama dalam pe,rn-bangunan secara faktual tr lal-t

banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masS'anrli'tt

melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini namun masih banyak virrrg

belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis c]:tr-t

berkelanjutan. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalarr-t

memperoleh sarana produksi, pembiayaan usaha tani, dan akses tel.heltiirl;

pasar. Selain itu Petani dihadapkan pada kecenderungan terjacirrr ' 'r

perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko Llsirl '1,

glohalisasi, dan gejolak ekonomi giobal, serta 'istem pasar yang tr'i'li
berpihak kepada petani. Oteh karena itu, diperlukan upaya perlindurrg,rr-r

dan Pemberdavaan Petani di Kabupaten Banggai'

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut DPRD Kabupaten Banggai

kemudian mengajukan rancangan peraturan daerah ini sebagai rancatrsatl

peraturan daerah inisiatif DPRD dalam Program Pembentukan Peratliritn

Daerah Tahun 2016 sebagari kr:mitmerr DPRD dalam pembc''iirn

perlindungan dan PemL.erdayaan kcpilclil Petani cli Karbupaten Banggai irriar

lebih sejahtera lagi. Terlebih perat.uran daerah ini sekaligus mcruprrli;irr

pengejawantaharr Visi dan Misi tlupa.ti dan Wr'rkil Bupati Banggzri Ir.

Herwin yatim, M.M. dan H. Mustar Labolo Periode Tahun 2016-2021 r'irttu

Visi,,Mewujudkan l(abupaten Banggai sebagai pusat pertunrbrrh'rn

t
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ekonomi, pertanian, kemaritiman berbasis kearifan lokal dan buda.,'r,".
Berdasarkan Visi tersebut kemudian ditetapkan Misi Pembangunan Dat'rrrl-:
Kabupaten Banggai yaitu:
a. terwujudnya Femerintahan yang baik dan bersih menuju pemerir-rtzrhrrn

yang berwibawa;
b. mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi;
c. mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah;
d. mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan tnerata;
e. mewujudkan pengembangan nilai-nilai wilayah kearifan loka1 clan

agama; dan
f. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

Setelah melalui mekanisme yang
daerah ini berdasarkan Keputusan
Bupati Banggai Nomor:

panjang akhirnya lahirlah peralrn- in
IJerserma DPRD Kabupaten Banggzii ,l,,rr
09IKBIDPRD/'2016 dan Norr"r'.

l7O l2499lKumdang tanggal 30 Desernber 20l6.

2. Asas-Asas Periindungan dan Pemberdayaan Petani

Materi muatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diatur didi,rirrrn
peraturan daerah ini disusun berdasarkan asas:
a. kedaulatan yaitu penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberd:rvrriirr

Petani '-^.-.rus dilaksanakan dengan menjtrnjung tinggi hak-hak Pt'trrni
untuk secara bebas dapat menentukan nasib serta mengembtrnql<;ttt
potensi yang terbaik bagi dirinya sendiri;

b. kefiandirian yaitu penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberda\ r n-)

Petani harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamiiiirtn
kemampuan serta kekuatan sumber daya dalam negeri;

c. kebermanfaatan yaitu penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdav: :rn

Petani harus bertujuan untuk niemberikan manfaat yang sebc':;,'r-

besarnya bagi kesejahtera.an dan kualitas mutu hidup Petani;
d. kebersamaan yaitu penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdavirrtrl

Petani harus dilaksa.nakan secara bersama-sama oleh Pemerinlrrlt
Daerah Kabupaten Bartggai, Pelaku Usaha, dan nrasyarakat;

e. keterpaduan yaitu penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdzr\-zurrr

Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan varrg

bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepenting:rn;
f. keterbukaan yaitu penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberda\"etan

Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani sct'ta

pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengarr. pelaf atrrtn

informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh Petani ri,tn
masyarakat;

g. efisiensi berkeadilan yaitu penyelenggaraan Perlindungan , i tt'r

Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan',:,trq
salna Secara proporsional kepada Semua masyarakat di Kabuprilcn

Banggai sesuai dengan kemampuannya; dan

l'
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h. berkelanjutan yaitu penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungarn
untuk menjamin keberlangsungan ketahanan pangan dan kesejahterrr ar rr

Petani.

3. Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:
a. meningkatkan kesejahteraan Petani;
b. menyediakan parasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalrirn

mengembangkan Usaha Tani;
c. memberikan kepastian Usaha Tani;
d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Keiernbagaan

Fetani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern
dan berkelanjutan.

4. Materi Pokok Perlindunsan dan Pemberdavaan Petani

Adapun pengaturan atau regulasi perlindungan r an pemberdayaan 1t( r ir r

ditujukan sebagai upaye Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai untuk
a. meningkatkan kesejatrteraan petani;
b. melindungi petani untuk meningkatkan produktifitas usaha tani;
c. memberdayakan petani a.gar tercipta sinergi dan keberlanjLttait-t

produktifitas Pertanian ;

d. meningkatkan efektifitas pelaksanaan serta pengawasan dalam ratrgka

perlindungan dan pemberdayaan petani di kabupaten banggai-

Adapun strategi perlindungan kepada Petani dali,rm Feraturan daerah trri

dilakukan melaiui:
a. penyediaan prasarana perl.aniiur, Sarana produksi pertanian r]:trr

teknologi Pertanian;
b. kepastian usatra;
c. perlindungan komoditas unggulan strategis;

d.. penetapan harga. pembclian pemerintah;

e. mekanisme Penyangga Produksi;
f . ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;

g. sistem Peringatan dini;
h. asuransi Pertanian;
i. perlindungan luasan Lahan Pertanian; dan

j. perlindungan hak kekayaan intelektual;

Sedangkan strategi pemberdayaan Petani dalam Peraturan daerah ir-ri

dilakukan melalui:
a. pendidikan dan Pelatihan;
b. penYuluhan dan PerrdamPingan;
c. penyediaan pembiayaan bagi Petani;

.J
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d. pembentukan kelompok tani clan gabungan kelornpok temi; d3n
e. pembentukan BUM petani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2

Culmp Jelas.
Pasal 3

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan tlalam penetapan upaya-upa\, ar

Perlindungan dan Pemberdaya.an Petani yang selaras dengzrn prog,'irn
Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerjr, r,, ii
Daerah, Pelaku Usaha dan masvarakat.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Ayat (1)

Pelibatan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberda\:irirn
Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan. rsirs
keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (21

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup Jelas.
Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "Petani penggarap yang tidak memiliki Larhrn
sendiri" adalah Petani penggarap yang menggarap Lahan Pertani.rn
milik orang lain paling banyak seiuas 2 (dua) hektar.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jel.s.
Pasal 9

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang clilakukan oleh Pemerintah Daerah \ il rr

prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau Kelompok Tani.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

)
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Hunrf c
Yang dimaksud dengan "bendungan, artalah setia.p penahan b.-r:rrrn,jenis ukuran, atau jenis rainnya yang menaJnpung air, baik sc.,:i,raalamiah maupun secara buatan, terrnasuk produksi, te,'i'stumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralahnnya.

Yang dimaksud dengan'dam" adarah sebuah bending Lrr111k;il:ff:::?Ji1}n1t' sungai 
".r'i,,ggu ui, dapat diari-rka. r<,:

Yang dimaksud dengan "jaringan irigasi' adarah infrastruktur r.ar_rgmendistribusikan ai. yang t..""rf 
. dari bendrembung terhadap Lahan ;.r;;oengan-ad;;;; jaringan*o;J'lil"-:*,--**1rfr i*l"Tl*#:iidan lading para petani at 

"ri t-erjamin.

Yang dimaksud dengan "embung" adarah tempat atau \\,;rr r,1r.1penampung air pada waktu terjadi surplus air cli sungai atau serrrrr,,,i
nrr*rf 

pat penampungan air hujan.

