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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang dengan izinnya, 

akhirnya tim telah menyelesaikan laporan akhir Tim Pengkajian Hukum tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional dan Internasional. Tim ini 

di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: PHN-28.LT.02.01 Tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang 

Pengkajian Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional dan 

Internasional. 

Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam HAKI 

yang masih relatif baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan 

immaterial yang diberikan kepada individu oleh negara. Perlindungan varietas 

tanaman (PVT) yang merupakan “sui generis” dari paten merupakan 

perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman 

yang mengandung unsur Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS). Di Indonesia 

pengelolaan Paten dan pengelolaan PVT tidak berada di satu tangan, Paten 

berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sedangkan 

PVT dikelola di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan 

adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman, maka keberadaan pemulia yang melakukan pemuliaan akan 

terlindungi, dimana pemulia yang menghasilkan varietas tanaman yang 

memenuhi ketentuan UU PVT tersebut dapat memperoleh hak PVT dan 

mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil pemuliaannya itu. 

Atas dasar peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-

Undang Nomor 29  Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), 

yang mendapatkan perlindungan adalah varietas tanaman yang dihasilkan oleh 

pemulia melalui kegiatan pemuliaan yang memiliki ciri-ciri: unggul dan potensial 

berkembang atau bernilai ekonomi; plasma nuftah (SDG) dan aprent stock yang 

berharga dan berguna menghasilkan varietas hibrida atau varietas turunan 

esensial; memenuhi persyaratan BUSS (baru, unik, seragam dan stabil). Berbeda 

dengan tanaman hasil pemuliaan yang memperoleh perlindungan berdasarkan 

UU PVT, maka terhadap varietas tanaman lokal tidak dapat di PVT-kan, yang 

dapat dilakukan adalah mendaftarkannya. Pendaftaran varietas tanaman lokal 

oleh: Bupati/Walikota, dalam hal sebaran geografisnya hanya dalam 1 

kabupaten/kota; Gubernur, apabila sebaran geografisnya di beberapa 

kabupaten/kota dalam satu propinsi; Pusat PVTPP, apabila sebaran geografisnya 

di dalam beberapa kabupaten/kota dalam 1 propinsi.  
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Pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah apakah alasan pentingnya 

perlindugan terhadap varietas tanaman lokal? Apakah manfaat ekonomi yang 

dapat diperoleh dari pendaftaran terhadap varietas tanaman lokal? Siapa saja 

yang akan memperoleh manfaat dari pendaftaran terhadap varietas tanaman 

lokal? Bagaimana manfaat tersebut dapat dirasakan? Pentingnya perlindungan 

varietas tanaman lokal didasarkan atas beberapa alasan? Adanya tekanan 

memenuhi kebutuhan pangan akibat pertambahan populasi, keterbatasan lahan, 

stress air dan input pertanian; serbuan benih unggul baru ke dalam manajemen 

usaha tani; dan berkembangnya teknologi dan manajemen usaha tani. Jika tidak 

ada perlindungan terhadap varietas tanaman lokal, maka varietas tanaman lokal 

tersebut akan semakin tersudut dan kemudian lenyap.    

Pada kesempatan ini, atas nama seluruh anggota tim, kami mengucapkan 

terima kasih kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberi kepercayaan kepada kami 

untuk melaksanakan tugas pengkajian hukum ini. Laporan akhir ini dapat 

diselesaikam atas kerjasama yang baik dari seluruh anggota tim, untuk itu kami 

mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan pengkajian hukum ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum 

sempurna, namun demikian semoga laporan ini dapat menjadi masukan dalam 

rangka pembinaan dan pembangunan sistem hukum nasional. 

 

     Jakarta,     September 2011 

       Ketua Tim, 

 

       Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., LL.M. 
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BAB I 

 

 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi yang ditandai dengan semakin tajamnya kompetisi di berbagai 

bidang mendorong Indonesia untuk turut serta terlibat aktif dalam pergaulan global 

tersebut, khususunya di bidang perdagangan internasional. Situasi perkembangan 

perekonomian global akan segera menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian 

nasional, termasuk sektor pertanian dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan 

praproduksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi, dan perdagangan. Bidang 

pertanian di Indonesia merupakan salah satu bidang yang dapat dikembangkan sebagai 

sarana untuk terlibat aktif dalam perdagangan internasional, mengingat hasil pertanian 

merupakan komoditi ekspor yang sangat dibutuhkan di berbagai negara. Keberhasilan 

pertanian Indonesia dapat terwujud apabila seluruh komponen bangsa Indonesia dapat 

bersatu membangun bidang pertanian yang tangguh dan mampu bersaing, baik dari segi 

kualitas maupun dari segi harga dengan hasil pertanian dari negara lain. 1 

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

pangan telah maju dengan pesat, sehingga permasalahannya tidak hanya tertuju pada 

produk pangan yang dapat dijadikan komoditi potensial bagi peningkatan pendapatan 

masyarakat dan Negara, tapi juga pada sumber penghasil pangan itu sendiri dapat 

                                                             

1
 Novia, Ujianti Silitonga, Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, Skripsi, Fakultas Hukum 

Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Tahun  2008, hlm. 8. 
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direkayasa seperti terciptanya varietas tanaman yang dapat menghasilkan produk-produk 

unggulan.2 

Selama ini dan juga pada masa yang akan datang keberhasilan pembangunan 

pertanian sangat ditentukan antara lain oleh keunggulan varietas tanaman yang dipakai, 

yang memiliki potensi hasil panen tertentu sesuai dengan karakteristik varietas tanaman 

tersebut.3 Keberhasilan dalam bidang pertanian sangat tergantung pada tiga aspek pokok 

yaitu aspek pemuliaan tanaman, aspek fisiologi tanaman dan aspek ekologi tanaman. 

Ketiga aspek tersebut merupakan suatu gugusan ilmu tanaman (crop science) yang 

berperan langsung dalam bidang pertanian dan hasilnya akan terlihat langsung melalui 

hasil pertanian.4  

Kemampuan untuk menghasilkan varietas tanaman yang dapat dijadikan bibit 

unggul sangat diperlukan, karena varietas tanaman merupakan faktor yang menentukan 

kualitas hasil pertanian. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan varietas yang unggul 

antara lain varietas tanaman yang digunakan telah berteknologi tinggi, relatif murah, dan 

tidak mencemari lingkungan. Melalui penggunaan varietas tanaman yang unggul 

diharapkan proses produksi menjadi lebih efisien, lebih produktif dan menghasilkan bahan 

pangan yang bermutu tinggi.5 

Upaya peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam 

memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Kegiatan yang dapat menghasilkan 

varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang 

atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman yang menghasilkan 

                                                             

2
 C.F.G. Sunaryati Hartono, Aspek Globalisasi Internasional dan Regional Yang Berkaitan dan Berpengaruh 

Pada Masalah Pangan dan Pertanian di Indonesia, Majalah Hukum Nasional, Volume 2, BPHN, Jakarta, Tahun 
1977, hlm. 26. 
3
 Ibid. 

4
 Hasan Basri Jumin, Dasar-Dasar Agronomi, PT. Rafa Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 1994, hlm. 4. 

5 Sarifudin Karama, Fenomena Hasil Pelepasan Varietas, Kesiapan Industri Perbenihan dan Dampaknya Pada 
Konservasi Plasma Nutfah Oleh Para Petani, Simposium Nasional Pengelolaan Plasma Nutfah dan Pemulihan 
Tanaman, Bogor 22-23 Agustus 2000, hlm. 2. 
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varietas baru sehingga mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi pengguna.6 

Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan 

intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat 

ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya.  

Ketentuan hukum di Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap varietas 

tanaman, pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP). Dalam UUP Tahun 

1989 Pasal 7 huruf c dikatakan bahwa semua varietas tanaman dapat dimintakan hak 

patennya, kecuali untuk komoditi tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. 

Selanjutnya UUP mengalami amandemen menjadi UUP Tahun 1997, dimana dalam UUP 

Tahun 1997 ketentuan pengecualian permohonan paten terhadap varietas tanaman 

dihapuskan sehingga semua jenis varietas tanaman dapat dimintakan hak paten tanpa 

kecuali. UUP Tahun 1997 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2001 tentang Paten (UUP Tahun 2001). Pada Pasal 7 huruf d diatur bahwa varietas 

tanaman sebagai makhluk hidup merupakan invensi yang tidak diberikan paten. Invensi 

merupakan ide dari inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan 

masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau 

penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.7 

Perubahan-perubahan aturan perlindungan hak paten yang diberikan terhadap 

varietas tanaman dilakukan berdasarkan pada pertimbangan bahwa, untuk memenuhi 

kebutuhan pangan bagi rakyat diperlukan upaya penelitian dan pengembangan kearah 

invensi teknologi yang dapat menghasilkan bahan pangan dalam jumlah, ragam, dan 

kualitas yang sebanyak-banyaknya. Namun ketentuan perlindungan varietas tanaman 

                                                             

6 Ibid. 
7
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Lembaran Negara RI Nomor  109 Tahun 

2001, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor  4130 Tahun 2001, Pasal  1 Bagian 2. 
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berdasarkan UU Paten belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan para pihak pemulia 

untuk mendapat perlindungan hukum terhadap hasil invensinya.  

Ketentuan lain yang memberi dasar perlindungan bagi pemuliaan tanaman adalah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang pada 

intinya berisi tentang pengaturan pemberian penghargaan bagi invensi teknologi di bidang 

budidaya tanaman, jenis dan varietas baru bagi perorangan maupun badan hukum.8  

Disamping itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang 

Perbenihan, yang mengatur tentang pemberian penghargaan kepada inventor varietas 

tanaman baru. Namun penghargaan yang diperoleh para pihak pemulia tanaman 

berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1992 dan PP Nomor 44 Tahun 1995 hanya bersifat 

sosiologis, dimana para pihak pemulia tanaman diberi kewenangan memberikan nama 

atas hasil invesinya dan pemberian sejumlah uang yang dimaksudkan sebagai pengganti 

biaya yang telah dikeluarkan dalam kegiatan pemuliaan tanaman. Kompensasi ini belum 

tentu dapat mendorong minat para pemulia tanaman untuk menghasilkan invesi baru. 

Pada dasarnya ketentuan berupa undang-undang merupakan sarana yang 

diperlukan untuk mendorong dan melindungi kegiatan dalam menghasilkan varietas 

tanaman yang bersifat unggul. Para pihak yang bergerak dalam bidang pemuliaan 

tanaman membutuhkan suatu aturan khusus yang dapat memberikan jaminan dan 

perlindungan hukum secara jelas dan tegas. Perlindungan yang di maksud berupa adanya 

pengakuan hak atas kekayaan intelektual bagi hasil invensi berupa varietas baru tanaman.  

Perlindungan hukum pada hakekatnya sekaligus merupakan pelaksanaan dari 

berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan oleh Indonesia, khususnya yang 

berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati 

(United Nations Convention on Biological Diversity), Konvensi Internasional tentang 

                                                             

8 Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Lembaran Negara RI 
Nomor 46 Tahun  1992, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor  3478 Tahun 1992, Pasal 55. 
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Perlindungan Varietas Baru Tanaman (International Convention for the Protection of New 

Varietas of Plants), dan world Trade Organization/Trade Related Aspects of Intellectual 

Property rights yang antara lain mewajibkan kepada negara anggota seperti Indonesia 

mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas 

Kekayaan Intelektual (HKI).   

Salah satu dari kewajiban yang harus ditaati Indonesia yang berkaitan dengan hak-

kekayaan intelektual (HKI) mensyaratkan; Satu, negara anggota untuk memberikan 

perlindungan terhadap varietas tanaman yang baru; Kedua, untuk mengembangkan 

penemuan-penemuan baru di bidang pertanian dan menggunakan dengan sebaik-baiknya 

kekayaan sumber daya hayati yang dimiliki Indonesia untuk merakit varietas unggul guna 

mendukung pembangunan ekonomi; Ketiga, untuk mendorong kegiatan yang 

menghasilkan varietas tanaman unggul dengan memberikan penghargaan bagi mereka 

(badan usaha atau orang) yang bergerak dibidang pemuliaan tanaman dan Keempat, 

untuk mendorong dan memberi peluang dunia usaha dalam pembangunan di dibidang 

pertanian, memberikan landasan hukum bagi upaya terciptanya varietas unggul yang baru 

dan pengembangan industri perbenihan.9 

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung kegiatan pemuliaan tanaman dan 

memberikan situasi kondusif bagi perkembangan industri perbenihan nasional, maka pada 

tanggal 20 Desember Tahun 2000 telah disahkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 

tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT). Berdasarkan Pasal 1.1 UU PVT 

dikatakan bahwa Perlindungan varietas tanaman selanjutnya disingkat PVT, adalah 

Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah 

dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap 

varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulia 

                                                             

9 Nurul Barizah, Perlindungan Varietas tanaman, Paten, Sistem Budidaya Tanaman dan Ketahanan Pangan, 
Jurnal HKI, Tanggal 22 Mei 2009. 
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tanaman. Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang 

pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang 

sangat diperlukan masyarakat.  

Konsep Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) ini dikembangkan karena ketentuan 

tentang paten tidak memberikan perlindungan atas varietas tanaman baru sebagai hasil 

dari proses permuliaan tanaman. Berdasarkan ketentuan internasional tentang HKI 

dikatakan bahwa jika negara tidak memberikan PVT dalam UU paten, maka negara 

tersebut harus membuat undang-undang khusus tersendiri yang efektif untuk 

perlindungan varietas tanaman baru ini. Hukum tentang paten Indonesia hanya 

melindungi proses untuk membuat atau memproduksi tanaman dengan menggunakan 

teknik-teknik bioteknologi. Sedangkan PVT memberikan perlindungan atas produk, yang 

berupa bibit/benih yang dihasilkan dari teknik-teknik bioteknologi maupun alami dalam 

bentuk varietas tanaman baru, persyaratan perlindungan dan perkecualian. Oleh karena 

itu Varietas tanaman yang tidak dilindungi dalam paten dapat dilindungi dalam UU PVT. 

Perlindungan varietas tanaman (PVT) yang merupakan “sui generis” dari paten 

merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia 

tanaman yang mengandung unsur baru, unik, seragam, stabil (BUSS). Di Indonesia 

pengelolaan Paten dan pengelolaan PVT tidak berada di satu tangan, Paten berada di 

bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sedangkan PVT dikelola di 

bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, maka keberadaan 

pemulia yang melakukan pemuliaan akan terlindungi, dimana pemulia yang menghasilkan 

varietas tanaman yang memenuhi ketentuan UU PVT tersebut dapat memperoleh hak PVT 

dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil pemuliaannya itu. 

Pembentukan UU PVT ini banyak mengadopsi International Convention for The 

Protection of New Varieties of Plants (selanjutnya disebut UPOV Convention), yaitu suatu 

ketentuan internasional yang khusus memberikan perlindungan bagi varietas baru 
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tanaman yang di bentuk untuk melindungi hak pemulia (breader’s rights). Hak pemulia 

(breeder’s rights) merupakan hak ekslusif yang diberikan kepada pemegangnya untuk 

menghasilkan atau menggunakan kembali dan menjual varietas tanaman yang telah 

dihasilkan.10 Dalam UU PVT diberikan suatu hak khusus yang dimaksudkan untuk 

menegaskan pengakuan atas adanya hak yang dimiliki oleh pemilik/pemegang hak, yaitu 

hak untuk melarang atau memberi ijin penggunaan secara komersial dari hak pemulia 

tersebut. Hak yang di maksud adalah Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT).  

Baik UPOV Convention maupun UU PVT mengatur bahwa tidak semua invensi 

varietas baru tanaman dapat begitu saja mendapatkan perlindungan hak pemulia. Hal ini 

disebabkan karena varietas tanaman yang dapat diberikan perlindungan (PVT) merupakan 

varietas dari jenis atau spesies tanaman baru, unik, seragam, stabil dan di beri nama.11 

Sedangkan persyaratan perlindungan berdasarkan pada UU PVT Indonesia adalah sama 

dengan persyaratan pendaftaran di negara-negara lainnya yang telah meratifikasi UPOV 

1991. Hal ini menimbulkan pertanyaan, jika tingkat pembangunan pertanian untuk 

mengembangkan varietas yang baru di Indonesia tidak sama dengan negara-negara di 

mana UPOV berasal, mengapa Indonesia memberikan perlindungan dengan standar yang 

sama dengan yang ada di jurisdikasi negara lain? Mengapa Indonesia tidak mengikuti 

standar dari negara yang mempunyai kesamaan tingkat pembangunan pertanian dalam 

memberikan perlindungan yang seperti itu? 

Penting untuk dicacat bahwa Undang-Undang ini memfasilitasi perkembangan 

bioteknologi modern yang memproduksi varietas yang baru melalui rekayasa genetika. 

Namun, kelihatannya UU ini kurang memberikan perlindungan terhadap varietas 

tradisional yang telah dikembangkan oleh petani, karena sangat sulit bagi petani dengan 

                                                             

10 Patricia Louhghlan, Intellectual Property: Creative and Marketing Rights, LBC Informationa Service, 
Australia, 1998, hlm. 155. 
11 Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Lembaran  
Negara RI Nomor 241 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4043 Tahun 2000, Pasal 2 butir 1. 
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varietas tradisionalnya untuk memenuhi kriteria seragam dan stabil sebagaimana 

disyaratkan oleh UU PVT. Dalam kaitannya dengan hak-hak pemulia dan hak-hak petani, 

UU PVT memberikan perlakuan yang tidak sama antara hak-hak pemulia dan hak-hak 

petani, dan mempromosikan perlindungan yang kurang seimbang antara kepentingan 

umum dan kepentingan pemegang hak PVT. Hal ini disebabkan karena UU PVT ini dibuat 

untuk melindungi hak-hak pemulia, peneliti dan pemulia tanaman yang komersial, dan 

bukan untuk melindungi hak-hak petani. 

 Menurut Agus Sardjono sebagai Ahli Hukum dari Universitas Indonesia (UI) dalam 

acara Dialog Petani tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang diselenggarakan Aliansi 

Petani Indonesia (API), Third World Network (TWN) dan UNDP di Jakarta mengatakan 

bahwa hak-hak petani di Indoensia tidak tercantum dalam UU Nomor 29 Tahun 2000 

tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang 

Sistem Budidaya Tanaman (SBT). Kedua peraturan perundang-undangan itu hanya 

melindungi hak-hak pemulia varietas tanaman atau pembenih yang biasanya merupakan 

perusahaan benih.12 Nurul Barizah sebagai Ahli Hukum dari Universitas Airlangga juga 

berpendapat bahwa kedua UU tersebut (UU PVT, SBT) bersama UU Paten tidak 

menguntungkan petani karena memang tidak dirancang untuk menguntungkan dan 

melindungi petani. UU itu hanya dirancang untuk melindungi peneliti, industri pertanian 

dan bioteknologi sebagai bagian dari perjanjian ekonomi global, WTO.13 Menurutnya, UU 

PVT dan SBT tidak memberi perlindungan hak-hak petani. Di dalam perundang-undangan 

tersebut tidak ada hak menanam kembali dan berbagi (sharing). Petani hanya boleh 

menyimpan benih untuk ditanam di musim berikutnya sepanjang untuk kepentingannya 

sendiri dan bukan diberikan kepada orang lain. 

                                                             

12 http://www.mail-archive.com/kmnu2000@yahoogroups.com/msg16082.html 
13

 Ibid. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, pengkajian hukum ini akan mengkaji tentang 

peraturan-peraturan perlindungan varietas tanaman lokal dari perspektif hukum nasional 

dan hukum internasional, baik di lihat dari aspek hukum dan ekonomi. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaturan perlindungan varietas tanaman lokal dalam perspektif hukum 

nasional? 

2. Bagaimana pengaturan perlindungan varietas tanaman lokal dalam perspektif hukum 

internasional? 

3. Apa saja hambatan, tantangan serta usaha-usaha yang seharusnya dilakukan 

pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum varietas tanaman lokal? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan: 

Tujuan penyusunan pengkajian hukum ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perkembangan pengaturan perlindungan varietas tanaman lokal 

dalam perspektif hukum nasional. 

2. Untuk mengetahui perkembangan pengaturan perlindungan varietas tanaman lokal 

dalam perpektif hukum internasional. 

3. Untuk menginventarisasi hambatan dan tantangan serta usaha-usaha yang seharusnya 

dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum varietas 

tanaman lokal. 

 

Sedangkan kegunaan penyusunan pengkajian ini diantaranya adalah sebagai salah 

satu bahan akademis pengaturan perlindungan varietas tanaman lokal dalam perpektif 

nasional dan intenasional, serta untuk mendapatkan masukan pemikiran dari teoritisi dan 
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praktisi berkaitan dengan upaya menginventarisasi permasalahan untuk dijadikan bahan 

awal dalam rangka pembentukan dan pengembangan hukum. 

 

D. Kerangka Konsepsional 

Untuk memudahkan pemahaman dalam pengkajian ini, konsep-konsep yang di 

pakai antara lain: 

1. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah 

perlindungan khusus yang diberikan Negara yang dalam hal ini diwakili oleh 

Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas 

Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemilia tanaman 

melalui kegiatan pemuliaan tanaman.14 

2. Varietas Tanaman Lokal adalah Varietas tanaman yang telah ada dan 

dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta dimiliki oleh masyarakat 

dan dikuasai oleh negara.15 

3. Varietas Hasil Pemuliaan adalah Varietas yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan 

tanaman.16 

4. Hukum Nasional, adalah seluruh falsafah hukum, nilai-nilai, asas-asas dan norma 

hukum maupun lembaga dan organisasi, proses dan prosedur serta interaksi dan 

pelaksanaan hukum yang menunjukkan dan menggambarkan kehadiran suatu 

tatanan hukum (rechtsorde dan rechtsordening) yang utuh dalam 

menumbuhkembangkan kehidupan bangsa, bernegara dan bermasyarakat 

                                                             

14 Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Lembaran  
Negara RI Nomor 241 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4043 Tahun 2000, Pasal 1 butir 1. 

15
 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran Dan Penggunaan 

Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial, Lembaran Negara RI Nomor  
16 Ibid. 
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berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.17
 

5. Hukum Internasional, adalah keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar 

terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang teradapnya negara-

negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya benar-benar ditaati 

secara umum dalam hubungan mereka satu sama lain18 dan yang meliputi: 

a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga 

atau organisasi-organisasi international, hubungan-hubungan mereka satu 

sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; 

dan 

b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan denan individu-individu dan 

badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu 

dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.19 

 

E. Metode Pengkajian 

 

1. Mentode Pendekatan 

Pengkajian hukum merupakan kegiatan menginventarisi permasalahan 

(issue) secara inter dan/atau multidisiplin untuk mengetahui apa yang harus 

dilakukan ke depan (forward looking). Berdasarkan identifikasi masalah 

sebagaimana diuraikan di atas, maka pengkajian hukum tentang perlindungan 

                                                             

17 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Pola Pikir dan Kerangka Sitem Hukum 
Nasional Serta Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Jangka Panjang, Jakarta, BPHN, Departemen 
Kehakiman, Tahun 1996, hlm. 76. 

