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PENDAHULUAN
Kebutuhan manusia akan pangan1 merupakan hal yang sangat mendasar karena
konsumsi pangan adalah salah satu syarat utama penunjang kehidupan. Seiring berjalannya
waktu, kebutuhan akan pangan pun terus meningkat karena terjadinya peningkatan jumlah
penduduk Indonesia.2
Demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, dilakukan berbagai upaya
peningkatan hasil pertanian demi tercapainya kedaulatan pangan 3 dan kemandirian pangan4.
Salah satu upaya guna meningkatkan hasil pertanian adalah dengan cara melakukan
pemuliaan tanaman5 guna menemukan varietas-varietas unggul yang dapat menghasilkan
panen yang lebih berlimpah dengan umur panen yang semakin pendek.
Proses kegiatan pemuliaan tanaman dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang memiliki
kemampuan dan ketertarikan pada bidang pertanian seperti peneliti dan petani secara
perseorangan atau kelompok maupun badan hukum.
Mengingat pentingnya keberadaan pemulia tanaman ini, pemerintah Indonesia telah
menerbitkan beberapa instrumen hukum yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992
1

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,
perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan
bahan lainnyayang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau
minuman (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).
2
Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah 237.641.326, untuk
penyebaran penduduk setiap provinsi dapat di lihat pada laman resmi Badan Pusat Statistik di www.bps.go.id
3
Kedaulatan pangan adalah hak Negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang
menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem
pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan).
4
Kemandirian pangan adalah kemampuan Negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka
ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat
perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal
secara bermartabat (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).
5
Pemuliaan tanaman dapat juga diartikan sebagai rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian
jenis dan/atau varietas tanaman yang sudah ada, atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman baru yang
lebih baik. Pada dasarnya pemuliaan tanaman merupakan suatu metode yang secara sistematik merakit
keragaman genetik menjadi suatu bentuk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lihat Makmur, Amrin,
1992, Pengantar Pemuliaan Tanaman, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm.11

tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Perlindungan Varietas Tanaman, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Pengesahan Internasional Treaty on Plant Genetik Resources fo Food and Agriculture
(Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian).
Dengan adanya ketiga undang-undang di atas, diharapkan pemulia tanaman
mendapatkan hak nya, yang diharapkan dengan terpenuhinya hak pemulia tanaman, pelaku
pemuliaan tanaman akan lebih giat lagi berinovasi.
Namun, dalam kajian awal peneliti, ditemukan bahwa aturan hukum yang ada belum
memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada petani 6, dikarenakan isi pasal-pasal
ada masih sulit untuk di ikuti dan dipenuhi.
Kegiatan penelitian ini diharapkan menjadi sarana pemetaan terhadap upaya
perlindungan hukum petani yang telah melakukan inovasi terhadap varietas yang telah ada.
Sedangkan Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan
hukum terhadap petani pemulia tanaman sebagai pelaku inovasi bidang pertanian dan
masalah apa yang muncul dalam peraturan hukum terkait upaya perlindungan hukum
terhadap petani pemulia tanaman.

A. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Pemulia Tanaman Sebagai Pelaku Inovasi
Bidang Pertanian
Pengaturan mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman (new varities of plants
protection) merupakan perkembangan dari segi hukum yang ingin menciptakan hak-hak baru
guna menegaskan dan memperkuat tipe perlindungan untuk ide berupa konsep hak baru. 7
Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam rezim hak kekayaan
intelektual yang relatif masih baru dan merupakan “sui generis”8 dari paten.
Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada
pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri
varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain
untuk menggunakannya selama waktu tertentu.9