Cukup jelas.
Huruf e

Pasar 10 
cukupjelas.

Ayat (1) i

Yang dimaksud dengan "Pelaku Usaha" adalah pelaku usaha perseorair{jrrr
t]ilXX-fgara 

Indonesia dan/atau o.rut., usaha yang berbadan hukrr.r
Ayat (2)

yang dimaksuc dengan "prasarana,, adalah mehputi jalan Usaha .r.ir.i,

inffi?T'.1ilJ"X?."gan 
irigasi, embung, jaringan ristrik, pergudans, 1, .

Pasal 1 I
Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.
Pasal 13

Yang dimaksud dengan "sarana,, adalah metputi benih, bibit, pupr-rk,pestisida' pakan' alat dan mesin sesuai stand.ar mutu dan kondisi spesi'i<Iokasi.
Ayat (2)

Cukup Jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Ayat (1)

. 
Huruf a

J
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Yang dimaksud dengan "kawasan usaha tani' adalah harnparandalam sebaran kegiatan dalam bidang Pertanian yang disatuka' olehfaktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, buciar:r,maupun infrastruktrrr fisik buatan.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan rg:1rpetani dapat mengembangkan Usaha Tani.
Huruf d

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Kriteria untuk menentukan suatu komoditas dapat disebut sebirllaikomoditas unggulan strategis di Daerah yang kemuaia' diatur denerr'Peraturan Bupati, antara lain:
a' komoditas tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan t.;rriirpeningkatan produksi dan pend:,rpatan petani;
b' Komoditas tersebut ctiproclukr;i "sccara berlebihan untuk s.,r,l<, ,r rr.pemenuhan kebutuhan masyari,rkat di Daerah sehingga kelci,rtr r)

tersebut dapat dijual l<eluar Daerah;
c' mdrnpu bersaing dengan komoclitas sejenis dari wilayah lain di pri:r,rr.

regional, nasional dan internasional;
memiliki keterkaitan dengan qrilayah rain, baik dalam hal prsirr
(konsumen) maupun penrasokan bibit unggulnya;
memiliki status teknologi yang terus meningkat, terutama mei:irLri
inovasi teknologi;

f' mampu r.i€D!€rap tenaga keda yang berkualitas secara optimal scs,;'
dengan skala produksinya;

g'dapat bertahan dalant jangka panjang tertentu, mulai jtrs.
pertumbuhan hingga fase kejenuhan atair penurunan;

h' pengembangan harus mend.apatkan berbagai bentuk ciukunqarr.
Misalnya peluang pasar; dan

i' pengembangan berorientasi pada kelestarian sumberdaya 11.:.r
lingkungan.

Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 1B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah terkait" adalah perapgl<:rt
Daerah yang bertanggung jawab dibidang tanaman pangan, holtikulturai,
perkebunan dan peternakan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

d.

e.
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Ayat (3)

Cukup Jelas.
Pasal 19

Cukup Jelas.
Pasal 20

Cukup Jelas.
Pasal 21

Ayat (1)

Untuk menentukan apakah produksi
Strategis melimpah (ouer production) atau
resmi yang dikeluarkan oieh pemerintah
terkait.

Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Cukup Jelas.

PasaL 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasai 24
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar birrs.,'
adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi perta'ran r., r r-Lg

diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tana*iin
atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam pc.r,Llri,,
dan/ atau rusaknya infrastruktur pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup Jelas.
Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "Organismt: pengganggu tumbuhan,, adalah se'rrr:r
organisme yang dapat mcrusal<, mengganggu kehidupan, ir tirl'l
menyebabkan kematian turnbuhan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Cukup Jelas.
Pasal 27

Ayat (1)

terhadap Komoditas Ung3r rl, rrr

tidak ditentukan oleh pernvar.rirn
Daerah melalui Perangkat Dar.:r.rLh

.t
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Yang dimaksud dengan "bantuan pembayaran premi asuransi, adalrrh
pembayaran premi yang dimaksudkan untuk membantu dan mencrrr .:

Petani dalam mengikuti Asuransi pertanian dengan memperhatikir.
kernampuan keuangan Daerah. Bantuan premi asuransi tersebut sel:Lin
berasal dari APBD dapat juga berasal dari ApBD provinsi Surawesr Tengrrlr
atau APBN, yang dibayarkan sampai dinyatakan oieh pemerintah Daer:rir
atau Pemerintah pusat bahwa petani telah mampu membayar sen.lrrr
preminya.
Beban premi asuransi tersebut st:bes;;rr go% clari slrku prerrr aslr...r:l
ditanggung oleh pemerintah Daerah, pemerintah Da.erah provinsi a r , r r

Pemerintah pusat, sedangkan sebes:rr 2Oolt dari suku premr aslr r:r.r, l

tersebut ditanggung oleh petani yang tergabung didalam Kelompok .1.. 
iatau Gabungan Kelompok rani. Besaran beba' asuransi terser'ri

berpedoman kepada Keputusan Menteri pertanian.
Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "bencana alam, adalah bencana ylrrrl
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian persitrwa y:r n Ll. disebabkan oleh alam, antara lain berupa g"*pu t..,rrrr, tsunarnr.
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah lonssoi .

Huruf b
Yang dimaksud dengan ,'serangan orgalisme pengganggu tumbulr r

adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang srtarr.,..,r
mendadak, populasinya berkembang dan penyebarannya sangal 11r.,.,
dan cepat.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan ,'dampak perubahan iklim,, adrl:rlr
berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsLr.q
oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubaha. komp.r;rsi
atmosfir secara giobal, dan selain itu, berupa perubahan variabirrrrrs
iklim ^-lamiah yang teramati pada kurun waktu yang d;,1. ,l
dibandingkan.

Huruf e

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup Jelas.
Pasal 29

Cukup Jelas.
Pasal 3O

Cukup Jelas.
Pasal 31

Cukup Jelas.
Pasal 32

Cukup Jelas.
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Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Lahan terlantar potensial" ad.alah Lahan ),arrg
telah diberikan hak oleh Negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai clenqirn
peruntukkannya dan mempunyai fungsi kes'uburan tanah yang sesr:1i
dengan karakterisitik Usahrl Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk didalamnya
berupa penyediaan bantuan kredit lcepemilikan Lahan.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Yang dimaksud dengan "kawasan Pertanian" termasuk Lahan Pertzrni,r:r
yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjrrl rr,

berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OOg,
Pasal 38

Cukup Jelas.
Pasal 39

Huruf a
Yang dimaksud dengarr "hak cipta" adalah hak ekslusif pencipta r.:rr-rg
timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah srratu
ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatrrsrin
sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "paten" adalah hak eksklusif yang diberikan olcl'i
Negara kepaJa Inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, \'rnq
untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya terst'irril
atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain unrrri<
melaksanakannva.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "merek" adalah tanda yang berupa g:lnri,r,r-,

nama, kata, huruf-huruf, arrgka-angka, susunan warna, atau kombirr..si
dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunirl<:rt't

dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
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Huruf d
Yang dimaksud dengan "rahasia dagang" adalah informasi yat g ticlak
diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempqnval
nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan ciiiirea
kerahasiaannya oleh pemitik rahasia dagang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perlind.ungan varietas tanaman" a(l:rlal-r
perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini dir,, r,l<ilioleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Krrpror
Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yirng
dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanam:,rp.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 4 I
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Peran Pelaku Usaha dalam menyelenggarakan pendidikan formal itan
nonformal dimaksudkan untuk mendorong partisipasi pelaku Usaha cialrrm'1

mengembangkan kompetensi Petani.
Pasal 46

Cukup Jelas.
Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jeias.
Ayat (3)

Penyuluh atau pendamping yang disediakan oleh Pemerintah l-)rr,,'frh
tidak harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil melainkan dapat r rga

dilakukan oleh tenaga kontrak atau honorer.
Ayat (a)