18
 Berkenaan dengan hasil kerja Komisi Hukum Internasional 1973-1980 mengenai tanggung jawab negara, 

satu pokok persoalan yang telah di bahas sejak tahun 1955, lihat The Work of the International Law 
Commission, Edisi ke-3, Tahun 1980, hlm. 85-88. 
19 J.G. Starke, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Edisi 
Kesepuluh, Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, Tahun 2008, hlm. 3. 
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varietas tanaman lokal dalam hukum nasional dan internasional ini menggunakan 

metode pendekatan normatif (studi kepustakaan)20, yakni dengan menganalisis 

data sekunder yang terkait dengan perlindungan varietas tanaman lokal. Namun 

demikian pengkajian hukum ini tetap akan menggunakan data empiris21 sebagai 

pendukung, antara lain melalui wawancara dengan narasumber dan diskusi 

dengan anggota tim. 

 

2. Sifat Penelitian. 

Pengkajian hukum ini bersifat deskriptif – analitis yakni menggambarkan secara 

keseluruhan obyek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data-data 

yang diperoleh. 

 

3. Jenis dan Sumber Data Pengkajian 

Dalam pengkajian ini digunakan bahan pustaka yang berupa data sekunder sebagai 

bahan utamanya.  

 

 

                                                             

20
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, 

Jakarta, Tahun 1990, hlm. 15. Penelitian Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian yang mencakup 
(1) asas-asas hukum, (2) sistematik hukum, (3) taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, (4) perbandingan 
hukum, (5) sejarah hukum. Lebih jauh tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian 
Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, cet v, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2001, hlm. 
13.45. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam 
Penelitian Hukum, Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas HukumUniversitas Indonesia, Tahun 1979, hlm. 15. 
21

 Penelitian Empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu data 
yang diperoleh langsung dari masyarakat. Pemikiran empiris ini disebut juga pemikiran sosiologis. Lebih jauh 
tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Ibid. 
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Data sekunder mencakup:22 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mulai dari 

Undang-Undang Dasar dan peraturan terkait lainnya. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, makalah-

makalah dan sebagainya. 

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk bahan 

hukum primer dan sekunder, yaitu kamus, buku saku, agenda resmi dan 

sebagainya. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Seperti yang telah dikemukakan dimuka bahwa dalam pengkajian hukum ini 

digunakan bahan pustaka yang berupa data sekunder sebagai sumber utamanya. 

Oleh karena itu maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi 

kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran manual maupun elektronik 

berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta data internet 

yang terkait dengan perlindungan varietas tanaman lokal dalam perspektif hukum 

nasional dan hukum internasional. 

 

5. Analisa Data 

Dalam pengkajian hukum ini, metode analisa yang digunakan adalah metode 

kualitatif.23 Penerapan metode ini bersifat luwes, tidak terlalu rinci, tidak harus 

                                                             

22
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, Tahun 1982, hlm. 

52. 
 
23

 “Qualitative research means any kind of research that procedure findings not arrived at by mean of 
statistic procedures or other mean of qualifications. It can refer to research not only about person’s lives, 
stories, behavior, but also about organizations. Fungtioning, social covenants or intellectual relationship”, 
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mendefinisikan konsep, member kemungkinan bagi perubahan-perubahan 

manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik, unik dan bermakna di 

lapangan.24 

 

F. Personalia Tim Pengkajian 

Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum Varietas Tanaman Lokal 

Dalam Hukum Nasional dan Internasional ini dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri 

Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: PHN.23.LT.02.01 Tahun 2011 tanggal 01 

April 2011, dengan personalia sebagai berikut: 

 

Ketua   : Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., LL.M. 

Sekretaris  : Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H. 

Anggota  : 

1. Noor M. Aziz, S.H., M.H., MM. 

2. Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., LL.M. 

3. Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H. 

4. Johni Naldi, S.H., M.H. 

5. Tyas Dian Anggraeni, S.H., M.H. 

6. Sholahudin, S.H. 

Sekretariat  : 

1. Suliya, S.Sos 

2. Suhanda 

 

                                                                                                                                                                                          

Anselmus Strauss and Juliat Corbin, Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and 
Thecnique, Sage Publication, Newbury, Park London, New Delhi, 1979, page 17. 

24
 Burhan Bungin (ed), Analisis Data Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 39. 
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Narasumber  :  

1. Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. 

2. Ir. Gayatri K. Rana, M.Sc. 

 

G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan pengkajian hukum tentang Perlindungan Varietas Tanaman 

Lokal Dalam Hukum Nasional dan Internasional ini adalah 6(enam) bulan dengan jadwal 

kegiatan sebagai berikut: 

 

NO WAKTU KEGIATAN 

1 April – Mei 2011 Persiapan dan Penyusunan Proposal 

2 Juni – Juli 2011 Pengumpulan dan Analisa Data 

3 Agustus – September 2011 Penyusunan Laporan Akhir 

4 Akhir September 2011 Penyerahan Laporan Akhir 

 

H. Sistematika Penulisan 

Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum 

Nasional dan Internasional ini di buat dengan sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Identifikasi masalah 

C. Tujuan dan Kegunaan 

D. Kerangka Konsepsional 

E. Metode Pengkajian 

F. Personalia Tim 

G. Jadual Pengkajian 
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BAB II PERKEMBANGAN PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS 

            TANAMAN LOKAL DALAM HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL 

A. Perkembangan Pengaturan di Indonesia 

a.1. Bidang Hukum Kekayaan Intelektual 

 a.1.1. Bidang Paten 

 a.1.2. Bidang Traditional Knowledge 

a.2. Bidang Perlindungan Varietas Tanaman 

a.3. Bidang Kelembagaan Yang Terkait Dengan Perlindungan Varietas 

 Tanaman 

B. Perkembangan Pengaturan Dalam Perspektif Internasional 

b.1. Konvensi Internasional Bidang Perlindungan Varietas Tanaman 

b.2. Bidang Kelembagaan Yang Terkait Dengan Perlindungan Varietas 

 Tanaman 

       b.3. Praktek Implementasi di Negara-Negara 

  b.3.1. Di Negara-Negara Maju 

  b.3.2. Di Negara-Negara Berkembang (Thailand dan Filiphina) 

 

BAB III KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN LOKAL DARI 

             BERBAGAI ASPEK 

A. Aspek Hukum, Pengaturan dan Kebijakan 

a.1. Perspektif Nasional 

a.2. Perspektif Internasional 

B. Aspek Ekonomi (Cost and Benefit Analysis) 

b.1. Perspektif Nasional 

b.2. Perspektif Internasional 

 C. Kajian Ratifikasi Konvensi Internasional 

       c.1. Urgensi  
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       c.2. Implikasi dan Konsekuensi 

 

BAB IV KAJIAN KOMPREHENSIF 

 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan 

B. Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 
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BAB II 

PERKEMBANGAN PENGATURAN TENTANG  

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN LOKAL  

DALAM HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL 

 

 

A. Perkembangan Pengaturan di Indonesia 

 

a.1. Bidang Hukum Kekayaan Intelektual 

 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diberikan kepada pemulia, atau siapapun yang 

menyatakan telah menemukan atau mengembangkan varietas baru tanaman. Hukum 

menjamin kepemilikan dan menjamin setiap manusia untuk penguasaan dan menikmati 

secara eksklusif atas benda atau ciptaannya yang dihasilkannya dengan bantuan negara. 

Dengan demikian gambaran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah 

untuk kepentingan si pemilik (pemulia), baik pribadi maupun kelompok yang merupakan 

subyek hukum.25 

 Berdasarkan uraian diatas, maka perlindungan hukum bagi pemulia dapat diartikan 

sebagai pengakuan terhadap hak alamiah yang dimiliki pemulia atas varietas baru yang 

ditemukannya. Pelaksanaan dari hak alamiah yang dimiliki oleh pemulia ini, difasilitasi dan 

dilindungi oleh ketentuan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. 

 Lingkup perlindungan hukum bagi hak yang dimiliki pemulia terletak pada model 

perlindungan hukum yang mengaturnya, artinya terdapat model perlindungan hukum di 

bawah hukum paten dan di bawah sistem sui generis yang efektif. Di bawah perlindungan 

paten, hak ekslusif yang dimiliki seorang pemulia terhadap suatu varietas hasil temuannya 

                                                             

25 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah. Teori dan Praktiknya di 
Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2003, hlm. 25. 
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sangatlah kuat. Hal ini dapat mencegah orang lain untuk menggunakan, menjual atau 

memperbanyak benih tersebut tanpa ijin dari pemegang hak paten. Sedangkan di bawah 

model sui generis Hak Kekayaan Intelektual ini dikhususkan bagi varietas tanamannya, 

biasanya terdapat beberapa pengecualian terhapa hak ini. Salah satu pengecualian dari 

hak ini bahwa petani diijinkan untuk menyimpan, menjual atau menggunakan kembali 

sebagian dari hasil panennya (benih) sebagai benih untuk ditanam kembali.26 

 Di dalam pelaksanaannya, guna membatasi kepentingan perorangan maka hukum 

juga memberikan jaminan agar tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.27 Hal ini 

sejalan dengan penjelasan UU PVT yang menyebutkan bahwa “....dalam pelaksanaannya 

undang-undang ini dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar yang mempertemukan 

keseimbangan kepentingan umum dan pemegang hak PVT...”. Perlindungan hukum yang 

diberikan terhadap pemulian ini, di dalam pelaksanaannya harus turut memperhatikan 

hak petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.  

 Kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai perlindungan hukum. Dalam hal ini 

para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman.28 Esensi 

dari kepastian hukum ini terkait dengan putusan pengadilan terhadap sengketa antara 

pemulia dan petani. Suatu putusan pengadilan yang telah dikeluarkan, pada dasarnya 

harus dapat menjadi acuan di dalam memecahkan perkara yang sama. Oleh karena itu, 

penerapan hukum yang tepat dan pemahaman terhadap ketentuan undang-undang 

menjadi syarat yang harus terpenuhi, di dalam putusan terkait sengketa antara pemulia 

dan petani. 

 

 

 

                                                             

26
 Genetic Resources Action International (GRAIN), Farmers Privilage Under Attack, 2001. 

27 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op., Cit, hlm 25. 
28 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, Tahun 2006, hlm. 60. 
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a.1.1. Bidang Paten 

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektuan manusia pada 

akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan 

tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI).29 

 Istilah Hak Milik Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan 

dari Intellectual Property Rights. Hak Kekayaan Intelektual ini baru ada bila kemampuan 

intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, di dengar, di baca, 

maupun digunakan secara praktis. David I. Bainbridge menyatakan bahwa: “Intelectual 

property is the collective name given to legal rights which protect the product of the 

human intellect”30 Hak Milik Intelektual adalah nama kolektif yang diberikan untuk hak 

yang berdasarkan hukum yang melindungi hasil dari kekayaan intelektual manusia. 

 “Pada dasarnya HKI digolongkan dalam dua bagian, pertama adalah hak cipta dan 
hak-hak yang terkait dengan hak cipta (neighboring rights). Hak cipta lahir sejak 
ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra diwujudkan, sedangkan 
neighboring rights diberikan kepada para pelaku pertunjukan, produser rekaman 
suara dan lembaga penyiaran yang terwujud karena adanya suatu kegiatan yang 
berhubungan dengan hak cipta. Kedua adalah hak kekayaan intelektual dalam 
bidang industri (industrial property rights).31 

 
 

 

                                                             

29
 Suyud Margono, Hukum & Perlindungan Hak Cipta, Novindo Pustaka Mandiri, Tahun 2003, hlm. 8. 

30
 David I. Bainbridge, Computer and the Law, London: Pitman Publishing, Cetakan ke-1 Th 1990, hlm. 7, 

dalam Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di 
Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21. 
31 Nina Nurani, Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman (Guna Peningkatan Daya Saing 
Agribisnis), Alfabeta, Bandung, Tahun 2007, hlm. 11. 
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Secara lebih rinci, World Intelectual Property Organization (WIPO) dalam usahanya 

memberikan perlindungan hukum atas HKI dengan mengelompokkan HKI kedalam dua 

bagian yang terdiri dari:32 

1. Hak Cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (Copyrights and Neighboring 

Rights) 

a. Tulisan-tulisan (writings) 
b. Ciptaan Musik (Musical Works) 
c. Ciptaan Audiovisual (Audiovisual Works) 
d. Lukisan dan Gambar (Paintings and Drawings) 
e. Patung (Sculptures) 
f. Ciptaan Foto (Photographic Works) 
g. Rekaman Suara (Sound Recording) 

h. Pertunjukan Pemusik, Aktor dan Penyanyi (Performances of Musician, Actor 
and Singers) 

i. Penyiaran (Broadcasting) 
 

2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) 

a. Penemuan-penemuan (Invention) 
b. Merek (Barang dan Jasa) Trademark (Goods and Services) 
c. Desain Industri (Industrial Design) 
d. Indikasi Geografis (Geographical Indications) 

 

Berdasarkan kerangka TRIPS terdapat dua bidang lain yang perlu ditambahkan 

yaitu: 

1. New Variety of Plant Protection (Perlindungan Varietas Baru Tanaman) 

2. Integrated Circuits (Rangkaian elektronik terpadu) 

 

 

 

 

                                                             

32 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, UUHC Nomor 19 Tahun 2002, Alumni, Bandung, hlm. 23. 



22 

 

Dengan demikian HKI dapat diklasifikasikan sebagai berikut:33 

1. Hak Cipta 

a. Hak Cipta 

b. Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta 

2. Hak Milik Industri 

a. Paten 
b. Utility Models 
c. Industrial Design 
d. Trade Secrets 
e. Service Marks 
f. Trade Name or Commercial Name 
g. Appelations of Origin 

h. Unfair Competitions 
i. New Variety of Plant Protection 
j. Integrated Circuits 

  

Perbedaan tersebut dibuat seiring dengan berkembangnya beragam kemajuan 

yang dihasilkan oleh karya intelektual manusia dan bersamaan dengan terciptanya sistem 

HKI yang baru. Perlindungan varietas tanaman jarang disebutkan di dalam kategori HKI, 

meskipun demikian perlindungan varietas tanaman merupakan bagian dari hak kekayaan 

intelektual. 

Hal terpenting di dalam Hak Milik Perindustrian adalah bahwa hasil penemuan 

atau ciptaan di bidang ini dapat digunakan untuk maksud-maksud industri. Penggunaan di 

bidang industri inilah yang merupakan aspek terpenting dari hak milik perindustrian.34 

Perkembangan kebijakan dan kepedulian mengenai perlindungan aset-aset 

intelektual, termasuk perlindungan varietas tanaman baru, dilandasi beberapa teori yang 

                                                             

33
 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Th 2004, hlm. 15. 

34 Sudargo Gautama, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual (Edisi Revisi), Eresco, Bandung, Tahun 1995, hlm. 
4. 
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dikenal sebagai teori “reward”, teori “recovery” dan teori “incentive”. Yang di maksud 

dengan teori-teori ini adalah:35 

1. Teori “reward” menyatakan, bahwa pencipta atau penemu yang menghasilkan 

penemuan atau invensi harus dilindungi dan diberikan penghargaan atas jerih 

payahnya dalam menghasilkan penemuan. Terkandung pengertian dari masyarakat 

mengenai penghargaan atas jerih payah seseorang, atau suatu pengakuan atas 

keberhasilan yang dicapai. 

2. Teori “recovery” menyatakan bahwa penemu atau pencipta setelah mengeluarkan 

jerih payah dan waktu serta biaya, harus memperoleh kesempatan untuk meraih 

kembali investasi dari apa yang telah dikeluarkannya 

3. Teori “incentive” menyatakan bahwa dalam rangka menarik upaya dan dana bagi 

pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan 

sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu “insentive” yang dapat memacu agar 

kegiatan-kegiatan penelitian yang dimaksudkan dapat terjadi. 

Pemberian reward, recovery, dan incentive kepada pemulia merupakan 

konsekuensi logis dan bentuk penghargaan yang diberikan kepada pemulia atas 

keberhasilannya di dalam menemukan atau mengembangkan varietas tanaman 

baru. 

 

a.1.2. Bidang Traditional Knowledge 

Dengan diratifikasinya persetujuan TRIP’s (Trade Related Aspect of Intelectual 

Property Rights) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia tidak hanya 

mempunyai kewajiban mengatur HKI dalam hukum nasional, melainkan juga 

menyesuaikan dengan ketentuan TRIP’s dan menegakkannya secara konsisten serta 

                                                             

35 Chandra Pratama, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi, Perlindungan Rahasia Dagang Di 
Bidang Farmasi, Cita Citrawinda Prapantja, Tahun 1999, hlm. 29. 
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memberikan perlindungan secara maksimal, dan saat ini di lingkup Internasional tengah 

berkembang isu baru yang berkaitan dengan pentingnya perlindungan terhadap 

pengetahuan tradisional. Hal ini menjadi penting oleh karena komunitas lokal atau 

tradisional ternyata memiliki cakupan yang sangat luas dan beragam mulai dari cerita 

rakyat, sistem kepercayaan, pengobatan hingga bentuk teknologi tradisional yang dimiliki 

dan dikembangkan oleh masyarakat lokal. 

 

Tak bisa dipungkiri, Indonesia adalah negara luas yang memiliki jumlah penduduk 

yang melebihi dari 250 juta. Di samping luas wilayahnya, Indonesia juga di kenal sebagai 

negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang sangat berlimpah. Sebagai negara 

yang memiliki kekayaan sumber daya hayati (biodiversity) terbesar kedua setelah Brasil. 

Dari segi ekosistem Indonesia dari mulai padang es dan padang rumput pegunungan di 

Irian Jaya hingga di berbagai hutan hujan dataran rendah di Kalimantan.  Keanekaragaman 

budaya ini meliputi juga pada apa yang di sebut dengan pengetahuan tradisional 

(traditional knowledge). Pengetahuan tradisional Indonesia tersebut apabila 

dikembangkan terus dan dijamin perlindungan hukumnya maka akan mempunyai nilai 

ekonomi yang sangat tinggi yang tentunya akan mendorong peningkatan perekonomian di 

Indonesia. Hal ini menjadi peluang yang sangat bagus bagi Indonesia untuk memanfaatkan 

nilai potensial dari traditional knowledge tersebut yang saudah ditunjukkan melalui 

berbagai proses misappropriation oleh perusahaan-perusahaan asing. 

Pengetahuan tradisional dalam hal ini diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki 

atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa 

tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan 

lingkungan.36 Di samping itu, suatu pengetahuan dapat diartikan sebagai pengetahuan 

                                                             

36 Agus Sardjono, Potensi dari GRTKF; Peluang dan Hambatan Dalam Pemanfaatannya: Sudut Pandang Hak 
Kekayaan Intelektual, Media HKI Vol I/No. 2/Februari Tahun 2005, hlm. 1. 
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tradisional manakala pengetahuan tersebut; (1)Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi 

ke generasi, (2)Merupakan pengetahuan yang meliputi pengetahuan tentang lingkungan 

dan hubungannya dengan segala sesuatu, (3)Bersifat holistik, sehingga tidak dapat 

dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya, (4)Merupakan jalan hidup (way of life), 

yang digunakan secara bersama-sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya disana 

terdapat nilai-nilai masyarakat. Konsep pengetahuan tradisional jika diperhatikan 

merupakan suatu kekayaan intelektual yang semestinya layak untuk dilindungi. Oleh 

karena itu, saat ini bergulir wacana tentang pentingnya perlindungan pengetahuan 

tradisional melalui pendekatan rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap traditional knowledge, jika di lihat dari 

kesatuan perundang-undangan tentang HKI hanya terdapat 2(dua) udang-undang yang 

secara eksplisit maupun tidak langsung menyebutkan mengenai pengetahuan tradisional, 

yaitu:  

1. Undang-Undang Hak Cipta yaitu UU Nomor 19 Tahun 2002, Pasal 10 yang 

menyatakan bahwa (1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan pra-

sejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya, (2)a) Hasil kebudayaan rakyat 

yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, 

kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnyadipelihara dan 

dilindungi oleh negara. (2)b) Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut 

pada ayat (2)a) terhadap luar negeri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta 

yang di pegang oleh negara sebagaimana dalam Pasal ini diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

2. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman/PVT yaitu UU Nomor 29 Tahun 

2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang terdapat dalam Pasal 7 yang 

menyebutkan bahwa “Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh negara. 

Penguasaan oleh negara sebagaimana di maksud pada Ayat(1) dilaksanakan oleh 

Pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan penamaan terhadap varietas 
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lokal sebagaimana di maksud pada ayat(1). Ketentuan penamaan, pendaftaran dan 

penggunaan varietas lokal sebagaimana di maksud pada ayat(1), ayat(2), dan 

ayat(3), serta instansi yang di beri tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih 

lanjut oleh Pemerintah. 

 

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia juga terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang HKI. Dalam UU Nomor 5 Tahun 

1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (United Nation Convention on 

Biodiversity/UNCBD), dalam Pasal 8j UNCBD menyebutkan bahwa pihak penandatangan 

konvensi wajib menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-

inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup yang 

bercirikan tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan 

keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan 

persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik tersebut 

semacam itu dan mendorong pembagian yang adil terkait keuntungan yang dihasilkan dan 

pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek semacam itu.  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengaturan dalam sistem HKI di 

Indonesia minim sekali yang menyinggung permasalahan pengetahuan tradisional. Ketiga 

perundang-undangan diatas yang secara eksplisit maupun implisit menyebut tentang 

pengetahuan tradisinal tidaklah cukup mengakomodir untuk melindungi kepentingan-

kepentingan masyarakat lokal pemilik pengetahuan tradisional. Pasal-pasal dari ketiga 

perundang-undangan tersebut terlalu abstrak dalam pelaksanaannya sehingga 

membutuhkan peraturan pelaksanaan yang lebih kongkrit dalam suatu UU khusus yang 

mengaturnya. Bagaimana dengan perlindungan varietas lokal dalam konteks UU PVT? 

Perlindungan Varietas Tanaman diberikan untuk varietas tanaman yang Baru, Unik, 

Seragam dan Stabil (BUSS). Suatu varietas dianggap baru jika pada saat penerimaan 

permohonan hak perlindungan varietas tanaman, bahan perbanyakan atau hasil panen 
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dari varietas tenaman tersebut belum pernah diperdagangkan. Dianggap unik, jika varietas 

tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas yang lain yang keberadaannya 

sudah diketahui umum. Dianggap seragam, apabila sifat-sifat utama atau penting pada 

varietas terbukti seragam dan dianggap stabil apabilasifat-sifat tersebut tidak mengalami 

perubahan setelah ditanam berulang-ulang atau diperbanyak melalui siklus perbanyakan 

khusus. 

Jika di lihat sari syarat tersebut, untuk pengetahuan tradisional akan mengalami 

ganjalan terkait unsur kebaruan (novelty), padahal pengetahuan tradisional (traditional 

knowledge) memiliki peran yang sangat penting dalam pemuliaan tanaman yang 

melibatkan serangkaian kegiatan penelitian dan pengujian untuk menghasilkan varietas 

baru sebagai alternatif varietas tanaman. 

Pada dasarnya, pengetahuan tradisional dapat dilindungi dengan perundang-

undangan sistem sui generis atau mandiri di luar HKI, sebab melihat karakteristik yang 

berbeda antara HKI dan pengetahuan tradisional, maka akan sulit perlindungan 

pengetahuan tradisional dimasukkan dalam perundang-undangan HKI. Perlindungan bagi 

pengetahuan tradisional yang paling memungkinkan dilakukan pemerintah Indonesia 

sekarang adalah dengan memperkuat database atas pengetahuan tradisional yang ada di 

Indonesia. Hal ini digunakan sebagai dasar bahwa pengetahuan tradisional tersebut 

memang menjadi milik Indonesia sehingga ketika ada pihak lain yang mengklaim Indonesia 

sudah mempunyai dasar yang kuat untuk menolak.  

 

a.2. Sejarah Perlindungan Hukum Varietas Tanaman 

Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam HAKI yang 

masih relatif baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan immaterial yang 

diberikan kepada individu oleh negara. Di negara lain, seperti Amerika, meskipun tidak 

disebut secara khusus dalam peraturan negaranya, telah dikenal adanya peraturan 
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mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman. Peraturan tersebut berlaku tahun 

1930 bersamaan dengan terbitnya The United States Patent Act 1930. Dan di Eropa, 

Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap varietas tanaman dan 

hasilnya telah dikenal sejak abad ke-16. 

Pada tahun 1961,beberapa negara di dunia telah menyepakati suatu konvensi 

internasional tentang perlindungan varietas tanaman, kesepakatan internasional termuat 

dalam International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, yang lebih 

dikenal dengan istilah UPOV. UPOV merupakan akronim dari Union International pour la 

protection des obtentions vegetale.37 Di Indonesia, perlindungan terhadap varietas 

tanaman sudah mulai diatur sejak tahun 1989 yaitu dalam peraturan HAKI di bidang hak 

paten. Pada Undang-Undang Paten Tahun 1989 disebutkan bahwa perlindungan paten 

tidak dapat diberikan terhadap makanan, minuman, dan varietas tanaman, khususnya 

bagi komoditi tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar38. Pada tahun 1997, Undang-

Undang Paten tersebut mengalami amandemen yaitu berupa pencabutan atau 

penghapusan terhadap ketentuan pelarangan pemberian perlindungan terhadap 

makanan, minuman dan varietas tanaman. Sehingga pada Undang-Undang Paten 1997, 

makanan, minuman dan varietas tanaman dapat memperoleh perlindungan berupa hak 

paten. 

Amandemen terhadap Undang-Undang Paten terjadi sebagai akibat keikutsertaan 

Indonesia dalam meratifikasi ketentuan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights), dimana dalam ketentuan TRIPs pada Pasal 27 ayat (3) huruf b diatur 

bahwa : However, member shall provide for the protection of plants varieties either by 

patens or by an effective sui generis system or by any combination thereof. 

                                                             

37
 Krisnani Setyowati, Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman, disampaikan pada Training of 

the Trainer Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta 24-27 September 2001 
38 Pasal 7 huruf c UU Paten Tahun 1989 
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Berdasasrkan ketentuan TRIPs, disebutkan bahwa TRIPs mewajibkan seluruh 

negara-negara yang menjadi anggotanya untuk memberikan perlindungan terhadap 

varietas tanaman, baik melalui perlindungan paten, sistem sui generis yang efektif 

(misalnya melalui pemberian hak pemulia), ataupun dengan kombinasi antara system 

perlindungan paten dan sistem sui generis.39 Meskipun Undang-Undang Paten Tahun 1997 

telah mengizinkan pemberian perlindungan paten terhadap tanaman, namun Undang-

Undang Paten 1997 tidak dapat memberikan perlindungan menyeluruh terhadap aspek-

aspek yang terdapat pada varietas baru 

Perlindungan terhadap varietas tanaman dengan menggunakan hak paten tidak 

dapat terus dilakukan, dengan alasan : 

1. Pemegang paten akan memiliki kewenangan secara prinsip untuk melarang 

penggunaan kembali benih yang telah ditanam oleh petani, dengan konsekuensi 

akan muncul biaya tinggi bagi petani dan dominasi perusahaan benih besar akan 

semakin kuat 

2. Pemuliaan yang berdasarkan pada perlindungan varietas tanaman akan tersingkir, 

yakni ketika perlindungan paten tidak mendukung jenis invensi yang dihasilkan 

oleh petani tradisional tidak dimintakan paten dan digunakan secara bebas 

diantara kelompok petani tersebut 

3. Pemberian paten memiliki sifat akan adanya hak monopoli pada benih dan/atau 

tanaman yang menjadi objek produksi serta perdagangan benuh yang penting. 

4. Pemberian paten akan mendukung standarisasi yang lebih tinggi serta 

memperkuat kecenderungan ke arah budidaya tunggal sehingga akan mengikis 

keanekaragaman hayati. 

                                                             

39 Sui Generis diartikan sebagai mempunyai sifat yang tersendiri, sifat khas dari sesuatu. Andi Hamzah, 
Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 1986, jakarta, hlm.553 
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5. Pemberian paten juga mendukung bertambahnya kecenderungan monopoli pada 

pemilikan tanah dan industri benih, yang memungkinkan petani kecil dan pemulis 

tradisional merasakan dampak terburuk.40 

Selain perlindungan dengan hak paten, pengaturan secara khusus mengenai 

perlindungan terhadap varietas tanaman dilakukan sejak tahun 1990 dengan 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian pada tahun 1992, diterbitkan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang mendorong kegiatan 

pemuliaan tanaman, dimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 

dinyatakan bahwa : 

1. Kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori dan metode ilmiah baru di 

bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah 

2. Kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggul dapat diberikan penghargaan 

oleh pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya. 

3. Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu 

dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah. 

4. Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagai maksud dalam ayat (1), ayat 

(2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh pemerintah. 

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun1992 tidak mengatur adanya 

perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki pihak pemulia tanaman, sehingga para 

pemulia tanaman tidak mengetahui keuntungan/manfaat yang diperoleh apabila varietas 

temuannya diperbanyak atau dijual, dan apa sanksi bagi pihak yang menjual atau 

menggunakan varietas temuanya tanpa persetujuan dari pihak pemulia untuk tujuan 

                                                             

40 Suryodiningrat, Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten, Bandung,  Tahun 1994, hlm.52. 
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komersial. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, pihak 

pemulia hanya memperoleh penghargaan dari pemerintah, sebagai balas jasa dari hasil 

penemuan varietas baru. 

Ketentuan lain yang mengatur tentang pemberian penghargaan terhadap 

penemuan varietas unggul terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 

1995 tentang Pembenihan Tanaman yang menyatakan bahwa Menteri memberikan 

penghargaan kepada penemu varietas unggul dan/atau teknologi di bidang perbenihan. 

Pada tanggal 20 Desember 2000, diterbitkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, 

dimana Undang-Undang tersebut mengatur secara terperinci mengenai perlindungan 

terhadap varietas tanaman. 

Latar belakang lahirnya Undang-Undang varietas tanaman yang mengatur secara 

khusus mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman di Indonesia tidak terlepas dari 

tuntutan sekaligus konsekuensi Indonesia atas keikutsertaannya menandatangani 

kesekapatan GATT/WTO 1994, dimana salah satu ketentuannya memuat mengenai 

kesepakatan TRIPs (Trade Aspects if Intellectual Property Rgihts). Keikutsertaan Indonesia 

meratifikasi kesepakatan TRIPs, mengakibatkan Indonesia harus menyelaraskan peraturan 

perundang-undangan khususnya di bidang HAKI dengan persetujuan TRIPs yang di 

dalamnya terdapat ketentuan mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman. 

Selain itu adanya pengaturan secara khusus mengenai perlindungan terhadap 

varietas tanaman ini akan meningkatkan minat dan peran serta serta baik secara 

perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam 

rangka menghasilkan varietas tanaman baru yang unggul, karena para pemulia atau 

pemegang hak perlindungan terhadap varietas tanaman akan memiliki hal tertentu yang 

memiliki perlindungan hukum secara memadai. 
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a.3. Bidang Kelembagaan Yang Terkait Dengan Perlindungan Varietas Tanaman 

 

a.3.1. Komisi Nasional Sumber Daya Genetik (KNSDG) 

Komisi Nasional ini di bentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian 

Republik Indonesia Nomor 734/Kpts/OT. 140/12/2006 tentang Pembentukan Komisi 

Nasioal Sumber Daya Genetik. 

Program kerja Komisi Nasional ini antara lain: 

a. Menyusun strategi nasional dalam mencadangkan, mengevaluasi, 

memanfaatkan dan melestarikan plasma nuftah Indonesia pada khususnya dan 

komoditas ekonomi lainnya pada umumnya. 

b. Menentukan prioritas komoditas yang akan ditangani perplasmanuftahannya 

berdasarkan ancaman erosi genetiknya, nilai potensinya serta kepentingannya 

dalam diversifikasi pangan, khususnya dalam pengarahan penelitian 

pemanfaatannya untuk pemuliaan 

c. Menyusun sistem perplasmanuftahan nasional 

d. Memantau pemanfaatan dan pelestarian plasma nuftah yang disimpan atau 

dikelola berbagai lembaga pemerintah ataupun lembaga swadaya masyarakat 

 

      a.3.2. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman – Kementerian Pertanian Republik     

Indonesia  

 Dalam UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 

64 ditetapkan bahwa untuk kepentingan pengelolaan perlindungan varietas tanaman 

akan dibentuk sebuah lambaga yaitu Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan 
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Perijinan Pertanian di bawah Kementerian Pertanian (Kantor PVT). Pengelolaan PVT 

dilakukan dengan memperhatikan kewenangan instansi lain sesuai dengan peraturan 

perundangundangan yang berlaku. Secara khusus Kantor PVT menyelenggarakan 

administrasi, dokumentasi, pemeriksaan, dan pelayanan informasi PVT, Kantor PVT 

bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. 

 Menteri membentuk komisi, yang keanggotaannya terdiri dari para profesional 

dan bersifat tidak tetap, yang berfungsi memberikan pertimbangan tentang 

pengelolaan PVT sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan PVT. 

  

 Adapun prosedur pengajuan varietas tanaman baru ditetapkan dengan alur 

sebagai berikut : 
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B. Perkembangan Pengaturan Dan Implementaasi Perspektif Internasional 

b.1. Konvensi Internasional Bidang Perlindungan Varietas Tanaman  

       b.1.1 Hak Petani (Farmer’s Rights) Dalam Perspektif The International Treaty on 

 Plant 

                Genetic Resources For Food And Agriculture (ITPGRFA), yang lebih di kenal 

dengan the International Seed Treaty, merupakan suatu perjanjian Internasional 

yang bertujuan untuk menjamin keamanan pangan melalui konservasi dan 

penggunaan komunitas sumber daya genetik tanaman di dunia untuk pangan dan 

pertanian dan pembagian yang adil dan merata dari keuntungan atas 

penggunaannya sejalan dengan Convention on Biologycal Diversity untuk dapat 

menyokong pertanian dan keamanan pangan.41 Tujuan ini akan dicapai dengan 

mengaitkan perjanjian ini dengan FAO dengan Konservasi Keanekaragaman 

Hayati.  

   Perjanjian ini akan melaksanakan Multilateral System (MLS) atau Sistem 

Multilateral untuk akses dan pembagian keuntungan diantara negara-negara 

yang meratifikasi perjanjian ini, untuk 64 daftar pangan dan pakan (tanaman 

makanan ternak) yang penting bagi keamanan pangan dan saling 

ketergantungan.42  

   Perjanjian ini dikelola oleh FAO (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations) Commission on Genetic Resources for Food ang Agriculture 

(CGRFA). Institusi pengelola yang berada di bawah pengawasan dari FAO ini di 

bentuk pertama kali di Madrid pada Juni 2006. 

                                                             

41 Article 1-Objectives, International Treaty on Plant Genetic Resources For Food And Agriculture  
42 Lihat Annex I IT PGRFA tentang “List of Crops Covered Under the Multilateral System”. 
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   Sebagai salah satu dari negara anggota IT PGRFA dan CGRFA, Indonesia telah 

meratifikasi perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 

tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan 

dan Pertanian) yang disingkat Perjanjian SDGTPP. 

  Materi pokok yang diatur dalam Perjanjian SDGTPP ini antara lain mengenai:43 

1. Pengaturan akses terhadap sumber daya genetik tanaman pangan dan 
 pertanian 

2. Pelestarian sumber daya genetik tanaman 
3. Kebijakan pemanfaatan secara berkelanjutan dan implementasinya 
4. Komitmen para pihak pada taraf nasional dan internasional  
5. Perlindungan terhadap hak petani 
6. Sistem multilateral mengenai akses dan pembagian keuntungan 
7. Pembagian keuntungan secara adil dan merata dalam sistem multilateral 
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang 

    pelestarian dan pemanfaatan berkelanjuta sumber daya genetik tanaman 
 

 
b.1.1.2 Farmer’s Rights Dalam Perspektif the International Treaty on Plant Genetic 
         Resource For Food and Agriculture 
 
  Isu farmer’s rights muncul sebagai perhatian negara-negara berkembang 

terhadap pembatasan dari hak-hak petani tradisional akibat dari penegakan aturan-

aturan HKI. Konvensi IT PGRFA memperkenalkan isu mengenai Farmer’s Rights (Hak 

Petani) yang muncul pertama kali pada Resolusi FAO 5/1989 yang kemudian 

                                                             

43 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Ringkasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Pengesahan International Treaty on Plant Genetic for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber 
Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian), http://www.litbang.deptan.go.id/regulasi/one/6/, di 
akses tanggal 9 September 2011 
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disempurnakan menjadi Resolusi FAO 3/1991 dan FAO 3/2001 mengenai Sumber 

Daya Genetik Tanaman. Dalam resolusi tersebut Farmers Rights diartikan sebagai:44 

  “......Farmer’s Rights mean rights arising from the past, present and future 
contributions of farmers in conserving, improving, and makin available plant genetic 
resources, particulary those in the centres of origin/diversity.....” 

  Dapat diartikan bahwa Resolusi FAO mendefinisikan Farmer’s Rights (hak 

petani) sebagai hak yang muncul dari kontribusi petani, mengingat di masa lampau, 

saat ini dan masa yang akan datang petani merupakan kelompok masyarakat yang 

telah melestarikan, mengembangkan dan menjadikan tersedianya sumber daya 

genetik yang di kenal saat ini, terutama yang ada di pusat dan pusat 

keanekaragaman tanaman. 

  Pasal 9 IT PGRFA mengatur mengenai ketentuan tentang Farmer’s Rights. Di 

dalam ketentuan Pasal 9 IT PGRFA ini disebutkan bahwa: 

9.1 The contracting parties recognize the enormous contribution that the local and 
indigeneous communities and farmers of all regions of the world, particularly 
those in the centres of origin and crop diversity, have made and will continue to 
make for the conservation and develpoment of plant genetic resources which 
contitute the basis of food and agriculture production throughout the world. 

 9.2 The contracting parties agree that the responsibility by realizing farmer’s rights, as 
they relate to plant genetic resources for food and agriculture, rests with 
national governments. In acordance with their needs and prioroties, each 
contracting party should, as appropriate, and subject to its national legislation, 
take measures to protect and promote farmer’s rights, including: 

a. Protection of traditional knowledge relevant to plant genetic resources for 
food  and agriculture 

b. The right to equitably participate in sharing benefits arising from the 
utilization of   plant genetic resources for food and agriculture, and 

                                                             

44Briefing Papers on “The United Nations Biodiversity Convention”, 
http://www.cipa.org.uk/info.ippors/briefing/html. 
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c. The right to participate in making decisions, at the national level, on matters 

  related to the conservation and sustainable use of plant genetic resources 
for   food and agriculture 

 
b.1.1.3 Nothing in this Article shall be intrepeted to limit any rights that farmers have to 

save, use, exchange and farm-saved seed/propagating material, subject to 
national law and as appropriate. 

 Pasal 9 IT PGRFA diatas dapat diartikan sebagai berikut: 

9.1 Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini mengakui kontribusi yang besar 

dari penduduk setempat dan komunitas asli dan petani di seluruh belahan 

dunia, terutama sekali mereka yang berada di pusat berasalnya 

keanekaragaman varietas tersebut, yang telah menjadikan dan akan terus 

melakukan konservasi dan pengembangan sumber daya genetik tanaman yang 

merupakan dasar bagi produksi pangan dan pertanian di seluruh dunia. 

          9.2. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini sepakat bahwa tanggung jawab 

untuk mewujudkan Hak Petani, yang berkaitan dengan sumber daya genetik 

tanaman pangan dan pertanian, berada pada pemerintah nasionalnya. Sesuai 

dengan kebutuhan dan prioritasnya, setiap pihak yang terkait perjanjian ini 

wajib, apabila bersesuaian dan tergantung dengan peraturan perundang-

undangan nasionalnya, mengambil langkah untuk melindungi dan mendorong 

hak petani termasuk: 

 a. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan 
sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian 

 b. Hak untuk berpartisipasi secara seimbang dalam pembagian keuntungan yang 
dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan 
pertanian, dan 

 c. Hak untuk berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan, pada tingkat 
nasional, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konservasi dan 
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pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk 
pangan dan pertanian 

       9.3. Ketentuan dalam pasal ini tidak boleh digunakan untuk membatasi hak petani 

untuk menyimpan, menggunakan, tukar-menukar dan menjual benih/bahan 

propagasi dari hasil tanamannya, sepanjang itu dilakukan menurut peraturan 

perundang-undangan nasional dan berdasar kepatutan. 

 Ketentuan Pasal 9 IT PGRFA diatas merupakan bukti pengakuan dunia internasional 

atas hak-hak petani. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi IT PGRFA melalui 

Perjanjian SDGTPP, maka secara yuridis Indonesia juga telah memberikan pengakuan 

terhadap hak-hak petani. Harapan banyak pihak untuk melindungi varietas lokal agar tidak 

pernah dan potensinya dapat dimanfaatkan oleh kalangan yang lebih luas. 

 

b.1.1.4 Hak Pemulia (Breeder’s Rights) perspektif the International Convention for the 

Protection of New Varieties of Plants (UPOV Convention) 

 The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) 

merupakan organisasi antar-pemerintah yang bermarkas di Jenewa. Singkatan UPOV 

berasal dari bahasa Perancis untuk Union Internationale Pour La Protection Des Obtentions 

Vegetales. 

 UPOV pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan dan mendukung sebuah 

sistem yang efektif bagi perlindungan varietas tanaman, dengan tujuan untuk mendorong 

pengembangan varietas tanaman baru, demi kepentingan masyarakat.45  

                                                             

45 The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV Convention) 
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 UPOV berdiri dengan ditandatanginnya UPOV Convention di Paris pada tanggal 2 

Desember 1961. UPOV Convention berlaku mengikat pada tanggal 10 Agustus 1968, 

setelah diratifikasi oleh Inggris, Belanda dan Jerman. UPOV Convention kembali direvisi 

pada tanggal 10 November 1972, 23 Oktober 1978, dan 19 Maret 1991, dengan tujuan 

untuk mengimbangi perkembangan teknologi pemuliaan tanaman dan pengalaman yang 

diperoleh dari pelaksanaan UPOV Convention. 

 Dewan UPOV terdiri dari perwakilan negara-negara anggotanya. Setiap negara 

anggota memiliki satu suara di dalam dewan. Sekretariat UPOV yang di sebut “the office of 

the Union” di pimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen). Di bawah perjanjian 

kerjasama dengan World Intelectual Property Organization (WIPO), dan perwakilan khusus 

dari United Nations atau PBB, Direktur Jenderal (Dirjen) WIPO merupakan Sekjen UPOV, 

dengan dibantu oleh seorang wakil Sekjen. 

 UPOV yang merupakan organisasi pengelola UPOV convention beranggotakan 64 

negara. Negara-negara anggota UPOV berkewajiban untuk mengakui pencapaian prestasi 

pemulia varietas tanaman baru, dengan memberikan hak kekayaan intelektual. Untuk 

mendapat perlindungan tersebut, maka varietas tersebut harus memenuhi persyaratan 

berupa: (i) berbeda dari yang telah ada, atau varietas yang lazim dikenl, (ii) seragam, (iii) 

stabil dan (iv) baru. 

 Meskipun Indonesia bukan merupakan negara anggota UPOV, namun di dalam 

penyusunan UU PVT banyak merujuk pada UPOV Convention ini. Hal tersebut dapat dilihat 

pada bagian penjelasan umum46 dan beberapa ketentuan yang terdapat pasal-pasal UU 

PVT seperti penjelasan Pasal 19 ayat 4. 

                                                             

46 Dalam penjelasan umum UU PVT disebutkan “....Perlindungan hukum tersebut pada hakekatnya sekaligus 
merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan oleh Indoesia, 



40 

 

b.1.1.5 Hak Pemulia (Breeder’s Rights) menurut UPOV Convention 

 UPOV Convention pasal 1 butir iv, mendefinisikan breeder atau pemulia sebagai: 

1. The person who bred, or discovered and developed, a variety 
2. The person who is the employer of the aforementioned person or who has 

commissioned the latter’s work, where the laws of the relevant contracting 
party so provide, or 

3. The successor in title of the first or second aforementioned person, as the case 
may be 

 
Dapat diartikan bahwa definisi pemulia menurut UPOV Convention 1991 adalah: 

1. Orang yang melakukan kegiatan pemuliaan, menemukan, dan 
mengembaangkan suatu varietas 

2. Orang yang bekerja pada pemulia atau orang yang bekerja atas permintaan 
dari pemulia, atau 

3. Pewaris atau penerima hak dari mereka yang ditulis di nomor satu dan dua 
diatas  

Adapun lingkup perlindungan breeder’s rights di dalam Pasal 14 ayat 1 UPOV 
meliputi: 

(i)   Production or reproduction (multiplication) 
(ii)   Conditioning for the purpose of propagation 
(iii)   Offering for sale 
(iv)   Selling or other marketing 
(v)   Exporting 
(vi)   Importing 
(vii) Stocking for any of the purposes mentioned in (1) to (vi) above 

 
 Pasal 14 ayat 1 UPOV ini menyebutkan bahwa breeder’s right’s (hak pemulia) atas 

varietas baru yang ditemukannya meliputi hak untuk memproduksinya atau 

memperbanyak benihnya, mempersiapkannya untuk tujuan propagasi, 

                                                                                                                                                                                          

khususnya berkaitan dengan..Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman, 
International Convention for the Protection of New Varieties of Plants..” 
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menginklankannya, menjualnya atau memperdagangkannya, mengekspornya, 

mengimpornya dan mencadangkannya untuk tujuan kegiatan-kegiatan tersebut. 