Yang urmaksud dengan "pen1ruluh" adalah perseorangan Wargs fr{t:g:ira
Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.
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Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Ayat (1)

pembentukan Kelompok Tani meralui mekanisme:
a' penyuluh pertanian memberikan sosialisasi tentang penumbul,rirn

Kelompok Tani kepad'a masyarakat, terutama tokoh-tokoh pelar-ri
setempat dan aparat desa/kelurahan;

b' penumbuhan Kelompok Tani dilakukan dalam pertemuan atrrrmusyawarah petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamorgdesa/kelurahan' penJruluh pertanian sebagai mitra kerja petani clrrninstansi terkait;
c' selanjutnya kesepakatan membentuk Kelompok Tani dituane;:;r.

dalam surat pernyataan yang diketahui oieh penyuluh pertanian:d' pemilihan pengurus kelompok dilakukan secara musyawarah cl;r.mufakat oleh seluruh anggota. Perangkat kepengurusan kcl.r.rKelompok Tani palinlS sedikit terdiri dari Ketua, Sekret:iris,
Bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan, dan dituangk:rr-r
dalam berita acara yang disahkan oleh kepala desa/lurah d:in
diketahui oleh penyuluh pertanian;

e' sebagai tindak lanjut dari penumbuhan kelomKelompok Tanii clirn
pemilihan pengurus, maka diadakan pertemuan lanjutan -v:lirqdihadiri seluruh anggota u^rtuk menJrusun danTatau menetaplirr.
rencana kerja kelompok.

Ayat (2) .^

Pembentukan Gabungan Kelompok Tani melalui mekanisme:
a. dapat dimulai dari musyawarah yang partisipatif pada mir:, . r-

masing kelompok tani untuk menyepakati keikutse1r1,l
kelompoknya dalam Gabungan Kelompok Tani. Dalam kesepakrrrLp
tidak ada unsur pemaksaan tergantung dari kesiapan Kelompok
Tani untuk bergabung dalam Gabungan Kelompok Tani;

b. dapat dirnulai dari Kelompok-Kelompok Tani yang adir ,li
desa/kelurahan, yang selarjutnya nrelalui kegiatan peny,rllrilirr
pertanian diarahkan untuk menumbubkan Gabungan Kelonrlroii
Tani, yang terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama clairrq-L
mengembangkan skala usaha tani yang lebih menguntungkan;

c' Penggabungan Kelompok Tani daiam Gabungan Kelompok 't rr1i
tersebut terutama dapat dilakukan oleh Kelompok Tani yang berrrri:i
dalam satu wilayah desa/kelurahan atau penggabungart Ksl6rnr-.r ii
Tani yang berada dalam satu wilayah kecamatan untuk menggal rrq
kepentingan bersama secara kooperatif. Wilayah keda Gabur.i:qr,rr
Kelompok Tani sedapal. nturr.gkin clalarn rvilayah adminisr r ri, ii
desa/kelurahan ertau kecarneitan, tetapi scbaiknya ticlak melcn'.rr.r
batas wilavah keciimatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah bahwa seluruh tata kekr[:,r
administrasi organisasi dan aktifitas Kelornpok Tani dilakukan n\,.rr?r
dan terbuka.

., 
.J

..,
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) 
"ang 

dimaksud dengan "alcuntabel,, adalah bahwa seluruh tata keror:r- administrasi organisasi dan aktifitas Kelom;:k Tanr dilakukan secir:r
o"u., 1of"t'"tggung 

jawab dan dapat dipertanggungl.*"lt .n.
Cukup Jelas.

pasal 54
Cr:kup Jelas.

pasal 55
Cukup Jelas.

pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jeias.

pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 6O

Cukup Jelas

. Pasal 6l
- Cukup Jelas.

rasal ()2
. Cukup Jelas.
. Pasal 63

Cukup JeJas.
Pasal 64

Cukup Jelas.

'- Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.
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