 Di dalam Pasal 15 Ayat 1 UPOV, terdapat ketentuan mengenai exceptions to the 

breeder’s rights atau hal-hal yang dikecualikan dari lingkup perlindungan breeder’s rights 

yang berupa: 

(i) Acts done privately and for non-commercial purposes 
(ii) Acts done for experimental purposes and 
(iii) Acts done for the purpose of breeding other varieties 

 
 Dapat diartikan dalam Pasal 15 Ayat 1 UPOV ini, diatur mengenai tindakan-

tindakan yang dianggap bukan sebagai pelanggaran terhadap breeder’s rights (hak 

pemulia) yang berupa: 

(i) Tindakan yang dilakukan secara pribadi dan tidak untuk tujuan komersial 
(ii) Tindakan yang dilakukan untuk tujuan penelitian 
(iii) Tindakan yang dilakukan untuk tujuan perakitan varietas lain 

 
 Di dalam Pasal 16 ayat 1 UPOV diatur mengenai ketentuan tentang exhaustion of 

the breeder’s rights, yaitu: 

 The breeder’s right shall not extend to acts concerning any material of the 
protected variety covered by the provisions of article 14(5), which has been sold or 
otherwise marketed by the breeder or with his consent in the territory of the 
contracting party concerned, or any material derived from the said material, unless 
such acts 

(i) Involve further propagation of the variety in question or 

(ii) Involve an export of material of the variety, which enabbbles the 
propagationn of the variety, into a country which does not perfect varieties 
of the plant gennus or species to which the variety elonngs, except where 
the exported material is for final consumption purposes. 

Yang di maksud dengan exhaustion of the breeders rights dalam pasal 16 ayat 1 UPOV 

ini adalah bahwa, hak pemulia (breeder’s rights) tidak meliputi tindakan-tindakan yang 
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berkenaan dengan material47 yang berasal dari varietas yang dilindungi, atau varietas 

yang dilindungi oleh ketentuan pasal 14 ayat(5) yang telah dijual atau sebaliknya 

dipasarkan oleh pemulia atau denga persetujuannya di wilayah pihak-pihak yang 

terkait dalam perjanjian ini, atau material yang diperoleh dari bahan yang telah 

disebutkan, terkecuali untuk tindakan-tindakan yang meliputi: 

(i) Menyangkut tindakan propagasi lebih lanjut dari varietas tersebut atau 

(ii) Menyangkut ekspor dari material suatu varietas, yang memungkinkan untuk 
dilakukannya propagasi, ke negara yang tidak memberikan perlindungan terhadap 
genus atau spesies varietas itu berasal, terkecuali bila material yang di ekspor 
tersebut untuk tujuan penggunaan akhir. 

 Mengenai ketentuan ini pada dasarnya membatasi lingkup penguasaan dari hak 

pemulia (breeder’s rights), dimana hak tersebut dianggap habis saat varietas yang 

dilindungi tersebut dijual kepada pihak lain. Sebagai contoh: saat benih jagung yang 

dilindungi hak PVT telah dijual kepada petani, maka hasil akhir yang berupa jagung, seperti 

tepung maizena, bahan pakan ayam dan jagung, dan sebagainya sepenuhnya menjadi 

milik dari petani tersebut. Pemulia (breeder) tidak dapat menuntut keuntunngan yang 

diperoleh dari hasil penjualan jagung atau produk-produk yanng berbahan dasar jagung 

tersebut. Hal ini berlaku sepanjang produk yang diperdagangkan tersebut bukan 

merupakan bahan yang memungkinnkan untuk dilakukannya propagasi lebih lanjut dari 

varietas tanaman yang dilindungi.  

 

 

                                                             

47
 Yang di maksud dengan material adalah seperti yang dimasikkan di dalam pasal 15 ayat 2 UPOV, dimana 

    material yang terkait dengan suatu varietas berupa: 
(i) Bahan propagasi dalam bentuk apapun 
(ii) Bahan yang diperoleh dari hasil panen, termasuk seluruh tanaman dan bagian dari tannaman dan 
(iii) Produk yang dibuat lagsung dari bbahan yang diperoleh dari hasil panen 
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b.1.1.6 Perlindungan Varietas Tanaman Menurut UPOV Convention 

 Definisi dari varietas tidak terdapat dalam UPOV Convention versi tahun 1978, 

namun di dalam Pasal 1 (vi) UPOV Convention versi tahun 1991 varietas yang merupakan 

penemuan dari pemulia didefinisikan sebagai: 

 “a plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank, which 
grouping, irrespective of wether the conditions for the grant of a breeder’s right 
are fully met, can be: 

1. Defined by the expression of the characteristics resulting from a given genotype 
or combination of genotypes 

2. Distinguished from any other plant grouping by the expression of at least one of 
the said characteristics and 

3. Considered as a unit with regard to its suitability for being propagated 
unchanged 

 Pada intinya yang di maksud dengan varietas menurut UPOV Convention 1991 

adalah sekelompok tanaman yang dapat didefinisikan dengan karakteristik yang 

diekspresikan dari bawaan genotif dan dapat dibedakan dari taksonomi botanis yang sama 

minimal satu karakteristik yang nampak. Artinya meskipun berasal dari jenis yang sama 

namun varietas tanaman yang dilindungi harus tetap memiliki ciri fisik yang berbeda, 

karena perbedaan ciri fisik merupakan ekspresi dari karakter genotif yang berbeda. 

 Menurut Pasal  ayat 1 UPOV Convention, varietas tanaman yang diberikan 

perlindungan breeder’s rights harus memenuhi persyaratan baru, berbeda dari yang 

pernah ada, bersifat seragam dan stabil.  

 Jangka waktu perlindungan breeder’s rights di dalam UPOV Convention versi tahun 

1978 minimal 15 tahun dan maksimal 18 tahun, sedangkan jangka waktu perlindungan 

yang diberikan dalam UPOV Convention versi tahun 1991 minimal 20 tahun dan maksimal 

25 tahun. Dengan demikian pada dasarnya Indonesia mengadopsi ketentuan UPOV versi 
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tahun 1991 di dalam memberikan jangka waktu perlindungan seperti yang diatur di dalam 

Pasal 4 Ayat 1 UU PVT. 

 

b.1.2. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati 

(International Convention on Biological Diversity) 

 Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) adalah perjanjian internasional mengenai 

keanekaragaman hayati dengan lingkup global dan komprehensif. Konvensi 

Keanekaragaman Hayati ditandatangani pada tanggal 5 Juni 1992 selama KTT Bumi di Rio 

(Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan). Konvensi ini berlaku efektif pada 

tanggal 29 Desember 1993 dan telah diratifikasi oleh 174 negara, termasuk Indonesia. 

 Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (United Nation Convention on 

Bilogical Diversity) memperkenalkan untuk pertama kalinya bahwa konservasi 

keanekaragaman hayati adalah menyangkut urusan bersama seluruh umat manusia dan 

ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan. Konvensi ini 

menetapkan prinsip-prinsip untuk keadilan dan kesamaan hak di dalam pembagian 

keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan sumbersaya genetik, khususnya penggunaan 

yang bertujuan untuk komersial.48 

United Nations Convention on Biological Diversity (CDB Convention) berupaya untuk 

mempromosikan konservasi bagi keanekaragaman hayati, penggunaan berkelanjutan, dan 

pembagian keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya hayati secara adil 

dan merata. CBD Convention juga memberikan perhatian kepada hak dan kepentingan 

                                                             

48 Sumber dari wikipedia, http://en.wiki/convention on bilogical_diversity, diakses tanggal 21 september 
2011 
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komunikasi dari masyarakat melalui Prior Informed Consent, serta mengisyaratkan 

pembagian keuntungan yang adil dan merata atas penggunaan sumber daya hayati. 

Sebagai negara anggota CDB Convention maka Indonesia secara hukum terikat dengan 

kesepakatan yang terdapat didalamnya. Keanggotaan Indonesia dalam CDB Convention ini 

ditandai dengan diratifikasinya Konvensi Internasional ini melalui ketentuan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on 

Biological Diversity (Konvensi PBB Tentang Keanekaragaman Hayati). 

Pokok dari Konvensi ini adalah Pasal 3 yang mengakui bahwa negara-negara memiliki 

hak yang berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber biologis dan genetik milik 

mereka. Ketentuan ini berangkat dari pemikiran mengenai sumber-sumber ini sebagai 

“common heritage of mankind”, yang membolehkan siapa saja yang memanfaatkannya. 

Pasal 8 huruf (j) Konvensi Keanekaragaman Hayati menghendaki negara anggota dari 

Konvensi Keanekaragaman Hayati tunduk pada perundang-undangan nasionalnya untuk: 

“menghormati, melindungi, dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan 

praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri 

tradisional sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan 

keanekaragaman hayati dan memajukan penetapannya secara lebih luas dengan 

persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan inovasi-inovasi dan praktik-praktik 

tersebut semacam itu mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari 

pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu.” Pasal 8 

ini secara eksplisit mengakui kontribusi masyarakat-asli dan setempat terhadap konservasi 

keanekaragaman hayati yang menghendaki agarmenghormati dan mendukung 

pengetahuan mereka, inovasi-inovasi dan praktik-praktik dan menegaskan hak-hak 

penduduk asli mengenai pengetahuan yang dimilikinya dan Pasal ini juga menghendaki 

adanya pembagian keuntungan yang adil. 
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Sebagai kerangka perjanjian, ketentuan-ketentuan dalam CBD ini lebih diwujudkan 

sebagai tujuan-tujuan dan kebijakan daripada kewajiban. Masing-masing negara dapat 

menentukan bagaimana yang terbaik dalam mengimplementasikan CBD pada tingkat 

nasional. Pada pokoknya, CBD memberikan hak kepada negara berkembang untuk 

mengawasi akses terhadap sumber daya genetik sebagai suatu cara untuk memulihkan 

keseimbangan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara industrialis. 

Kondisi ini dilakukan dalam bentuk perjanjian antara perusahaan atau institusi pemerintah 

dan negara berkembang, dimana mereka setuju untuk memberikan pembagian 

keuntungan yang adil dan memadai kepada negara berkembang tersebut apabila 

dilakukan dan negara berkembang menyadari akan haknya. Menentukan kebijakan dari 

sistem ini secara logistik tidaklah mungkin dan dapat menimbulkan lagi masalah daripada 

menyelesaikannya. Negara paling terbelakang tidak memiliki ahli-ahli untuk negosiasi 

kontrak, dan juga pada banyak kasus tidak memiliki kemampuan untuk memahami nilai 

dari sumber-sumber alam yang dipersoalkan. 

 

b.1.4. Convention of Farmers and Breeders (COFAB) 

Convention of Farmers and Breeders (CoFaB) mempunyai kedekatan dengan the 

United Nations Development Programme (UNDP) yang mengakui CoFaB sebagai proposal 

internasional yang kuat dan terkoordinasi untuk merespons UPOV49. 

Tujuan dari CoFaB, antara lain: 

1. Menyediakan bibit yang terpercaya dan berkualitas tinggi bagi petani, baik 

petani besar maupun kecil 

2. Tetap memelihara keragaman hayati 

                                                             

49 South Asia Watch on Trade, Economic ans Environment (SAWTEE), 2003.  
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3. Menyiapkan bagi para pemulia varietas baru yang memberikan perlindungan 

bagi varietas mereka di pasar, tanpa melanggar kepentingan umum 

4. Mengakui kontribusi besar yang diberikan oleh para petani dalam hal 

identifikasi, pemeliharaan dan pemurnian plasma nuftah 

5. Mengakui peranan petani sebagai kreator land races dan varietas tradisional 

yang membentuk dasar-dasar dari pertanian dan pemuliaan tanaman modern 

6. Menekankan bahwa negara-negara tropis adalah negara-negara pemilik 

plasma nuftah dan sumber utama varietas pertanian 

7. Mengembangkan suatu sistem di mana para petani dan pemulia mendapatkan 

pengakuan dan hak atas kontribusi mereka menciptakan varietas baru. 

 

b.1.5. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) 

 Di tingkat Internasional, upaya untuk melindungi HAKI berdasarkan pendekatan 

dari sudut perdagangan telah dilakukan sejak tahun 1979 melalui negosiasi perdagangan 

internasional. Setelah bernegosiasi di beberapa putaran, upaya untuk melindungi HAKI 

dalam perdagangan internasional berhasil diwijudkan dalam Putaran uruguay (Uruguay 

Round) pada bulan April 1994. Melalui putaran tersebut. Beberapa dokumen penting di 

bidang perdagangan internasional termasuk kesepakatan untuk mendirikan Organisasi 

Perdagangan Dunia (WTO) berhasil diluncurkan.50 Salah satu dokumen yang penting 

adalah Perjanjian tentang Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual atau lebih dikenal 

dengan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP’s). TRIP’s adalah 

landasan utama yang mengikat negara-negara anggota WTO untuk melindungi HAKI 

secara Internasional. 

                                                             

50 Citra Citrawinda Priapantja, Haki Tentangan Masa Depan, Badan Penerbit FHUI, Tahun 2003, hlm. 102. 
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 Secara umum TRIP’s berisi ketentuan-ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar, 

standar-standar mengenai kegunaan, lingkup dan penggunaan HAKI, penegakan atas 

HAKI, pengambilalihan dan pemeliharaan atas HAKI serta pencegahan dan penyelesaian 

sengketa, ketentuan peralihan, pengaturan institusional serta ketentuan penutup. Salah 

satu persyaratan penting persetujuan TRIP’s adalah adanya keharusan di negara anggota 

untuk memberikan paten pada invensi-invensi di semua bidang teknologi, asalakan invensi 

tersebut baru, memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. 

 Pasal 27 ayat (2) Persetujuan TRIP’s menetapkan: 

“Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory 

of the commercial explanation of which is necessary to protect order public or morality, 

including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to 

the anvironment, provided that such exclusion is not merely because the exploitation is 

prohibited by their law.” 

Para anggota dapat dikecualikan dari penemuan yang dapat dipatenkan, pencegahan 
eksploitasi komersial yang penting atau dibutuhkan untuk melindungi ketertiban umum 
atau moralitas, termasuk untuk melindungi manusia, binatang atau kehidupan tumbuh-
tumbuhan atau kesehatan atau untuk menghindari dampak buruk bagi lingkungan, 
dimana pengecualian tersebut tidak dibuat hanya untuk pengeksploitasian oleh hukum 
negara anggota.” 

 

Pasal 27 Ayat(3) Persetujuan TRIP’s menetapkan: 

Member’s may also exclude from patentability: 

(a) Diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or 
animals; 

(b) Plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological 
processes for the production of plants or animals other than non-biological and 

microbiological processes. However, members shall provide for the protection of 
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plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any 
combination thereof.” 

Para anggota dapat dikecualikan juga dari patentability: 

(a) Diagnostic therapeutic dan metode pembedahan untuk penanganan/pengobatan 
manusia atau binatang 

(b) Tumbuh-tumbuhan dan binatang selain mikroorganisme dan proses-proses 
esensial biologis untuk produksi tumbuh-tumbuhan atau binatang selain non-
biologis dan proses mikrobiologis. Biar bagaimanapun, para anggota harus 
menyediakan perlindungan bagi varietas tanaman baik melalui paten atau melalui 
sistem sui generis yang efektif atau melalui kombinasi keduanya. 

Sebagai akibat dari disetujuinya Putaran Uruguay, setiap anggota WTO yang telah 

menandatangani perjanjian TRIP’s diwajibkan untuk menyesuaikan perundang-

undangan domestiknya di bidang HAKI dengan standar minimum yang telah diatur 

di dalam TRIP’s. Negara-negara anggota yang harus menyesuaikan jangka waktu 

perlindungan dengan standar TRIP’s dan negara anggota juga harus membuat 

peraturan hukum tentang ketujuh cabang HAKI seperti yang tercantum di dalam 

TRIP’s. Salah satunya adalah Varietas Tanaman (Plants Varieties). Indonesia telah 

memilih mengatur tersendiri dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 29 

tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman. Salah satu penghargaan 

adalah memberikan perlindungan hukum atas HAKI dalam menghasilkan varietas 

tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia 

lainnya. Perlindungan ini akan mendorong semangat dan kretaivitas di bidang 

pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas 

unggul yang sangat diperlukan masyarakat. 

b.1.6 Traktat FAO ( UN Food and Agriculture Organization FAO) 

 Farmer’s Rights (UN FAO) lebih menekankan kepada mencari pengakuan bagi para 

petani terhadap upaya-upaya mereka dalam mengembangkan dan melestarikan 
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keanekaragaman genetik. Diawali suatu konsep yang diperdebatkan pada tahun 1979 

dalam United Nation Food and Agriculture Organization-FAO. Isu mengenai hak para 

petani menemukan caranya sendiri pada resolusi Konferensi FAO-4/1989, 5/1989 dan 

3/1991. Resolusi ini dirundingkan oleh Komisi mengenai Sumber Daya Tanaman Genetik 

dan dengan suara bulat diadopsi oleh lebih dari 160 negara pada tahun 1989 dan tahun 

1991. Komisi tersebut menegaskan hak-hak para petani sebagai hak yang timbul karena 

kontribusi para petani di masa lalu, sekarang ini dan masa yang akan datang dalam 

melestarikan, mengembangkan dan membuat tersedianya sumber daya tanaman genetik, 

terutama sekali mereka yang berada di pusat-pusat asal/aneka ragam.51 Hak-hak ini 

diberikan dalam masyarakat internasional sebagai wakil bagi generasi para petani masa 

sekarang ini dan masa depan dengan maksud untuk memastikan manfaat-manfaat yang 

penuh bagi para petani untuk membantu kelanjutan dari kontribusi petani di masa lalu. 

 Petani memainkan peranan yang penting terutama dalam hal melindungi sumber 

daya tanaman genetik secara keseluruhan. Oleh karena itu, petani dapat dikategorikan 

sebagai salah satu pemegang pengetahuan tradisional meskipun tidak semua pemegang 

pengetahuan tradisional adalah petani. 

 

b.2. Lembaga Internasional Yang Terkait Dengan Perlindungan Varietas Tanaman   

 b.2.1 Union for the Protection of New Varieties of Plants 

 The International Union for the Protection of New Varieties of Plants 

(UPOV) berlokasi di Jenewa. Singkatan UPOV dibentuk dengan tujuan 

menyediakan dan mendukung serta perlindungan pengembangan varietas 

                                                             

51 Penjelasan umum pada Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomo 29 
Tahun 2000 
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tanaman baru. UPOV beranggotakan perwakilan sebanyak 64 negara-negara 

anggotanya, di pimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen). 

 Secara khusus UPOV memberikan perlindungan terhadap breeder’s right’s 

(hak pemulia) atas varietas baru yang ditemukannya meliputi hak untuk 

memproduksinya atau memperbanyak benihnya, mempersiapkannya untuk tujuan 

propagasi, menginklankannya, menjualnya atau memperdagangkannya, 

mengekspornya, mengimpornya dan mencadangkannya untuk tujuan kegiatan-

kegiatan tersebut. Adapun varietas tanaman yang diberikan perlindungan 

breeder’s rights harus memenuhi persyaratan baru, berbeda dari yang pernah ada, 

bersifat seragam dan stabil, dengan jangka waktu maksimal 18 tahun. 

 

b.2.2 United Nations Convention on Biological Diversity (UNCDB) 

UNCDB memberikan penekanan upaya konservasi bagi keanekaragaman 

hayati, penggunaan berkelanjutan, dan pembagian keuntungan yang dihasilkan 

dari penggunaan sumber daya hayati secara adil dan merata. Indonesia resmi 

merupakan negara anggota CDB Convention dengan diratifikasinya Konvensi 

Internasional ini melalui  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi PBB 

Tentang Keanekaragaman Hayati). 

CDB menegaskan bahwa negara-negara memiliki hak yang berdaulat untuk 

memanfaatkan sumber-sumber biologis dan genetik milik mereka, dengan 

mendasarkan pada pemikiran bahwa keanekaragaman hayati merupakan 

“common heritage of mankind”, yang membolehkan siapa saja yang 

memanfaatkannya.  
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Sebagai kerangka perjanjian, ketentuan-ketentuan dalam CBD ini lebih 

diwujudkan sebagai tujuan-tujuan dan kebijakan daripada kewajiban. Masing-

masing negara dapat menentukan bagaimana yang terbaik dalam 

mengimplementasikan CBD pada tingkat nasional. Pada pokoknya, CBD 

memberikan hak kepada negara berkembang untuk mengawasi akses terhadap 

sumber daya genetik sebagai suatu cara untuk memulihkan keseimbangan antara 

negara-negara berkembang dengan negara-negara industrialis. Kondisi ini 

dilakukan dalam bentuk perjanjian antara perusahaan atau institusi pemerintah 

dan negara berkembang, dimana mereka setuju untuk memberikan pembagian 

keuntungan yang adil dan memadai kepada negara berkembang tersebut apabila 

dilakukan dan negara berkembang menyadari akan haknya. Menentukan kebijakan 

dari sistem ini secara logistik tidaklah mungkin dan dapat menimbulkan lagi 

masalah daripada menyelesaikannya. Negara paling terbelakang tidak memiliki 

ahli-ahli untuk negosiasi kontrak, dan juga pada banyak kasus tidak memiliki 

kemampuan untuk memahami nilai dari sumber-sumber alam yang dipersoalkan. 

 

b.2.3 UN Food and Agriculture Organization FAO (UN FAO) 

UN FAO memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan Petani 

dalam kaitannya dengan pengembangan dan pelestarian keanekaragaman genetik 

yang dihasilkan dalam Resolusinya serta diadopsi oleh lebih dari 160 negara pada 

tahun 1989 dan tahun 1991. Komisi tersebut menegaskan hak-hak para petani 

sebagai hak yang timbul karena kontribusi para petani di masa lalu, sekarang ini 

dan masa yang akan datang dalam melestarikan, mengembangkan dan membuat 

tersedianya sumber daya tanaman genetik. Petani memiliki peranan penting dalam 

hal melindungi sumber daya tanaman genetik secara keseluruhan. Oleh karena itu, 
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petani dapat dikategorikan sebagai salah satu pemegang pengetahuan tradisional 

meskipun tidak semua pemegang pengetahuan tradisional adalah petani. 

 

b.3. Praktek Implementasi Pada Negara – Negara lain 

b.3.1 Di Negara – Negara maju                                                                    

 b.3.1.1 Amerika Serikat 

Pengaturan terkait perlindungan varietas tanaman di Amerika dituangkan 

dalam Plan Variety Protection Act, 1970. Undang-Undang ini memberikan hak 

eksklusif kepada pemegang PVT selama 25 Tahun untuk memperoleh nilai 

ekonomi serta hak-hak lainnya terkait invensi varietas tanaman baru yang 

ditemukan oleh yang bersangkutan. Temuan itu setidaknya harus memenuhi unsur 

baru, unik, seragam, stabil.  

Undang-Undang ini mengatur pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan 

yang terkait dengan Hak eksklusif yang dimiliki oleh Pemulia. Pengecualian 

dimaksud terkait dengan :  

1. Untuk kepentingan umum yang lebih luas, pemerintah dapat menetapkan 

perlindungan dan penetapan harga yang wajar terhadap produk yang 

bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan supply nasional atau dalam hal 

pemilik hak tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat 

2. Untuk kepentingan penelitian atau pemuliaan tanaman, penggunaan produk 

yang bersangkutan bukan merupakan pelanggaran 
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3. Petani dimungkinkan untuk menyimpan dan menanam kembali benih dilahan 

mereka sendiri tanpa pelanggaran (Kasus Asgrow Seed Company menggugat 

Denny dan Becky Winterboer).  

Undang-Undang PVT Amerika Serikat telah secara detail mengatur 

perlindungan terhadap pemulia varietas tanaman baru yang dilindungi. Meskipun 

terdapat beberapa pengecualian terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pemulia, 

namun secara umum ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam UU PVT 

Amerika Serikat lebih banyak memberikan perlindungan kepada pemilik hak 

berkenaan dengan hasil invensinya dibandingkan terhadap petani yang melakukan 

pengelolaan lahan pertanian. 

 b.3.1.2 Jepang 

Jepang merupakan negara anggota International Union for Protection New 

Varieties of Plants (UPOV) yang berkedudukan di Genewa dan telah menerapkan 

UPOV sejak tahun 1978 dalam kebijakan perlindungan varietas tanamannya. 

Perlindungan terhadap varietas Tanaman di Jepang di atur dalam The Plant Variety 

Protection and Seed Act (Act No. 83 of May 29, 1998). 

Pertimbangan Pemerintah Jepang menerapkan sistem PVT adalah dengan 

tujuan agar pertanian Jepang bisa mendapatkan bibit unggul yang menguntungkan 

dan dapat berproduksi tinggi, tahan terhadap hama serta mampu beradaptasi 

dengan iklim untuk kepentingan kesejahteraan petani. Dalam implementasinya 

Sistem PVT yang diterapkan pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 

Sebagai contoh, pada salah satu daerah di Jepang yaitu Ashiro dimana 

kepala daerahnya melakukan kerjasama dengan sebuah Lembaga Sosial 

Masyarakat LSM Ashiro Rindo Development Corporation. LSM tersebut bersama 
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petani dan Pusat Pengembangan Tanaman Hias Kota Ashiro melakukan penelitian 

untuk menemukan komoditi dan teknologi yang tepat untuk wilayah ini dan 

akhirnya dihasilkan varietas tanaman yang  cocok, yaitu bunga potong Ashiro. 

Selanjutnya Bunga potong tersebut didaftarkan dan mendapatkan sertifikat PVT. 

Bagi petani bunga potong yang menggunakan bibit hasil kerjasama 

penelitian diwajibkan membayar royalty 2 persen dari jumlah yang terjual. Royalti 

tersebut dibayarkan kepada LSM untuk dikelola, sebagian dananya disetorkan ke 

Pusat Penelitian Florikultura miliki Pemda untuk biaya pemuliaan dan sebagai 

konsekuensinya Pusat penelitian berkewajiban untuk memberikan pelayanan 

teknik budidaya kepada para petani yang terlibat. Saat ini para petani Ashiro 

mendapatkan 11 varietas unggul bunga potong lainnya. 

Meskipun Jepang dalam kebijakannya menerapkan ketentuan UPOV yang 

secara jelas mengorientasikan perlindungan kepada pemulia terkait perlinduangan 

varietas tanaman, namun dalam implementasinya tetap mengedepankan serta 

melindungi hak-hak dan kepentingan Petani. Hal ini dapat dilakukan karena Jepang 

telah memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan-kegiatan 

penelitian terhadap varietas tanaman serta kebijakan-kebijakan pendukung yang 

mendekatkan antara petani dengan lembaga-lembaga penelitian.  

 

c.2. Di Negara-Negara berkembang (India, Thailand dan Filiphina) 

 c.2.1 India 

  Pada tahun 2001, India memberlakukan Undang-Undang tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman dan Hak-Hak Petani, dalam UU Nomor 53 Tahun 
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2001.52 (Selanjutnya akan disingkat PBR & FR Act). Yang menarik adalah bahwa 

judul undang-undang ini menyandingkan antara gagasan perlindungan varietas 

tanaman dan sekaligus hak-hak petani. Tampaknya India mempersandingkan dua 

kategori hak yang berbeda dalam satu undang-undang, yaitu hak seorang pemulia 

tanaman (plant breeder’s right) yang lebih bersifat individualistik dan hak-hak 

petani (farmer’s right) yang lebih kolektif.53 

  Lahirnya undangundang ini di India berada dalam suasana bahwa saat itu 

masalah supply benih (seed) dilakukan oleh para petani sendiri bersama-bersama 

dengan sektor publik (pemerintahan). Supply itu bahkan cukup melimpah. Sektor 

swasta memiliki perang yang sangat kecil dalam masalah supply benih ini.54 Tentu 

dengan adanya FBR & FR Act ini dapat berdampak sangat signifikan terhadap 

sistem supply benih yang telah berjalan selama itu di India. Jika semula supply 

dilakukam sendiri diantara para petani, maka dengan adanya undang-undang 

perlindungan varietas ini membuka peluang besar bagi sektor swasta untuk ikut 

bersaing dalam supply benih. 

  India menyadari bahwa bagaimanapun sebagai negara peserta WTO, 

mereka harus memenuhi kesepakatan multilateral itu. Walaupun supply benih oleh 

para petani itu sendiri cukup melimpah, namun India merasa harus memenuhi 

komitmennya terhadap WTO/TRIPs tersebut. Oleh karenanya India juga harus 

mengambil pilihan, apakah teknologi perbenihan akan dilindungi dengan 

menggunakan sistem paten ataukah dalam sistem sui generis sebagaimana halnya 

                                                             

52 The protection of plant varieties and farmer’s right act of 2001, the gazzette of India, No. 64, Oktober 30, 
2001, Kartika 8, 1923. 
53

 India adalah negara pertama di dunia yang mengatur secara berdampingan antara hak-hak pemulia 
tanamn dengan hak-hak petani dalam satu undang-undang. Lihat abstrak Anitha Ramanna, “India’s Plant 
Variety and Farmer’s Right Legislation: Potential Impact on Stakeholder Acces to Genetic Resources”, EPTD 
Discussion Paper Nomor 96, International Food Policy Research Insentive, Washington, January, 2003. 
54 Cullent, Plant Variety Protection & Farmers Right, hlm. 1. 
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undang-undang perlindungan varietas tanaman. Kedua sistem tersebut akan 

memiliki dampak yang sama terhadap sistem suply benih, yaitu dengan munculnya 

gagasan exclusive rights dalam sistem supply benih. Exclusive rights ini tentu 

berbeda dengan konsep yang sudah berlangsung selama ini, yaitu bahwa masalah 

benih menjadi urusan sepenuhnya dari para petani sendiri dengan bantuan 

pemerintah. 

   Agaknya India memilih menggunakan sistem yang lebih aman, yaitu sui 

generis system. Dalam sistem ini dimungkinkan untuk menggabungkan antara 

perlindungan terhadap hak-hak pembenih yang bersifat eksklusif (yang berasal dari 

sistem TRIPs) dengan hak-hak petani sebagai pengguna benih. India berkeinginan 

untuk menyeimbangkan hak individual dari seorang plant breeder dengan hak 

kolektif dari para petani.55 Bahkan yang lebih menarik adalah bahwa di dalam 

undang-undang tersebut, hak-hak petani disebut lebih dahulu di dalam 

konsiderans ketimbang hak-hak pemulia tanaman (breeders).56 Hal ini 

menunjukkan bahwa hak-hak petani dianggap lebih penting ketimbang hak 

pemulia tanaman.57 

                                                             

55 Ramanna, “India Plant Variety and Farmers Right Legislation, page 7. 
56

 Berikut adalah teks yang tertuang di dalam konsiderans Plant Varieties & Farmer’s Right Act of 2001: (1) 
Whereas it is considered necessary to recognize and protect the rights of the farmers in respect of their 
contribution made at any timein conserving, improving, and making available plant genetic resourcesfor the 
development of new plant varieties; (2) Whereas for accelerated agricultural development in the country, it is 
necessary to protect plant breeder’s right to stimulate invenstment for research and development, both in 
the public and private sector, for the development of new plant varieties. 
57

 Menurut catatan Shaila Seisha, proses pembentukan PBR & FR Act 2001 memakan waktu lebih dari 10 
tahun. Hal ini menampakkan bahwa perdebatan yang terjadi dalam proses itu cukup insentif. Lihat Shaila 
Seisha, “Plant Variety Protection and Farmers Right in India: Law Making and Cultivation of Varieties 
Control”, page 2 http://www.farmersrights.org/database/ di akses tanggal 18 Februari 2009. Perdebatan itu 
boleh jadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pengususl gagasan, yaitu The Sees Association 
of India, yang pada tahun 1985 mengusulkan untuk adanya perlindungan bagi para breeders, dengan NGOs 
yang dikomandani Gene Campaign, yang mencoba melakukam pembelaan bagi hak-hak petani yang 
mungkin akan terganggu dengan diakuinya hak-hak pribadi sebagaimana dalam gagasan dasar plant 
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   Perlindungan terhadap pemulia tanaman di India diberikan untuk 

mendorong (stimulate) investasi dalam rangka penelitian dan pengembangan 

varietas baru, baik untuk sektor publik maupun sektor swasta. Dengan demikian 

memang terdapat penekanan yang berbeda antara perlindungan petani, yang 

dianggap telah memberikan kontribusi positif bagi kegiatan konservasi, 

peningkatan, dan penyediaan sumber daya genetika atas tanaman, dengan 

perlindungan pemulia itu dimaksudkan untuk memberikan fasilitas dalam 

pertumbuhan industri benih, yang tujuan akhirnya adalah menjamin ketersediaan 

benih yang berkualitas tinggi dan ketersediaan bahan-bahan bagi para petani. 

   Tampak sekali bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang 

perlindungan varietas tanaman dan hak-hak petani India adalah menjamin hak-hak 

petani dalam meningkatkan kontribusinya bagi pertanian, dengan tidak lupa 

memberikan penghargaan pula kepada para pemulia tanaman dalam rangka 

ketersediaan benih berkualitas.58 

   Cullet menyoroti lebih lanjut bahwa perlindungan varietas tanaman 

mempunyai kaitan pula dengan masalah ketahanan pangan. Kaitan itu dapat 

berupa dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah bila 

perlindungan itu mampu menciptakan suatu kondisi ketersediaan benih 

berkualitas, sehingga pada gilirannya supply makanan bagi seluruh populasi di 

India dapat dipenuhi. Dampak negatifnya, adalah bila eksklusivitas penggunaan 

benih sebagai akibat eksklusivitas right dari PVT menyebabkan terjadinya 

monokultur yang dapat mengancam diversitas tanaman pangan. 

                                                                                                                                                                                          

breeder’s right. Lihat Suman Sahai, “India’s Plant Variety Protection and Farmers Right Act”, Bridges 
Comment, www.icttsd.org, di akses tanggal 18 Februari 2009. 
58

 Lihat alinea ketiga konsiderans Plant Varietas & Farmers Right Act 2001 sebagai berikut: “Such protection 
will facilitate the growth of the sees industry in the country which will ensure the availibility of high quality 
seed and planting material to the farmers” 
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   Dalam konteks ini agaknya India telah mengambil sikap bahwa masalah 

perlindungan varietas tanaman tidak harus dipandang dalam arti sempit sebagai 

perlindungan terhadap kepentingan ekonomi pemulia tanaman (plant breeders) 

semata, melainkan harus diartikan secara lebih luas. Makna yang lebih luas dari 

gagasan perlindungan varietas adalah bahwa pada kenyataannya ada banyak pihak 

yang mengharapkan adanya perlindungan. Mereka bukan hanya para pemulia, 

melainkan juga pihak-pihak yang bergerak di bidang pengelolaan dan konservasi 

agro-biodiversity, dan juga para petani sebagai pengguna benih. 

    

Perlindungan terhadap hak-hak petani di India menurut Cullet terkait pula 

dengan terjadinya biopripacy dan misappropriation atas pengetahuan tradisional 

di bidang pertanian oleh perusahaan-perusahaan asing. Masalah ini belum 

tercakup dalam The Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Act 2001. 

Harusnya perlindungan varietas tanaman juga mencakup perlindungan terhadap 

pengetahuan tradisional petani yang telah dipraktekkan bertahun-tahun sebelum 

diberlakukannya PBR & FR Act 2001. Farmers Rights harusnya mencakup hak-hak 

para petani untuk dengan bebas menggunakan pengetahuan tradisional mereka di 

bidang pertanian. Termasuk disini adalah pengetahuan untuk mengembangkan 

varietas dengan menggunakan teknologi yang bersumber dari pengetahuan 

tradisional mereka di bidang pertanian. 

 Mencermati Beberapa Ketentuan Dalam The Indian PBR & FR Act of 2001 

   Bab VI dari undang-undang perlindungan varietas tanaman India mengatur 

tentang hak-hak petani, yang salah satunya adalah ketentuan bahwa petani yang 

telah melakukan pemuliaan atau mengembangkan varietas baru, diberikan hak 

untuk melakukan pendaftaran dan mendapatkan perlindungan sebagaimana 
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halnya perlindungan yang diberikan kepada pemulia tanaman. Ini berarti bahwa 

kedudukan hak-hak petani adalah sama dengan kedudukan hak para pemulia 

tanaman (plant breeder’s right). Mungkin dalam kasus petani di Kediri, hak 

semacam itu dapat dinikmati oleh Tukirin, Budi, Jumadi, Burhana dan kawan-

kawan yang telah melakukan upaya mengembangkan varietas baru dari varietas 

yang ada dengan pengetahuan mereka sendiri.59 Parapetani itu baru pantas untuk 

dijatuhi hukuman pidana jika mereka melakukan propagasi atas benih yang 

dilindungi PVT. 

   Selanjutnya dalam Bab VII undang-undang tersebut dengan tegas diatur 

tentang lisensi wajib (compulsary license) yang dapat dimohonkan atas 

pemanfaatan benih-benih yang dilindungi PVT India. Ditentukan dalam Pasal 47 

ayat(1) undang-undang terebut bahwa: 

  “At any time, after the expire of three years from the date of issue of a 
certificate of registration of a variety, any person interested may make an 
application to the authority alleging that the reasonable requirements of 
the public for seed or other propagating material of the variety have not 
been satisfied or that the seed or the propagating material of the variety is 
not available to the public at a reasonable price and pray for the grant of a 
compulsory licence to undertake production, distribution, and sale of the 
seed or other propagating material of the variety”. 

 

Lisensi wajib adalah suatu mekanisme untuk menembus eksklusivitas HKI, 

termasuk hak PVT. Lembaga ini disediakan untuk memberi kesempatan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan (dengan alasan-alasan yang khusus yang dapat 

diterima) untuk mendapatkan ijin dari pemegang hak PVT menggunakan 

tekonologi yang dilindungi PVT tersebut. Tentu saja lisensi wajib sangat tidak 

                                                             

59 Tukirin, Budi, Jumadi, danBurhana adalah para petani di Jawa Timur, yang justru dikenakan hukuman 
berdasarkanUU Sistem Budidaya Tanaman Tahun 1992. 
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populer di kalangan peegang hak eksklusif karena dapat mengancam eksklusivitas 

mereka dalam menguasai teknologi yang bersangkutan. Namun lembaga ini 

menjadi penting manakala eksklusivitas itu dapat mengancam kepentingan umum 

atau setidak-tidaknya mengancam kepentingan atau hak-hak petani. 

Pengaturan mengenai lisensi wajib ini justru dapat menguntungkan kedua 

belah pihak. Di satu sisi, pemegang hak PVT masih tetap mendapatkan hak atas 

royalti, walaupun jumlahnya tentu tidak dapat ditentukan sendiri oleh yang 

bersangkutan. Lembaga ini juga dapat menjadi sarana kontrol bagi pemegang hak 

untuk mengawasi penggunaan teknologi perbenihan yang dia miliki dan digunakan 

oleh para pemohon lisensi wajib. Daripada dicuri, lebih baik memberi ijin sehingga 

tetap memiliki akses mengawasi penyebaran teknologi yang bersangkutan. Di 

pihak lain, lembaga ini dapat menjadi sarana yang legal bagi ihak-pihak yang 

berkepentingan untuk memanfaatkan tekonologi baru yang tersedia di bidang 

perbenihan. 

 

 c.2.2 Thailand 

Pengaturan terkait perlindungan varietas tanaman di Thailand dituangkan 

dalam  sebuah undang-undang yaitu Plant Varieties Protection Act, B.E. 2542 

(1999).  

Thailand memperlakukan pengaturan Perlindungan terhadap Varietas 

tanaman sebagai siu generis dari IP, kebijakan Thailand terkait perlindungan 

terhadap Varietas Tanaman mengacu pada ketentuan TRIPS yang pada dasarnya 



62 

 

tidak mewajibkan setiap negara berkembang sebagai anggota WTO untuk 

mengadopsi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam UPOV.60  

UU PVT Thailand pada satu sisi memberikan perlindungan HKI yang menarik 

untuk varietas tanaman yang tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan 

kegiatan pemuliaan tanaman, Namun pada sisi lain UU ini juga mengakui peran 

penting dari para petani dan masyarakat lokal.  UU PVT Thailand mengatur 

perlindungan varietas tanaman kedalam dua jenis yaitu perlindungan bagi varietas 

tanaman baru dan perlindungan bagi varietas tanaman lokal dan tanaman 

domestik. Perlindungan ini dimaksudkan untuk menjaga hak-hak petani melalui 

pengaturan bahwa perlindungan terhadap Varietas tanaman lokal dan domestik 

diperlakukan secara khusus. 

Dari berbagai ketentuan yang ditetapkan dalam Plant Varieties Protection 

Act, B.E. 2542 (1999) dapat disimpulkan bahwa pemerintah Thailand 

mengedepankan kebutuhan khusus terkait perlindungan terhadap varietas 

tanaman dengan memberikan perlindungan dan hak-hak petani serta komunitas 

lokal. 

 c.2.3 Malaysia 

Pengaturan terkait Perlindungan terhadap varietas tanaman yang berlaku 

di Malaysia dituangkan dalam sebuah Undang-undang yaitu Protection of New 

Plant Varieties Act 2004. Malaysia menetapkan bahwa Perlindungan Varietas 

Tanaman (PVT) merupakan bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hasil PVT 

terhadap varietas tanaman adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemulia 

                                                             

60 Lertdhamtewe, Pawarit, Effective Plant Variety Protection as Development Policy:  A Perspective for 
Thailand, Thailand Law Journal 2010 Spring Issue 1 Volume 13. 
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varietas karena memiliki fitur yang sama dengan paten untuk penemuan industri. 

Pemegang Hak PVT memiliki hak untuk mengeksploitasi varietas mereka. 

Berdasarkan pengaturannya, UU PVT Malaysia sangat kuat memberikan 

perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak Pemulia namun 

mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak petani, sebagaimana tercermin 

dalam sistematika UU tersebut sebagaimana di bawah ini : Part 1 : Preliminary 

(Pasal 1-2), Part Ii :  Plant Varieties Board (Pasal 3-11), Part Iii : Procedure And 

Conditions For Application Of Registration Of New Plant Variety And Grant Of 

Breeder’s Right (Pasal 12-29), Part Iv : Rights, Limitations And Duties Of A Holder 

(Pasal 30-35), Part V : Compulsory License, Dst.  

Dalam pengaturannya terkait perlindungan Varietas tanaman yang 

dituangkan dalam Protection of New Plant Varieties Act 2004, Malaysia tidak 

memberikan perlindungan cukup kepada hak-hak petani akan tetapi 

pengaturannya lebih ditekankan pada hak-hak individu sebagai pemegang hak PVT 

yang dilindungi. 
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BAB III 

 

KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN LOKAL DARI BERBAGAI ASPEK 

 

 

A. Aspek Hukum, Pengaturan dan Kebijakan 

 

a.1. Perspektif Nasional 

 Dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971, pemerintah membentuk 

Badan Benih Nasional (BBN) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Menteri Pertanian. BBN memiliki fungsi yaitu (1)Merencanakan dan merumuskan 

peraturan-peraturan untuk membina produksi dan pemasaran benih, (2)Mengajukan 

pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri tentang Persetujuan, pelepasan atau 

penarikan varietas, (3)Melakukan pengawasan produksi dan pemasaran benih. 

 Dalam melaksanakan fungsinya, BBN berhasil menyusun komponen perbenihan di 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. 

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum bagi Sistem Perbenihan Nasional. Undang-

Undang ini mengatur antara lain mengenai keharusan pelepasan varietas sebelum 

diedarkan, sertifikasi benih serta pengawasan pemerintah dalam pengadaan dan 

peredaran benih bina.61 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 

merupakan salah satu ketentuan hukum yang memberikan pengakuan dan pengharagaan 

kepada pemulia atas hasil kegiatan pemuliaannya. Melalui kegiatan pemuliaan yang 

dilakukan, pemulia telah menemukan varietas tanaman baru. 

                                                             

61
 Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 tentang Sistem Budidaya Tanaman, telah disusun 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman dan Keputusan Menteri 
Pertanian. 
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Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman menyebutkan bahwa “Setiap orang atau Badan Hukum dapat 

melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul”. Ketentuan ini 

membuka peluang bagi pemulia baik perorangan maupun badan hukum untuk melakukan 

kegiatan pemuliaan. 

Pengakuan dan penghargaan yang diberikan kepada pemulia diatur dalam Pasal 55 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang 

menyebutkan: 

1. Kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori dan metode ilmiah baru di 
bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah 

2. Kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggul dapat diberikan penghargaan 
oleg Pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya 

3. Setiap orang atau badan hukum yang tanamannyha memiliki keunggulan tertentu 
dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah 

4. Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana di maksud dalam Ayat 1, Ayat 2, 
Ayat 3 diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. 
 

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan penghargaan yang diberikan kepada 

pemulia atas varietas yang ditemukannya diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah 

Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman sebagai berikut: 

1. Menteri memberikan penghargaan kepada penemu varietas unggul atau 
teknologi di bidang perbenihan 

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana di 
maksud dalam Ayat 1 diatur oleh Menteri 
 

Penjelasan Pasal 45Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomofr 44 Tahun 1995 

tentang Pembenihan Tanaman menyebutkan bahwa: 

“Pemberian penghargaan dalam ketentuan ini bukan merupakan 
pengakuan hak kepemilikan seperti halnya pada hak paten atau hak-hak 
perdata lainnya.” 
 
Dari penjelasan Pasal 45 Ayat 1 Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang 

Pembenihan Tanaman diatas dapat dilihat bahwa bentuk pengakuan dan 
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penghargaan yang diberikan oleh ketentuan tersebut, hanya terbatas pada 

pemberian hak kepada pemulia untuk memberikan nama pada varietas baru 

temuannya. 

Bentuk penghargaan terhadap pemulia seperti yang diatur dalam 

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman dan Pasal 45 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 

1995 tentang Pembenihan Tanaman ini tidak mengatur dan mengakui hak 

kepemilikan pemulia atas varietas tanamannya. Konsekuensinya adalah bahwa hak 

ekonomi62 yang dimilki oleh pemulia terkait dengan varietas tanaman hasil 

temuannya tidak terlindungi. Hal ini dapat dilihat dengan tidak terdapatnya 

ketentuan yang mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap penggunaan 

varietas tanaman untuk tujuan propagasi atau komersial tanpa persetujuan atau 

ijin dari penemu (pemulia). 

Perlindungan varietas tanaman yang terdapat di dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ini, lebih sebagai usaha 

untuk: pertama, meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil 

tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri 

dalam negeri dan memperbesar ekspor. Kedua, meningkatkan pendapatan dan 

tarif hidup petani. Ketiga, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan 

berusaha dan kesempatan kerja.63 Konsep penghargaan dan perlindungan yang 

diberikan kepada pemulia hanya sebatas pada hak pemberian nama untuk varietas 

hasil temuannya. 

 

                                                             

62
 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah,  mendefinisikan hak ekonomi sebagai hak untuk mendapat 

keuntungan atau manfaat atas hasil temuannya (dalam hal ini varietas tanaman baru), Op. Cit., hlm. 67. 
63 Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pasal 3. 
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Berbeda dengan UU PVT yang disusun sebagai usaha untuk lebih 

meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk 

melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka meningkatkan varietas 

unggul baru.64Konsep penghargaan dan perlindungan hukum yang terdapat di 

dalam UU PVT ini meliputi pemberian perlindungan hukum atas kekayaan 

intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk didalamnya hak untuk 

menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak lainnya.65 

Perlindungan terhadap hak atas varietas baru tanaman untuk menikmati 

manfaat ekonomi atas varietas temuannya merupakan salah satu wujud dari 

penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan pemulia dalam menemukan atau 

mengembangkan varietas tanaman baru. Perlindungan ini tidak terdapat di dalam 

perundang-undangan sebelum berlakunya UU PVT. 

Hak Ekonomi ini merupakan bentuk penghargaan yang diatur dalam UU 

PVT yang diberikan kepada pemulia yang telah melakukan kegiatan pemuliaan, dan 

hak PVT ini bersifat eksklusif. Penghargaan dalam bentuk hak eksklusif untuk 

menikmati manfaat ekonomi ini sejalan dengan “reward theory”66 dan recovery 

theory”67 yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood. Namun, sifat eksklusif 

dalam hak pemulia tidak bersifat penuh karena ada pembatasan yang 

mengandung fungsi sosial seperti yang diatur di dalam Pasal 10 Ayat 1 UU PVT. 

 

 

                                                             

64
 Konsideran menimbang bagian huruf d, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan 

Varietas Tanaman 
65 Bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 
66

 Menurut “reward theory” bahwa penemuan varietas tanaman merupakan karya intelektual yang telah 
dihasilkan seseorang perlu diberikan penghargaan sebagai imbangan atas upaya-upaya kreatifitasnya dalam 
menemukan karya intelektual tersebut. 
67

 Menurut “recovery theory” bahwa atas usaha dari penemu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, 
waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, kepadanya diberkan hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI 
guna meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya. 
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Ketentuan Pasal 10 Ayat 1 UU PVT menyebutkan bahwa: 

a. Penggunaan sebagian hasil pane dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak 
untuk tujuan komersial. 

b. Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan 
tanaan, dan perakitan varietas baru 

c. Penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka 
kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak 
ekonomi daripemegang hak PVT. 
 

Penjelasan umum UU PVT juga menyebutkan bahwa “....Dalam 

pelaksanaannya undang-undang ini dilandasi dengan prinsip-prinsip dasarnyang 

mempertemukan keseimbangan kepentingan umum dan pemegang hak PVY”. 

UU PVT yang memberikan perlindungan hukum bagi pemulia untuk 

menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak lainnya yang dimiliki pemulia, 

diharapkan dapat mendorong kreativitas di bidang pemuliaan tanaman, sehingga 

dapat dihasilkan berbagai penemuan varietas unggul bermutu yang mendukung 

industri perbenihan modern. 

Perlindungan hukum terhadap hak untuk menikmati manfaat ekonomi 

tersebut sejalan dengan “incentive theory”.68 Teori ini mengaitkan pemberian 

insentif bagi para penemu varietas tanaman, yang bertujuan untuk memacunya 

kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna bagi perkembangan varietas unggul. 

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 

tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 

tentang Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan terhadap hak 

ekonomi yang dimiliki oleh pemulia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 

tentang Sistem Budidaya Tanaman tidak memberikan perlindungan terhadap hak 

ekonomi yang dimiliki pemulia, tetapi memberikan perlindungan terhadap hak 

                                                             

68 Menurut “incentive theory” bahwa insentif dibrikan untuk merangsang kreativitas dan upaya karya-karya 
baru di bidang teknologi 
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moral pemulia. Sedangkan UU PVT disusun sebagai usaha untuk memberikan 

perlindungan hukum atas kekayaan intelektual pemulia dalam menghasilkan 

varietas tanaman, termasuk didalamnya hak pemulia untuk menikmati manfaat 

ekonomi dan hak-hak lainnya. 

Pengaturan hukum yang terkait dengan perlindungan terhadap hak yang 

dimiliki oleh pemulia ini, selain dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dapat juga terdapat dalam ketentuan 

Pasal 4, 6, 8 dan 42 UU PVT. Ketentuan Pasal 4 Ayat 1 UU PVT mengatur mengenai 

jangka waktu perlindungan yang diberikan kepada pemulia atas varietas tanaman 

hasil temuannya. Jangka waktu perlindungan ini dibedakan menjadi 2(dua) 

kategori, yaitu kategori tanaman semusim dan tanaman tahunan. 

Tanaman semusim mendapatkan perlindungan hak PVT selama 20 tahun, 

tanaman yang dikategorikan sebagai tanaman semusim ini contohnya tanaman 

padi, tebu, tembakau, kapas, kentang, jamur, jagung dan sebagainya. Sementara 

untuk tanaman tahunan mendapat perlindungan hak PVT selama 25 tahun, 

tanaman yang dikategorikan sebagai tanaman tahunan ini contohnya jati, kelapa 

sawit, karet, mangga, sagu dan sebagainya. 

Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 4 Ayat 1 UU PVT ini, serupa dengan 

ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 19 UPOV Convention 1991 

tentang “duration of the breeder’s rights” menyebutkan bahwa: 

1. Period of protection, the breeder’s right shall the granted for a fixed period. 
2. Minimum period, the said period shall not be shorter than 20 years from the 

date of the grant of the breeder’sright. For trees and vines, the said period shall 
not be shorter than 25 years from the said date 

 
 

Ketentuan Pasal 19 UPOV Convention 1991 ini dapat diartikan bahwa hak 

pemulia (breeder’s rights) harus diberikan untuk jangka waktu yang telah 

ditetapkan. Jangka waktu yang diberikan tersebut tidak boleh kurang dari 20 
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tahun sejak diterbitkannya hak pemulia (hak PVT), dan untuk pepohonan dan 

tanaman merambat jangka waktu perlindungan yang diberikan tidak boleh 

kurang dari 25 tahun. 

Praktik di beberapa negara menunjukkan bahwa jangka waktu 

perlindungan terhadap hak pemulia (breeder’s rights) yang diberikan tidaklah 

sama. Contohnya: India memberikan perlindungan 18 Tahun untuk pepohonan 

dan tanaman merambat, dan 15 tahun untuk varietas lainnya. Australia 

memberikan perlindungan 25 tahun untuk pepohonan dan tanaman 

merambat, dan 20 tahun untuk varietas lainnya. Sedangkan Inggris 

memberikan perlindungan 30 yahun untuk kentang, pepohonan dan tanaman 

merambat, dan 25 tahun untuk varietas lainnya. 

 

 

a.2. Perspektif Internasional 

UU PVT disusun sebagai usaha untuk memenuhi kewajiban internasional bagi 

Indonesia, dan sebagai upaya penyelarasan hukum nasional dengan ketentuan yang 

terdapat di beberapa konvensi internasional yang salah satunya adalah UPOV 

Convention. 

Mengingat Indonesia bukanlah merupakan anggota UPOV dan tidak 

meratifikasi UPOV Convention maka tidak terdapat keharusan bagi Indonesia untuk 

membuat ketentuan yang identik dengan apa yang diatur dalam UPOV Convention. 

Oleh karena itu pengaturan terkait jangka waktu perlindungan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 4 UPOV Convention, pada dasarnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kemanfaatannya. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan 

pemulia dan pihak yang menggunakan varietas tersebut (baik petani maupun pemulia 

selanjutnya). 
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Ketentuan Pasal 6 UU PVT mengatur mengenai hak pemulia untuk memberikan 

ijin kepada orang atau badan hukum lain untuk melaksanakan propagasi atas varietas 

tanaman hasil temuannya. Selain itu ketentuan Pasal 6 UU PVT ini juga mengatur 

mengenai hak masih melekat pada pemulia saat tanaman hasil temuannya digunakan 

sebagai varietas asal dari varietas baru yang dikembangkan kemudian (varietas 

esensial). 

Ketentuan Pasal 8 UU PVT mengatur mengenai hak pemulia untuk memperoleh 

imbalan yang layak dari suatu varietas hasil kegiatan pemuliaannya. Hal ini 

dilaksanakan dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari varietas 

tersebut. Imbalan yang di maksud dalam ketentuan Pasal 8 UU PVT ini merupakan 

imbalan yang muncul dari perjanjian kerja yang dibuat antara pemulia dengan orang 

atau badan hukum lain. Ketentuan Pasal 8 ini muncul sebagai konsekuensi dari 

ketentuan Pasal 5 Ayat 2 dan 3 UU PVT. Namun, hak untuk memperoleh imbalan yang 

dimiliki oleh pemulia ini tidak menghapus hak pemulia untuk memberikan naan atas 

varietas tanaman hasil temuannya. 

Ketentuan Pasal 42 UU PVT mengatur mengenai hak pemulia untuk 

memberikan lisensi kepada pihak lain, guna melaksanakan kegiatan propagasi atau 

kegiatan lain seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Ayat 3 UU PVT. Berbeda 

dengan pengalihan hak PVT yang diatur dalam Pasal 40 UU PVT, perjanjian pengalihan 

hak dengan lisensi ini terkait pada jangka waktu tertentu dan syarat tertentu pula. 

Ketentuan Pasal 6, 8 dan 42 diatas menunjukkan bahwa lingkup perlindungan 

yang terdapat di dalam UU PVT tidak hanya mencakup hak moral pemulia namun juga 

meliputi hak ekonomi. Perlindungan hak ekonomi yang dimaksudkan adalah hak untuk 

memperoleh manfaat ekonomi dari varietas hasil temuannya. Pengaturan terkait 

perlindungan terhadap hak ekonomi pemulia ini juga meliputi hak untuk memberikan 

ijin atau melarang pihak lain untuk melakukan kegiatan propagasi. Ketentuan seperti 

ini tidak terdapat di dalam ketentuan undang-undang yang di susun sebelum UU PVT. 
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Ketentuan Pasal 40 UU PVT mengatur mengenai hak PVT dapat beralih atau 

dialihkan karena: 1. Pewarisan, 2. Hibah, 3. Wasiat, 4. Perjanjian dalam bentuk akta 

notaris, atau 5. Sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Hak PVT yang beralih 

atau dialihkan dalam ketentuan ini harus dicatatkan pada Kantor PVT. Pengalihan hak 

PVT karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian oleh undang-undang ini harus 

memenuhi syarat telah membayar biaya tahunan PVT untuk tahun yang berjalan.69 

Ketentuan Pasal 40 UU PVT ini merupakan pengakuan terhadap hak milik yang 

dimiliki oleh pemulia atas varietas tanaman hasil temuannya, Konsekuensi hukum 

terhadap pengakuan hak milik ini, memberikan kekuasaan kepada pemulia untuk 

menikmati sendiri atau mengalihkan hak milik kepada orang atau badan hukum lain.  

Ketentuan-ketentuan UPOV Convention yang diadopsi dalam Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman bukanlah merupakan 

ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat bagi Indonesia. Artinya, terbuka peluang 

bagi Indonesia untuk menyusun ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat bagi 

Indonesia. Artinya, terbuka peluang bagi Indonesia untuk menyusun ketentuan hukum 

perlindungan varietas tanamannya sesuai dengan kebutuhan nasional, tanpa harus 

mengadopsi secara langsung ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UPOV 

Convention. Namun ketentuna yang terkait mengenai kategori petani yang dapat 

menikmati hak istimesa petani belum terdapat pengaturannya di dalam UU PVT. Hal 

ini sangat penting untuk diatur, karena pembatasan yang jelas dan tegas mengenai 

kategori petani yang dapat menikmati hak istimewa petani (farmer’s privilage) ini akan 

menutup peluang bagi petani skal besar atau pengusaha agroindustri untuk turut 

menikamti hak istimewa ini. 

                                                             

69 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan 
Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah, Pasal 4. 
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Perlindungan mengenai Hak Petani (Farmer’s Rights) di dalam UU PVT 

sangatlah minim. Hal ini dapat dilihat dengan hanya terdapatnya satu ketentuan 

terkait dengan hak istimewa petani (farmer’s privilage) yang diatur dalam UU PVT. 

Perlindungan mengenai hak petani (farmer’s rights) di dalam UU PVT sangatlah minim. 

Hal ini dapat dilihat dengan hanya terdapatnya satu ketentuan terkait dengan hak 

istimewa petani (farmer’s privilage) yang diatur dalam UU PVT.  

Ketentuan yang mengatur mengenai hak istimewa petani terdapat dalam Pasal 

10 ayat 1 (a) UU PVT tentang hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran 

terhadap hak PVT. Ketentuan Pasal 10 Ayat 1 (a) UU PVT tersebut berbunyi: 

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT apabila: 

a. Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang 

tidak untuk tujuan komersial 

Dalam penjelasan Pasal 10 Ayat 1(a) UU PVT ini disebutkan bahwa: 

“Yang di maksud dengan tidak untuk tujuan komersial adalah kegiatan 
perorangan terutama para petani kecil untuk keperluan sendiri dan tidak 
termasuk kegiatan kegiatan menyebarluaskan untuk keperluan kelompoknya. 
Hal ini perlu ditegaskan agar pangsa pasar bagi varietas yang memiliki PVT tadi 
tetap terjaga dan kepentingan pemegang hak PVT tidak dirugikan.” 
 

Ketentuan mengenai hak istimewa petani (farmer’s privilage) dalam 

ketentuan Pasal 10 Ayat 1(a) UU PVT ini, bertujuan untuk melindungi hak 

petani kecil untuk menyimpan sebagian hasil panen (benih) dari varietas 

tanaman yang dilindungi untuk digunakan kembali pada musim tana 

berikutnya. Namun kategori “petani kecil” yang memperoleh hak istimewa 

petani (farmer’s previlage) ini tidak terdapat pengaturannya dalam UU PVT 

 

Tidak terdapatnya definisi dari “petani kecil” yang dapat memperoleh hak 

istimewa petani (farmer’s previlage) dapat menciptakan multitafsir dan ketidakpastian 

hukum dalam pelaksanaannya. Tanpa adanya ketentuan yang mengatur mengenai 
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kategori petani yang dapat memperoleh hak istimewa petani (farmer’s previlage), 

maka petani akan sangat rentan terhadap dakwaan melakukan propagasi yang 

dilarang undang-undang maupun sertifikasi liar. 

Selain mengenai definisi dari “petani kecil”. Istilah “tidak untuk tujuan 

komersial” dan “untuk keperluan sendiri” yang digunakan dalam penjelasan Pasal 10 

Ayat 1(a) UU PVT juga dapat ditafsirkan sebagai pembatasan terhadap kegiatan petani 

untuk menjual atau mengkomersialkan hasil akhir varietas tanaman yang dilindungi 

(yang juga merupakan hasil panen) dari tanaman yang ditanamnya sendiri. 

UU PVT juga tidak mengatur mengenai exhaustion of the breeder’s rights (batas 

pemberlakuan dari hak pemulia). Padahal ketentuan mengenai exhaustion of the 

breeder’s rights ini dapat memberikan kepastian tentang batasan dari hak yang dimiliki 

oleh pemulia atas varietas yang dilindungi oleh hak PVT. Ketentuan exhaustion of the 

breeder’s rights memberikan hak bagi petani untuk menggunakan, mengelola, dan 

mengkomersialkan hasil panen dan produk akhir dari varietas yang dilindungi, tanpa 

harus membayar royalti atau membagi keuntungan yang diperoleh kepada pemulia 

tanaman tersebut.  

UU PVT juga tidak memberikan perlindungan terhadap praktik-praktik petani 

yang telah dilaksanakan selama berabad-abad seperti praktik tukar menukar benih, 

dan menjual benih antar sesama petani. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa 

perlindungan terhadap hak petani yang diatur dalam UU PVT masih sangat minim 

sekali, dan pengaturan mengenai hak istimewa petani (farmer’s previlage) masih 

memungkinkan terjadinya multitafsir dalam pelaksanaannya sehingga tidak dapt 

memberikan kepastian hukum bagi petani. 

 

Berlakunya UU PVT di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh faktor internal 

dan eksternal. Namun faktor internal berupa pemenuhan kewajiban terhadap 

perjanjian internasional merupakan faktor yang paling dominan terkait dengan 
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diundangkannya UU PVT. Penjelasan Umum UU PVT menyebutkan beberapa Konvensi 

Internasional yang turut mempengaruhi penyusunan UU ini. Konvensi tersebut adalah 

Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Bilogical 

Diversity) Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman 

(International Convention for the Protection of New Varieties of Plants) dan TRIP’s 

(World Trade Organization/Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) 

 

 

B. Aspek Ekonomi (Cost and Benefit Analysis) 

Perlindungan varietas tanaman lokal juga perlu dikaji dari perspektif ekonomi, 

terutama untuk mengetahui sejauhmana perlindungan varietas tanaman tersebut 

membawa manfaat ekonomi, disamping tentu saja memahami kemungkinan biaya yang 

ditimbulkan. Analisis ekonomi atas biaya dan manfaat (cost and benefit analysis) 

perlindungan varietas tanaman lokal, akan membantu tidak hanya dalam rangka 

perumusan kebijakan yang akan diambil, tetapi juga pengaturannya. Pengkajian ekonomi 

atas perlindungan varietas tanaman lokal akan dilihat dari perspektif nasional maupun 

internasional.    

1. Perspektif Nasional  

Seperti yang telah dijelaskan dalam uraian terdahulu, varietas tanaman dibagi 

atas varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan. Varietas lokal adalah varietas tanaman 

yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta dimiliki 

oleh masyarakat dan dikuasai oleh negara. Sementara itu varietas hasil pemuliaan 

adalah varietas yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman.  

Atas dasar peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang 

no 29  tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), yang mendapatkan 

perlindungan adalah varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan 



76 

 

pemuliaan yang memiliki ciri-ciri: unggul dan potensial berkembang atau bernilai 

ekonomi; plasma nuftah (SDG) dan aprent stock yang berharga dan berguna 

menghasilkan varietas hibrida atau varietas turunan esensial; memenuhi persyaratan 

BUSS (baru, unik, seragam dan stabil). Berbeda dengan tanaman hasil pemuliaan yang 

memperoleh perlindungan berdasarkan UU PVT, maka terhadap varietas tanaman 

lokal tidak dapat di PVT-kan, yang dapat dilakukan adalah mendaftarkannya. 

Pendaftaran varietas tanaman lokal oleh: Bupati/Walikota, dalam hal sebaran 

geografisnya hanya dalam 1 kabupaten/kota; Gubernur, apabila sebaran geografisnya 

di beberapa kabupaten/kota dalam satu propinsi; Pusat PVTPP, apabila sebaran 

geografisnya di dalam beberapa kabupaten/kota dalam 1 propinsi.  

 

Pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah apakah alasan pentingnya 

perlindugan terhadap varietas tanaman lokal? Apakah manfaat ekonomi yang dapat 

diperoleh dari pendaftaran terhadap varietas tanaman lokal? Siapa saja yang akan 

memperoleh manfaat dari pendaftaran terhadap varietas tanaman lokal? Bagaimana 

manfaat tersebut dapat dirasakan? 

Pentingnya perlindungan varietas tanaman lokal didasarkan atas beberapa 

alasan? Adanya tekanan memenuhi kebutuhan pangan akibat pertambahan populasi, 

keterbatasan lahan, stress air dan input pertanian; serbuan benih unggul baru ke 

dalam manajemen usaha tani; dan berkembangnya teknologi dan manajemen usaha 

tani. Jika tidak ada perlindungan terhadap varietas tanaman lokal, maka varietas 

tanaman lokal tersebut akan semakin tersudut dan kemudian lenyap.    

Mengingat varietas tanaman lokal pada umumnya dikembangkan dan 

diturunkan oleh para petani yang jumlahnya sangat besar dalam negara Indonesia 

yang merupakan negara agraris, maka perlindungan terhadap varietas tanaman lokal 

secara ekonomi akan membawa manfaat kepada petani. Varietas tanaman lokal 

sebagai pengetahuan tradisional tidak hanya perlu dilestarikan dalam rangka 
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mempertahankan kekayaan kita sebagai negara yang memiliki mega bio-diversity, 

namun juga untuk menghindari ketergantungan petani akan ketersediaan bibit yang 

apabila hanya dikuasai oleh para pemulia, khususnya perusahaan multinasional di 

bidang pemuliaan, maka dapat terjadi kelangkaan dan ketergantungan petani pada 

bibit dari pemulia tanaman. Konsekuensinya, tidak ada kemandirian petani atas bibit 

karena akan tergantung pada bibit dari pemulia, padahal bibit dari pemulia banyak 

yang hanya dapat digunakan untuk sekali pakai. Perlindungan varietas tanaman lokal 

juga bermanfaat meningkatkan kesejahteraan petani yang sampai saat ini belum 

menikmati hasil jerih payah mereka. Dari sisi kepentingan Pemerintah, perlindungan 

terhadap tanaman lokal melalui sistem pendaftaran tidak hanya membawa manfaat 

secara ekonomi, tetapi juga sekaligus menjamin keamanan pangan dan kemandirian 

nasional dari sisi swa-sembada pangan. 

Skema perlindungan tehadap varietas tanaman lokal juga dapat dilakukan 

melalui mekanisme konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya 

genetik tanaman untuk pangan, yang di dalamnya termasuk varietas tanaman lokal. 

Keanggotaan Indonesia pada International Treaty on Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture (ITPGRFA) yang digagas oleh Food and Agricultural Organization (FAO) 

yang diratifikasi melalui UU no 4 tahun 2006, demikian pula ratifikasi atas Convention 

on Biological Diversity melalui UU no 5 tahun 1994, akan memberikan perlindungan 

yang lebih besar bagi perlindungan varietas tanaman lokal. Sebagai bentuk 

implementasinya telah dibentuk Komisi Nasional Sumber Daya Genetik (KNSGD) yang 

memiliki program kerja, antara lain: menyusun strategi nasional dalam mencadangkan, 

mengevaluasi, memanfaatkan, dan melestarikan plasma nuftah Indonesia pada 

khususnya dan ekonomi lainnya pada umumnya; menentukan prioritas yang akan 

ditangani perplasmanuftahannya berdasarkan ancaman erosi genetiknya, nilai 

potensinya serta kepentingannya dalam diversifikasi pangan, khususnya dalam 

pengarahan penelitian pemanfaatannya untuk pemuliaan; menyusun sistem 
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perplasmanuftahan nasional; serta memantau pemanfaatan dan pelestarian plasma 

nuftah yang disimpan atau dikelola berbagai lembaga pemerintah ataupun lembaga 

swadaya masyarakat.     

Untuk meningkatkan manfaat dari perlindungan varietas tanaman lokal, baik 

untuk kepentingan Pemerintah, petani maupun ketahanan pangan masyarakat  perlu 

didukung dengan pemberian imbalan yang layak untuk varietas tanaman lokal yang 

digunakan untuk mengembangkan varietas tanaman esensial, hal tersebut dapat 

dilakukan dengan pendaftaran tanaman lokal dalam suatu database yang 

menggambarkan kekayaan sumber daya alam genetik kita. Idealnya, hal itu didukung 

oleh peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sumber daya genetik, dari 

tataran undang-undang sampai dengan tataran implementasinya. 

Pertanyaan lebih lanjut dari perlindungan terhadap varietas tanaman lokal 

adalah: apakah konsekuensi dari perlindungan varietas tanaman lokal? Siapa yang 

dirugikan dari perlindungan varietas tanaman lokal? Untuk menjawab pertanyaan 

apakah konsekuensi dari perlindungan varietas tanaman lokal, maka perlu ditelaah 

sistem atau rejim mana yang mengakomodasi perlindungan terhadap varietas 

tanaman lokal, sebaliknya rejim mana yang tidak memberikan perlindungan tanaman 

lokal. Dari uraian terdahulu dapat diketahui bahwa rejim ITPGRFA dan CBD lebih 

mengakomodasikan kepentingan perlindungan varietas tanaman lokal melalui 

konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman 

untuk pangan dan pertanian. Sebaliknya, rejim UPOV yang lebih melindungi 

kepentingan industri pemuliaan, kurang memberikan perlindungan kepada varietas 

tanaman lokal yang notabene terkait dengan kepentingan petani. Dengan demikian 

konsekuensi dari perlindungan terhadap varietas tanaman lokal adalah melalui 

keikutsertaan pada rejim ITPRGA dan CBD, sementara itu tidak mengikuti rejim UPOV.  

Untuk menjawab siapa pihak yang dirugikan dari perlindungan varietas 

tanaman lokal, jelaslah bahwa  pihak yang mungkin dikurangi pemenuhan 
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kepentingannya dari perlindungan terhadap varietas tanaman lokal adalah para 

pemulia, terutama korporasi transnasional yang bergerak di bidang pemuliaan akan 

dikurangi hak-hak monopoli yang mereka nikmati, terutama dari berlakunya rejim 

UPOV yang sangat melindungi kepentingan mereka.    

   

2. Perspektif Internasional  

Implikasi ekonomi perlindungan varietas tanaman lokal juga dapat dilihat 

dalam perspektif internasional. Hal ini  merupakan reaksi terhadap ketidak adilan yang 

ditimbulkan oleh dari perlindungan varietas tanaman yang lebih banyak 

mengakomodasikan kepentingan pemulia sementara mengurangi dan bahkan 

mengabaikan privilige dan kepentingan petani sebagai pelaku utama dari kegiatan 

pertanian.  

Memperhatikan kenyataan bahwa sistem perlindungan varietas, terutama 

pada UPOV yang lebih banyak melindungi kepentingan pemulia daripada kepentingan 

petani, maka timbul beberapa inisiatif yang ingin mengembalikan hak-hak istimewa 

petani melalui mekanisme perlindunga varietas tanaman lokal, mengingat 

perlindungan varietas tanaman lokal sangat terkait dengan kepentingan petani. Rejim 

ITPGRFA yang digagas FAO serta CBD menunjukkan upaya masyarakat internasional 

untuk minimal menyeimbangkan antara perlindungan atas kepentingan petani disatu 

pihak, dengan kepentingan pemulia di lain pihak.  

Dari literatur diperoleh informasi bahwa sistem UPOV dianggap kurang 

melindungi varietas tanaman lokal, dan terutama kepentingan petani. UPOV sistem 

lebih cocok diterapkan di negara-negara maju yang jumlah petaninya secara 

prosentase rendah dibandingkan dengan populasi nasionalnya, bahkan ada yang 

prosentase petaninya hanya sekitar 20-an persen dari populasi penduduknya. 

Sehingga upaya untuk melindungi petani yang merupakan minoritas menjadi tidak 

terlalu mendesak. Hal itu berbeda dengan negara agraris yang prosentase petaninya 
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besar terhadap keseluruhan populasi. Sebagai mayoritas penduduk, peningkatan 

kesejahteraan petani mempunyai kaitan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi 

nasional. Oleh karena itu tidak mengherankan jika banyak negara berkembang yang 

belum menjadi negara pihak pada UPOV Convention, sebaliknya lebih berpartisipasi 

pada inisiatif internasional lainnya yang dianggap lebih mampu mengakomodasikan 

perlindungan varietas tanaman lokal dan terutama kepentingan petani.  

 

 

C. Kajian atas kemungkinan Ratifikasi UPOV 

Sebagaimana diketahui, sampai saat ini Indonesia belum menjadi anggota The 

International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) Convention, 

meskipun dalam berbagai kesempatan Indonesia melakukan konsultasi. Untuk mengkaji 

kemungkinan Indonesia meratifikasi UPOV, pasa Sub Bab ini akan diuraikan hal-hal 

sebagai berikut: pertama, sekilas informasi tentang UPOV; kedua sejauhmana Urgensi 

Indonesia meratifikasi UPOV; ketiga, apakah manfaat dan implikasi meratifikasi UPOV 

Convention. 

1. Sekilas informasi tentang UPOV 

a. Ketentuan-ketentuan pokok tentang UPOV 

UPOV telah mengalami beberapa kali revisi sejak pertamakali ditandatangani 

pada tahun 1961. Amandemen terhadap UPOV telah dilakukan antara lain 

pada tahun 1972, 1978 dan 1991 yang secara progresif memperkuat 

perlindungan yang diberikan kepada pemulia tanaman. Dibandingkan dengan 

versi sebelumnya, UPOV 1991 memberikan tingkat perlindungan yang sangat  

tinggi kepada pemulia, sehingga sangat mengurangi hak privilige petani  serta 

membatasi hak-hak petani untuk mengamankan, menggunakan kembali, 
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mempertukarkan dan menjual bibit. Contohnya pasal 15 ayat 2 dari UPOV 

Convention yang terakhir sangat kontras dengan sistem sebelumnya yang 

memperbolehkan petani untuk menggunakan kembali material yang dilindungi 

tanpa harus membayar kepada pemulia komersial. Pada ketentuan yang baru 

petani hanya diijinkan untuk menggunakan kembali material yang dilindungi 

hanya jika kepentingan-kepentingan yang sah dari para pemulia makanan 

diperhatikan. Yang dimaksud dengan kepentingan sah para pemulia adalah 

pembayaran atas royalti itu sendiri. Karena itu tidaklah mengherankan jika FAO 

memandang hal itu sebagai merendahkan (mengurangi) hak-hak privilige (yang 

didahulukan) petani70. 

 

Contoh lain adalah, pada UPOV 1978, meskipun petani tidak diijinkan untuk 

boleh menjual bibit yang diperoleh dari varietas yang dilindungi, tidak ada 

larangan terhadap mereka untuk menghimpun bibit tersebut untuk menanam, 

menanam kembali dan mengmbangkan tanaman baru dari bibit tersebut, hal 

mana dianggap sebagai hak privilige petani. Sebaliknya UPOV 1991 

memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap pemulia tanaman. Petani 

hanya diijinkan untuk menggunakan varietas yang dilindungi berkaitan dengan 

tindakan-tindakan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, untuk 

kepentingan eksperimen dan maksud pemuliaan varietas diluar yang bukan 

merupakan varietas yang secara esensial dihasilkan darinya (essential derived 

varieties)71. 

     

                                                             

70 Baca Dhar, Bishwajit, Sui Generis for Plant Variety Protection: Options under TRIPS, A Discussion Paper, 
Quaker United Nations Office, April 2002, Geneva.  
71 Kanniah, Rajeswari, TRIPS, Farmer’s Rights and Food Security: The Issues at Stake, Consumers 
International, Asia Pasific Office, Kuala Lumpur, 2003.  
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b. Pro dan kontra terhadap UPOV 

Mereka yang menentang UPOV menyatakan bahwa UPOV merupakan model 

yang keliru bagi negara-negara berkembang mengingat petani di negara-

negara berkembang menjalankan praktek bertani dimana mereka 

menggunakan kembali bibit dari tanaman yang sama untuk menanam kembali, 

dimana hal tersebut berlangsung secara turun temurun. Mereka biasa 

mempertukarkan bibit tanaman dengan tetangganya. Beberapa petani yang 

tidak memiliki lahan yang cukup luas, menggunakan tanahnya untuk 

pembibitan, dan kemudian menjualnya ke pasar lokal untuk melanjutkan 

kehidupan mereka. Dengan demikian menanam, mempertukarkan, 

menggunakan kembali dan menjual bibit adalah cara mereka melanjutkan 

hidup. Dalam perspektif kepentingan petani tersebut maka keanggotaan 

negara berkembang pada UPOV akan membatasi kemampuan petani untuk 

menjalankan pilihan hidup mereka.  

 

Sementara itu bagi negara maju keikutsertaan mereka pada UPOV sesuai 

dengan kebutuhan industri pertanian mereka, dimana petani hanya berjumlah 

seperlima dari total populasi mereka. Pertanian bagi mereka adalah adalah 

masalah bisnis dan perdagangan, sedangkan bagi negara berkembang yang 

sebagian besar adalah negara agraris, pertanian adalah persoalan hidup dan 

mati.     

 

c. UPOV dan kepentingan negara-negara berkembang 

Meskipun tidak ada satu ketentuanpun pada WTO Agreement yang 

memperbolehkan negara anggotanya untuk menerapkan persyaratan yang 

melampaui kewajiban-kewajibannya atas dasar WTO. Dalam kenyataannya ada 

beberapa negara maju yang menerapkan kewajiban tersebut kepada negara-
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negara berkembang. Hal itu dilakukan baik pada saat negosiasi menjelang atau 

sesudah aksesi (WTO Agreement) maupun dalam berbagai perundingan 

bilateral. Salah satu bentuk praktek koersif tersebut terbukti dilakukan di 

bidang perlindungan varietas tanaman (PVT). Dalam rangka melindungi 

varietas tanaman baru, tidak jarang negara-negara maju memaksa negara-

negara berkembang untuk menjadi anggota UPOV, hal mana hanya akan 

menguntungkan kepentingan pemulia tanaman komersial serta perusahaan 

multinasional dari negara-negara maju saja. Yang mengherankan tak ada 

ketentuan manapun dari WTO Agreement, termasuk Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPS) yang mengindikasikan bahwa pengadopsian 

UPOV (oleh negara-negara berkembang) merupakan suatu kewajiban dari 

keanggotaan mereka dalam WTO.  

 

Ketentuan pada perjanjian TRIPS mempersyaratkan negara anggotanya 

untuk melindungi varietas tanaman mereka dengan 3 cara : pertama, dengan 

cara Paten; kedua, melalui sistem Sui Generis yang efektif; dan ketiga, melalui 

kombinasi paten dan sistem Sui Generis yang efektif. Kata “Sui generis” 

diartikan sebagai “its own kind”, karenanya negara-negara dapat merancang 

dan mengimplementasikan aturan PVT masing-masing  sesuai dengan 

kepentingan nasional dan realitas lokal mereka. Sayangnya negara-negara 

berkembang tidak dapat  mengikuti pilihan tersebut, karena batasan atas kata-

kata  “effective” masih kabur, dengan demikian negara-negara maju 

mengambil keuntungan penuh dari keadaan tersebut dengan mengacu kepada 

UPOV Convention sebagai satu-satunya cara effective dari model “Sui Generis” 

bagi PVT.  

Beberapa negara berkembang telah memberlakukan undang-undang 

tentang PVT atas dasar UPOV. Sementara Cina dan Korea Selatan telah 
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menerapkan model UPOV untuk mempersiapkan aturan PVT mereka. India dan 

Thailand telah memberlakukan pengaturan nasional PVT yang bersifat “Sui 

Generis”, di mana mereka mengakui hak-hak pemulia maupun petani secara 

seimbang.  Beberapa negara Asia lainnya dilaporkan sedang berkonsultasi 

dengan UPOV seperti Malaysia, Pakistan, Philipina, Srilanka dan Indonesia. 

Dilaporkan bahwa mereka mendapatkan berbagai tekanan untuk bergabung 

dengan UPOV. 

    

2. Urgensi  meratifikasi UPOV 

Sebagaimana yang berlaku pada semua pertimbangan dalam meratifikasi 

suatu perjanjian internasional, hal yang sama juga seharusnya berlaku sebagai 

dasar pertimbangan untuk meratifikasi UPOV Convention. Yang pertama-tama 

harus dipertimbangkan adalah sejauhmana urgensi dari meratifikasi UPOV 

Convention. Dalam konteks tersebut,  maka harus dilihat kepentingan nasional 

indonesia  terkait dengan perlindungan varietas tanaman (PVT), khususnya 

kepentingan perlindungan petani, mengingat Indonesia adalah negara agraris, 

demikian pula kepentingan lainnya, termasuk kepentingan sah pemulia tanaman.  

Bagi Indonesia sebagai negara yang disebut sebagai mega-biodiversity, 

salah satu kepentingan yang harus dilindungi adalah hak-hak yang melekat pada 

sifat keanekaragaman hayati tersebut, terutama varietas tanaman lokal, lebih jauh 

kepentingan keamanan pangan harus menjadi pertimbangan, demikian pula yang 

tak kalah pentingnya adalah kepentingan petani beserta pengetahuan 

tradisionalnya atas varietas tanaman lokal, serte kepentingan ketersediaan bibit 

untuk tanaman. Kepentingan lain yang juga harus dipertimbangkan adalah untuk 

menghindari kemungkinan penyalahgunaan hak (abuse of rights) atas tanaman 

lokal yang kemudian dimuliakan di negara lain tetapi yang diserap oleh pasar 
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Indonesia tanpa kemanfaatan yang diperoleh petani yang mengembangkan 

tanaman lokal secara turun temurun. 

Dari berbagai sumber, diperoleh  informasi bahwa pertimbangan belum 

urgentnya meratifikasi UPOV didasarkan atas beberapa faktor: pertama, karena 

Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, selain itu industri-industri benih di 

Indonesia harus benar-benar dipersiapkan terlebih dahulu agar bisa bersaing 

dengan benih-benih yang datang dari luar negeri; kedua, karena kebanyakan 

negara-negara ASEAN belum bergabung menjadi anggota UPOV, kecuali Singapura. 

Thailand sebagai contoh sebagai negara yang unggul dalam bidang pemuliaan 

tanaman hortikulturanyapun belum bergabung menjadi anggota UPOV.   

     

3. Manfaat dan Konsekuensi/Implikasi Meratifikasi UPOV 

Untuk mengantisipasi kemungkinan Indonesia meratifikasi UPOV Convention, maka 

perlu dilakukan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis) dari berbagai 

kepentingan yang terkait, baik Pemerintah (pusat dan daerah), petani, lembaga-

lembaga penelitian, dan korporasi (yang melakukan pemuliaan) serta masyarakat 

yang kemungkinan terkena dampak.   

a. Manfaat 

Ratifikasi UPOV diklaim/dijanjikan akan memberikan manfaat utama, yaitu: 

meningkatnya aktivitas dan permodalan dalam kegiatan pemuliaan; lebih 

banyak pilihan varietas yang baik untuk petani dan konsumen; peningkatan 

pendapatan petani; pengembangan daerah pedesaan dan pengembangan 

pasar mancanegara72. 

 

                                                             

72 Diposting  oleh Administrator, www.promedia.co.id, Plnt Variety Protection under the UPOV Convention 
Train the Trainers, diunduh pada tanggal 20 Mei 2011. 
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Pandangan lain menyatakan bahwa dilihat dari sisi positifnya, dengan 

meratifikasi UPOV akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mengekspor 

benih made in Indonesia ke luar negeri73. 

 

Pihak yang mungkin memperoleh manfaat jika UPOV Convention diratifikasi 

oleh Indonesia adalah para investor di bidang pemuliaan yang notabene adalah 

perusahaan multinasional asing.  

  

 

b. Konsekuensi/Implikasi  

Di Indonesia, seperti halnya di negara berkembang lainnya pada umumnya, 

hampir semua kegiatan penelitian pertanian dan pemuliaan tanaman dibiayai 

oleh dana pembayar pajak. Instansi pemerintah memainkan peranan yang 

sangat penting dalam hal ini, oleh karena itu hasil penelitian tersebut menjadi 

hak milik publik. Namun apabila UPOV Convention diratifikasi, maka hal itu 

akan tunduk pada rejim UPOV. Menurut rejim UPOV aturan diformulasikan 

dalam masyarakat dimana penelitian atas bibit dilakukan oleh swasta 

dibandingkan oleh negara, dan dimana modal swasta membiayai pemuliaan 

tanaman.  Karena mereka berinvestasi  dengan menggunakan metode investasi 

yang mahal, maka mereke menginginkan pengembalian atas investasinya. 

Negara-negara di Eropa dan Amerika Utara menciptakan pengendalian pasar 

melalui penegakan hak kekayaan intelektual yang kuat. 

 

Untuk memperoleh UPOV authorised Breeders right certificate (sertifikat 

Hak pemuliaan) akan membutuhkan biaya beberapa ribu dolar dan bahkan 

                                                             

73 Kompasioner, Apakah Indonesia Perlu untuk bergabung dengan UPOV?, Opini, 14 Juni 2010. 
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ratusan ribu dolar. Biaya yang mahal seperti itu akan secara efektif 

meminggirkan perusahaan kecil dan petani, serta koperasi para petani. Para 

petani pemulia tanaman tidak mempunyai posisi yang kuat maupun dilindungi 

pada rejim UPOV. Tenaga dan kemampuan serta inovasi petani akan 

disalahgunakan oleh pemilik uang yang menerjemahkan plasma nuftah yang 

berharga menjadi varietas penghasil uang yang terdaftar pada ssitem UPOV. 

Petani miskin yang tidak memiliki dana yang cukup untuk memperoleh 

sertifikat UPOV akan cenderung menjual varietas mereka kepada perusahaan 

pemulia tanaman yang lebih besar, hanya untuk jumlah uang yang kecil. Hal ini 

pada akhirnya akan menciptakan ironi, karena akan menciptakan perusahaan-

perusahaan yang justru jauh dari kepentingan petani.    

  

Sisi negatif lain dari kemungkinan ratifikasi UPOV adalah sumber daya alam 

Indonesia akan bebas diakses oleh negara-negara lain dan bebas untuk saling 

bertukarsumber daya genetik, meskipun undang-undang PVT tetap 

memberikan perlindungan kepada penyedia sumber plasma nuftah dalam 

bentuk royalti. 

 

4. Alternatif selain Meratifikasi UPOV 

a. Convention of Farmers and Breeders (CoFaB) 

CoFaB mempunyai kedekatan dengan the United Nations Development 

Programme (UNDP) yang mengakui CoFaB sebagai proposal internasional yang 

kuat dan terkoordinasi untuk merespons UPOV74. 

Tujuan dari CoFaB, antara lain: 

                                                             

74 South Asia Watch on Trade, Economic ans Environment (SAWTEE), 2003.  
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8. Menyediakan bibit yang terpercaya dan berkualitas tinggi bagi petani, baik 

petani besar maupun kecil 

9. Tetap memelihara keragaman hayati 

10. Menyiapkan bagi para pemulia varietas baru yang memberikan perlindungan 

bagi varietas mereka di pasar, tanpa melanggar kepentingan umum 

11. Mengakui kontribusi besar yang diberikan oleh para petani dalam hal 

identifikasi, pemeliharaan dan pemurnian plasma nuftah 

12. Mengakui peranan petani sebagai kreator land races dan varietas tradisional 

yang membentuk dasar-dasar dari pertanian dan pemuliaan tanaman modern 

13. Menekankan bahwa negara-negara tropis adalah negara-negara pemilik 

plasma nuftah dan sumber utama varietas pertanian 

14. Mengembangkan suatu sistem di mana para petani dan pemulia mendapatkan 

pengakuan dan hak atas kontribusi mereka menciptakan varietas baru. 

 

b. The International Treaty on Plant Genetic Resources (ITPGRFA) 

ITPGRFA disetujui oleh the Food Agricultural Organization (FAO) pada 

konferensi FAO November 200175. ITPGRFA juga menjamin hak-hak petani 

sebagaimana dirumuskan pada ketentuan pasal 9 ITPGRFA yang menyatakan: 

1. Para pihak pada perjanjian ini mengakui besarnya sumbangsih masyarakat 

lokal dan tradisional serta petani dari semua belahan bumi, khususnya 

mereka di pusat dan asal keragaman tanaman, atas apa yang telah dan 

terus mereka lakukan dalam melakukan konservasi dan pengembangan 

sumber genetik tanaman yang merupakan dasar dari makanan dan 

produksi pertanian di seluruh dunia. 

                                                             

75
 Baca, Correa, Carlos M, Traditional Knowlwdge and Intellectual Property, A Discussion Paper, Quaker 

United Nations Office, Geneva, April, 2002, sebagaimana dikutip oleh SAWTEE, UPOV Faulty Agreement and 
Coercive Practices, No 5 Year 2003. 
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2. Para pihak pada perjanjian ini juga setuju bahwa tanggung jawab untuk 

merealisasikan hak-hak petani, terkait dengan sumber genetik tanaman 

bagi makanan dan pertanian, terletak pada pemerintah nasional masing-

masing. Sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing, negara 

anggota perjanjian ini, sewajarnya, tunduk kepada aturan nasional masing-

masing mengambil langkah-langkah yang diperlukan  untuk melindungi dan 

meningkatkan hak-hak petani, termasuk: a. Perlindungan atas pengetahuan 

tradisional yang relevan dengan sumber-sumber genetik tanaman bagi 

makanan dan pertanian; b. hak untuk secara adil berpartisipasi dan berbagi 

manfaat yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetika tanaman 

bagi makanan dan pertanian; c. Hak untuk berperan serta dalam 

pengambilan putusan pada tingkat nasional, atas permasalhan-

permasalahan yang terkait dengan konservasi dan penggunaan secara 

berkelanjutan sumber daya genetik tanaman  untuk makanan dan 

pertanian.  

3. Tak satupun ketentuan dari pasal ini yang dapat ditafsirkan membatasi hak-

hak yang dimiliki oleh petani untuk menyelamatkan, menggunakan, 

mempertukarkan dan menjual material bibit pertanian yang diamankan, 

dan dilakukan tunduk kepada aturan nasional sepanjang diperlukan.     
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BAB IV 

KAJIAN KOMPREHENSIF TERHADAP PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN LOKAL  

DIKAITKAN DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL 

 

A. Urgensi Perlindungan Kepentingan Nasional terkait Varietas Tanaman Lokal 

 

Terkait wacana akan masuknya Indonesia sebagai anggota dari International 

Convention for The Protection of New Varieties of Plants (UPOV) dimana sebagai 

konsekuensinya adalah bahwa setiap negara anggota harus menerapkan ketentuan UPOV 

secara penuh, penting kiranya untuk terlebih dahulu memperhatikan perlindungan 

terhadap varietas lokal dan kepentingan serta hak-hak Petani. Sebagaimana diketahui 

bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UPOV terkait perlindungan varietas 

tanaman baru, sama sekali tidak memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman 

lokal dan hak-hak serta kepentingan petani. Berikut adalah hal-hal yang harus 

dipertimbangkan terkait wacana tersebut : 

 

a.1. Belum ada kebijakan yang secara khusus dan terintegrasi memberikan 

perlindungan terhadap varietas tanaman lokal sekaligus perlindungan terhadap 

kepentingan dan hak-hak petani. 

 

Merujuk pada berbagai regulasi baik yang secara khusus maupun secara umum 

mengatur tentang varietas tanaman, antara lain: UU No. 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 12 Tahun 1992 

tentang Sistem Budidaya Tanaman (SBT), UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 
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(PVT), PP No. 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman, tidak ada satu pun 

dari ketentuan di atas mengatur perlindungan terhadap varietas tanaman lokal, 

namun sebaliknya regulasi di atas lebih menekankan pengaturan pada 

penghargaan terhadap kegiatan pemuliaan benih oleh pemulia (breeder’s).  

 

Meskipun dalam UU No. 29 Tahun 2000 telah memberikan perlindungan terhadap 

varietas tanaman lokal, namun skema yang ditetapkan hanya terbatas pada 

pendaftaran saja yang belum tentu memberikan perlindungan yang optimal bagi 

varietas tanaman lokal serta kepentingan dan hak-hak petani sebagai pengguna. 

 

a.2. Dukungan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki 

komitmen. 

Bahwa sampai dengan saat ini perlindungan terhadap varitas tanaman lokal bukan 

saja tidak di dukung oleh kebijakan pemerintah, namun pada tataran implementasi 

juga belum di dukung oleh kegiatan penelitian bagi terciptanya benih-benih unggul 

yang dapat digunakan oleh petani dalam melaksanakan kegiatan pertaniannya 

agar dapat menghasilkan produk pertanian yang mampu bersaing baik dipasar 

dalam negeri maupun luar negeri.  

Minimnya kegiatan penelitian antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya 

infrastruktur yang mendukung kegiatan riset misalnya terbatasnya keberadaan 

laboratorium-laboratorium yang diperlukan bagi kegiatan penelitian; belum 

optimalnya fungsi lembaga-lembaga penelitian dalam menghasilkan produk-

produk benih unggul, terbatasnya SDM yang memiliki kapabilitas dan komitmen di 

bidang pertanian, serta faktor-faktor lainnya.  
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Berdasarkan uraian di atas, dukungan infrastruktur dan SDM menjadi sangat 

penting bagi pelestarian dan pengembangan varietas tanaman lokal agar 

produk-produk yang dhasilkan menjadi lebih berkualitas dan dapat 

dimanfaatkan secara optimal oleh petani dalam melaksanakan kegiatan 

pertaniannya. 

 

a.3. Indonesia merupakan negara mega bio-diversity. 

 

Sebagai negara mega-biodiversity, salah satu kepentingan yang harus dilindungi 

adalah hak-hak yang melekat pada sifat keanekaragaman hayati. Varietas 

tanaman lokal sebagai pengetahuan tradisional tidak saja penting untuk 

dilestarikan dalam rangka mempertahankan kekayaan kita sebagai negara yang 

memiliki mega-bio diversity, namun juga untuk menghindari ketergantungan 

petani akan ketersediaan bibit yang apabila hanya dikuasai oleh para pemulia, 

khususnya perusahaan multinasional di bidang pemuliaan. Apabila hal ini 

terjadi, potensi kelangkaan dan ketergantungan petani pada bibit dari pemulia 

tanaman akan sangat tinggi. Sebagai konsekuensinya, tidak akan ada 

kemandirian petani atas bibit karena akan tergantung pada bibit dari pemulia, 

padahal bibit dari pemulia hanya dapat digunakan untuk sekali pakai.  

 

 

a.4. Jaminan ketersediaan pangan. 

Varietas tanaman lokal umumnya dikembangkan dan diturunkan oleh para 

petani dalam jumlah besar, hal ini mengingat bahwa Indonesia merupakan 

negara agraris.  Perlindungan terhadap varietas tanaman lokal pada satu sisi 

akan membawa manfaat ekonomi kepada petani dan pada sisi lain membawa 
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manfaat bagi pemerintah terkait kebijakannya dalam upaya menjamin 

ketersediaan pangan dan kemandirian nasional (swa-sembada pangan).  

Untuk menjamin ketahanan pangan sebagaimana dimaksud diatas, maka 

perlindungan terhadap kepentingan serta hak-hak petani beserta pengetahuan 

tradisionalnya atas varietas tanaman lokal harus diatur secara khusus.  

 

  

a.5. Perlindungan HAKI 

 

Untuk menjamin agar petani dapat melaksanakan kegiatan pertaniannya tanpa 

terkendala masalah ketersediaan benih/bibit yang diperlukan, maka perlu 

adanya jaminan terhadap ketersediaan benih dimaksud baik untuk saat ini 

maupun untuk masa-masa mendatang.  

 

Bentuk jaminan dapat diwujudkan melalui perlindungan dari sisi Hak Kekayaan 

Intelektual atas varietas tanaman lokal, hal ini dimaksudkan agar Petani tidak 

menjadi tergantung pada benih-benih yang diproduksi Pemulia atau oleh 

industri benih baik yang dikelola oleh perusahaan swasta nasional maupun 

multinasional.  

 

Penerapan Hak Kekayaan Intelektual terhadap varietas lokal, memungkinkan 

bagi petani dalam melakukan pengembangan dan pelestarian untuk 

kepentingan kegiatan pertanian dan meningkatkan produksi pertaniannya.  
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B. Instrumen hukum nasional dan Internasional yang dapat dijadikan dasar dalam 

upaya perlindungan terhadap Hak-Hak Petani dan Varietas Tanaman Lokal. 

 

Perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak petani pada dasarnya dapat 

ditemukan dalam beberapa ketentuan baik yang bersifat nasional maupun internasional. 

Ketentuan dimaksud antara lain : 

b.1. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindingan Varietas Tanaman 

Meskipun UU ini sangat minim memberikan perlindungan terhadap hak petani 

(Farmers Privillege) dalam bentuk pemberian hak kepada Petani untuk menyimpan 

sebagian hasil panen (benih) dari varietas tanaman yang dilindungi untuk 

digunakan kembali pada musim berikutnya, namun terdapat ketentuan dalam UU 

ini yang memberikan perlindungan terhadap Varietas Tanaman Lokal melalui 

skema pendaftaran. perlindungan terhadap tanaman lokal melalui sistem 

pendaftaran ini diharapkan memberikan manfaat secara ekonomi bagi petani dan 

juga bagi pemerintah dalam menjamin keamanan pangan dan kemandirian 

nasional dari sisi swa-sembada pangan.   

 

b.2. UU No. 4 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi International Treaty on 

Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA)  

 

Perlindungan tehadap varietas tanaman lokal juga dapat dilakukan melalui 

mekanisme konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya 

genetik tanaman untuk pangan, yang di dalamnya termasuk varietas tanaman 

lokal. Keanggotaan Indonesia pada International Treaty on Plant Genetic Resources 

for Food and Agriculture (ITPGRFA) yang digagas oleh Food and Agricultural 

Organization (FAO) yang diratifikasi melalui UU no 4 tahun 2006 dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk mencapai tujuan tersebut. 



95 

 

b.3. UU No. 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Convention on Biological Diversity 

 

Perlindungan terhadap varietas tanaman lokal, dapat pula dilakukan melalui 

skema yang dituangkan dalam UU No. 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi 

Convention on Biological Diversity. Komisi Nasional Sumber Daya Genetik 

(KNSGD) merupakan implementasi dari regulasi tersebut. KNSGD memiliki 

program kerja, antara lain: menyusun strategi nasional dalam mencadangkan, 

mengevaluasi, memanfaatkan, dan melestarikan plasma nuftah Indonesia pada 

khususnya dan ekonomi lainnya pada umumnya; menentukan prioritas yang 

akan ditangani perplasmanuftahannya berdasarkan ancaman erosi genetiknya, 

nilai potensinya serta kepentingannya dalam diversifikasi pangan, khususnya 

dalam pengarahan penelitian pemanfaatannya untuk pemuliaan; menyusun 

sistem perplasmanuftahan nasional; serta memantau pemanfaatan dan 

pelestarian plasma nuftah yang disimpan atau dikelola berbagai lembaga 

pemerintah ataupun lembaga swadaya masyarakat. 

Diharapkan melalui KNSGD upaya pelestarian, pengembangan serta 

perlindungan terhadap varietas tanaman lokal dapat secara optimal 

dilaksanakan.  

 

b.4. Convention of Farmers and Breeders (CoFaB) 

CoFaB merupakan kritik terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh UPOV, tujuan 

utama yang hendak dicapai oleh CoFaB antara lain adalah : Menyediakan bibit 

yang terpercaya dan berkualitas tinggi bagi petani, baik petani besar maupun 

kecil; Tetap memelihara keragaman hayati; Menyiapkan bagi para pemulia 

varietas baru yang memberikan perlindungan bagi varietas mereka di pasar, 

tanpa melanggar kepentingan umum; Mengakui kontribusi besar yang diberikan 

oleh para petani dalam hal identifikasi, pemeliharaan dan pemurnian plasma 
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nuftah; Mengakui peranan petani sebagai kreator land races dan varietas 

tradisional yang membentuk dasar-dasar dari pertanian dan pemuliaan 

tanaman modern; Menekankan bahwa negara-negara tropis adalah negara-

negara pemilik plasma nuftah dan sumber utama varietas pertanian; 

Mengembangkan suatu sistem di mana para petani dan pemulia mendapatkan 

pengakuan dan hak atas kontribusi mereka menciptakan varietas baru. 

Berbagai tujuan yang hendak dicapai oleh CoFaB sebagaimana diuraikan di atas, 

sangat jelas melindungi hak-hak dan kepentingan petani dalam melaksanakan 

kegiatan pertaniannya. 

 

b.5. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO Agreement, khususnya Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) 

 

Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Convention mengatur bahwa : However, member 

shall provide for the protection of plants varieties either by patens or by an 

effective sui generis system or by any combination thereof. 

Berdasarkan ketentuan TRIPs, disebutkan bahwa TRIPs mewajibkan seluruh 

negara-negara yang menjadi anggotanya untuk memberikan perlindungan 

terhadap varietas tanaman, baik melalui perlindungan paten, sistem sui generis 

yang efektif (misalnya melalui pemberian hak pemulia), ataupun dengan 

kombinasi antara system perlindungan paten dan sistem sui generis.  

TRIPs bersifat fleksibel, memungkinkan negara anggotanya untuk menetapkan 

perlindungan terhadap varietas tanaman secara seimbang, yaitu memberikan 

perlindungan kepada Pemulia namun tetap memperhatiakan kepentingan dan 

hak-hak petani dalam menggunakan varietas lokal dalam melakukan kegiatan 

produksi pertaniannya. 
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C. Ketentuan UPOV dan implikasinya terhadap perlindungan atas Varietas Tanaman 

Lokal dan Hak-hak Petani 

UPOV memberikan manfaat bagi negara anggotanya, antara lain dalam bentuk : 

Meningkatkan aktivitas dan permodalan dalam kegiatan pemuliaan, memberikan pilihan 

varietas yang lebih banyak kepada Petani dan konsumen, Meningkatkan pendapatan 

petani, dan pengembangan daerah pedesaan dan pengembangan pasar mancanegara. 

Namun demikian perlu diperhatikan apakah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam 

UPOV menguntungkan atau sebaliknya merugikan terhadap kepentingan nasional 

khususnya terkait kepentingan dan hak-hak petani serta perlindungan terhadap varietas 

tanaman lokal.  

Pentingnya perlindungan varietas tanaman lokal didasarkan atas beberapa alasan, 

antara lain : Adanya tekanan memenuhi kebutuhan pangan akibat pertambahan populasi, 

keterbatasan lahan, stress air dan input pertanian; serbuan benih unggul baru ke dalam 

manajemen usaha tani; dan berkembangnya teknologi dan manajemen usaha tani. Jika 

tidak ada perlindungan terhadap varietas tanaman lokal, maka varietas tanaman lokal 

tersebut akan semakin tersudut dan kemudian hilang.  

Berikut beberapa isu yang perlu diantisipasi terkait rencana penerapan sistem 

UPOV dalam kegiatan pertanian : 

1. Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, kegiatan penelitian pertanian dan 

pemuliaan tanaman masih dibiayai pemerintah, karenanya hasil penelitian tersebut 

menjadi hak milik publik. Namun apabila UPOV Convention diratifikasi, maka 

penelitian atas bibit akan dilakukan oleh swasta, dalam hal ini pembiayaan bersumber 

dari modal swasta. Karena mereka berinvestasi  dengan menggunakan metode 

investasi yang mahal, maka mereka menginginkan pengembalian atas investasinya. 

Dalam situasi tersebut, harga benih yang akan dijual di pasar akan menjadi sangat 
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mahal yang pada akhirnya memberatkan petani dan implikasinya adalah terjadi 

kenaikan harga pangan. 

 

2. Sistem UPOV dianggap kurang melindungi varietas tanaman lokal dan kepentingan 

petani. UPOV lebih cocok diterapkan di negara-negara maju yang jumlah petaninya 

sedikit. Oleh karenanya upaya untuk melindungi petani yang merupakan minoritas 

menjadi tidak terlalu mendesak. Pada negara-negara berkembang petani menjalankan 

praktek bertani dengan menggunakan kembali bibit dari tanaman yang sama untuk 

menanam kembali, dimana hal tersebut berlangsung secara turun temurun. Apabila 

UPOV Convention diratifikasi, petani tidak dapat menanam kembali bibit yang telah 

dibelinya pada musim tanam berikutnya. 

 

3. Untuk memperoleh UPOV authorised Breeders right certificate (sertifikat Hak 

pemuliaan) dibutuhkan biaya cukup besar. Apakah petani, koperasi atau industri 

pertanian dengan skala kecil pada negara berkembang mampu melakukan penelitian 

sekaligus pendaftaran dengan biaya yang mahal? Dikhawatirkan Tenaga dan 

kemampuan serta inovasi petani akan disalahgunakan oleh pemilik uang yang 

menerjemahkan plasma nuftah yang berharga menjadi varietas penghasil uang yang 

terdaftar pada ssitem UPOV. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan ironi, karena 

akan menciptakan perusahaan-perusahaan yang justru jauh dari kepentingan petani. 

 

4. Indonesia merupakan negara yang kaya akan jenis varietas tanaman lokalnya (mega 

bio-diversity), Apabila ratifikasi UPOV dilakukan, maka sumber daya alam tersebut 

akan bebas diakses oleh negara-negara lain dan bebas untuk saling bertukar sumber 

daya genetik. 
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5. Karena sistem UPOV tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-

hak petani serta varietas lokal, telah menimbulkan reaksi dari lembaga-lembaga 

internasional yang menaruh perhatian terhadap isu kegiatan pertanian. Lembaga 

dimaksud antara lain: ITPGRFA yang digagas FAO serta CBD berupaya untuk 

menyeimbangkan antara perlindungan atas kepentingan petani disatu pihak, dengan 

kepentingan pemulia di lain pihak; hal sam dilakukan oleh Convention of Farmers and 

Breeders (CoFaB) berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak petani 

termasuk varietas tanaman lokal namun tetap memperhatikan kepentingan Pemulia. 

 

Berdasarkan uraian di atas, perlu kiranya dipertimbangkan kembali rencana 

pemerintah untuk meratifikasi UPOV setidaknya sampai dengan siapnya berbagai aspek 

yang terkait dengan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak petani serta 

perlindungan terhadap varietas tanaman lokal dalam menghadapi kemungkinan-

kemungkinan yang dapat merugikan kepentingan nasional dibidang pertanian. Disamping 

itu, pertimbangan belum urgentnya meratifikasi UPOV juga didasarkan pada beberapa 

faktor, antara lain : pertama, karena Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, selain 

itu industri-industri benih di Indonesia harus benar-benar dipersiapkan terlebih dahulu 

agar bisa bersaing dengan benih-benih yang datang dari luar negeri; kedua, karena 

kebanyakan negara-negara ASEAN belum bergabung menjadi anggota UPOV, kecuali 

Singapura. Thailand sebagai contoh sebagai negara yang unggul dalam bidang pemuliaan 

tanaman hortikulturanyapun belum bergabung menjadi anggota UPOV.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. SIMPULAN 

 

1. Hukum nasional belum cukup memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman 

lokal dan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak Petani. Adapun berbagai 

regulasi baik yang secara umum maupun yang secara khusus mengatur tentang 

varietas tanaman antara lain adalah : 

a. UU No. 6 Tahun 1989 jo UU No. 13 Tahun 1997 dan terakhir dicabut dengan UU 

No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, tidak secara khusus memberikan perlindungan 

kepada Varietas Tanaman Lokal. Bahkan dalam perkembangannya, perlindungan 

terhadap varietas tanaman dengan menggunakan hak paten tidak dapat 

dilanjutkan, karena kecenderungan terjadinya monopoli pada pemilikan tanah dan 

industri benih yang pada akhirnya menjadikan petani kecil dan pemulia tradisional 

terkena dampaknya. 

b. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 

Tanaman dan PP No. 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman, belum secara 

khusus memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman lokal.  

c. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT), lebih 

banyak mengatur perlindungan terhadap hasil pemuliaan tanaman oleh Pemulia 

dalam bentuk  Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT). UU ini banyak 

mengadopsi ketentuan  International Convention for The Protection of New 

Varieties of Plants, yaitu suatu ketentuan internasional yang secara khusus 
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memberikan perlindungan bagi varietas tanaman baru yang dihasilkan Pemulia 

dalam bentuk breader’s rights.  UU ini sangat minim dalam memberikan 

perlindungan terhadap Varietas Tanaman lokal serta hak-hak Petani. 

 

1. Adapun beberapa instrumen hukum internasional terkait perlindungan terhadap 

varietas tanaman lokal antara lain adalah : 

a. International Convention for the Protection of New Varieties of Plants 

(UPOV).  

Pada Bab terdahulu telah jelas diuraikan bahwa UPOV Convention lebih 

banyak melindungi kepentingan pemulia daripada kepentingan petani dan 

kurang melindungi varietas tanaman lokal. UPOV sistem lebih cocok 

diterapkan di negara-negara maju yang jumlah petaninya rendah.  

 

b. International Treaty on Plan Genetic Resources For Food And Agriculture 

(ITPGRFA), telah diratifikasi melalui UU No. 4 Tahun 2006 (Perjanjian 

mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) yang 

disingkat Perjanjian SDGTPP. 

 Konvensi ini mengakui kontribusi Petani serta varietas lokal dalam kegiatan 

pertanian. Oleh karenanya pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi 

hak-hak petani dan sumber daya genetik, termasuk di dalamnya terkait 

pengetahuan tradisional dan keikutsertaan petani dalam pengembangan dan 

pengelolaan varietas lokal. 
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c. United Nations Convention on Biological Diversity (CDB Convention) 

diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994.  

CDB memberikan perhatian pada hak dan kepentingan komunikasi dari 

masyarakat melalui Prior Informed Consent, serta mengisyaratkan pembagian 

keuntungan yang adil dan merata atas penggunaan sumber daya hayati. CDB 

memberikan perlindungan secara seimbang antara Petani dengan Breeder, 

antara Varietas Lokal dengan Varietas baru. 

 

d. Convention of Farmers and Breeders (CoFaB) 

CoFaB menekankan perlindungan bagi petani dan varietas tanaman lokal 

namun tetap memberikan perlindungan kepada pemulia (breeders) varietas 

tanaman baru. 

 

 

2. SARAN 

1. Perlindungan terhadap varietas tanaman lokal untuk kepentingan dan hak-hak 

petani,  idealnya dioptimalkan melalui revisi terhadap berbagai ketentuan terkait, 

antara lain : 

a. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Undang-undang ini idealnya 

menetapkan secara khusus perlindungan terhadap Varietas Tanaman Lokal. 

b. UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. UU ini 

seharusnya meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan 

Petani dan secara khusus memperkuat perlindungan terhadap varietas lokal. 

 

2. Berbagai ketentuan hukum internasional antara lain: ITPGRFA diratifikasi dengan 

UU No. 4 Tahun 2006, CDB Convention diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1994 

dan CoFaB Convention, telah cukup memberikan perlindungan terhadap varietas 
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tanaman lokal dan kepentingan hak-hak Petani. Oleh karenanya, dapat dijadikan 

dasar dalam merumuskan kebijakan yang mengedepankan kepentingan nasional. 

Sebaliknya, terhadap berbagai ketentuan dalam UPOV tidak memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap varietas tanaman lokal dan hak-hak petani, 

oleh karenanya belum terlalu mendesak bagi pemerintah untuk meratifikasi 

konvensi UPOV. 
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