6

Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha
tani di bidang Pangan., Lihat Pasal 1angka 20 Undang-undang Nomor. 18 tahun 2012 tentang Pangan.
7
Djumhana, Muhammad, 1995, Hukum dalam Perkembangan Bioteknologi, Bandung; Citra Aditya Bakti,
hlm.111
8
Sui Generis diartikan mempunyai sifat yang tersendiri, sifat khas dari sesuatu, Hamzah, Andi, 1986, Kamus
Hukum, Jakarta; Ghalia, Hlm. 553
9
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Perlindungan hukum terhadap Petani Pemulia Tanaman Sebagai Pelaku Inovasi Bidang
Pertanian telah diatur dalam beberapa aturan hukum yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 10
Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman,
kegiatan pemuliaan tanaman diartikan sebagai rangkaian kegiatan untuk mempertahankan
kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas
baru yang lebih baik yang bertujuan untuk menemukan varietas unggul.
Pemuliaan tanaman dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman dilakukan dengan cara persilangan antara 2 atau lebih tetua, teknik
mutasi sifat genetik varietas, rekayasa genetika, seleksi, atau cara lain sesuai perkembangan
teknologi.
Tetua adalah organisme yang sebagian sifatnya diturunkan untuk menyusun sifat varietas
baru yang lebih baik dalam kegiatan pemuliaan tanaman. Teknik mutasi sifat genetik varietas
adalah cara untuk mengadakan perubahan sifat genetik suatu varietas dengan perlakuan
tertentu, misalnya dengan radiasi, zat mutagen.
Rekayasa genetik adalah pemindahan bahan genetik dari sel suatu jenis ke jenis lain yang
tidak memiliki hubungan kekerabatan dan dapat menampilkan sifat yang dibawanya di dalam
sel penerima.
Seleksi adalah kegiatan pemilihan dari suatu populasi jenis tanaman untuk mendapatkan
varietas unggul. Seleksi dimulai dari tahapan eksplorasi yang merupakan suatu kegiatan
pencarian dan pendataan dari populasi jenis tanaman lokal atau untuk mendapatkan varietas
unggul lokal dan/atau sebagai bahan baku persilangan.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on
Plant Genetik Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber
Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian)11

10

Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman bertujuan untuk meningkatkan serta memperluas
keanekaragaman tanaman agar mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia, meningkatkan taraf
hidup petani, serta diharapkan mampu mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan
kesempatan kerja. Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
11
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Internasional Treaty on Plant Genetik
Resources fo Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan
Pertanian) bertujuan untuk menjaga keanekaragaman sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.
Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetik
Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan
Pertanian).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant
Genetik Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik
Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) memberikan pengakuan dan penghargaan kepada
petani yang telah melakukan upaya inovasi di bidang pertanian dalam upaya
mengembangkan sumber daya genetik pangan sehingga dapat menciptakan benih varietas
unggul untuk pertanian yang berkelanjutan.
Pasal 9 Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan
Pertanian mengatur khusus tentang Hak Petani dengan dua pokok yang menjadi perhatian:
1. Pengakuan atas kontribusi petani
Para Pihak mengakui kontribusi yang sangat besar yang telah dan akan terus diberikan
oleh masyarakat lokal dan asli serta petani di semua bagian dunia, khususnya mereka yang
ada di pusat asal dan pusat keanekaragaman tanaman, untuk memungkinkan konservasi
dan pengembangan sumber daya genetik tanaman yang menjadi basis produksi pangan dan
pertanian di seluruh dunia.12
2. Perlindungan terhadap petani
Para Pihak sepakat bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan Hak Petani, yang berkaitan
dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, berada pada
pemerintah nasionalnya. Sesuai kebutuhan dan prioritasnya, setiap Pihak harus, apabila
sesuai, dan tergantung pada peraturan perudangan-undangan nasionalnya, mengambil
langkah untuk melindungi dan mendorong Hak Petani…13
Pengesahan Pengesahan International Treaty on Plant Genetik Resources for Food
and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan
Pertanian) menjadi undang-undang tersendiri menjadikan Indonesia dan negara lain yang
menjadi pihak dalam ini mengakui bahwa petani telah memberikan peranan yang sangat
besar menjaga keanekaragaman hayati serta melakukan konservasi dan pengembangan
sumber daya genetik sehingga mampu menjadi produsen pangan bagi masyarakat dunia.
Terkait pemuliaan tanaman, UU ini mendorong petani dan pemulia tanaman untuk
melakukan inovasi dengan menemukan varietas-varietas baru dengan mutu yang lebih
baik dan dengan nilai nyata yang lebih tinggi. Menurut UU ini disatu pihak, petani
mengembangkan varietas secara tradisional dengan jangka waktu penggunaan yang relatif
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Pasal 9 Artikel 9.1 Terjemahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and
Agriculture.
13
Pasal 9 Artikel 9.2 Terjemahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and
Agriculture.

lebih lama, sehingga varietas yang dikembangkan selalu dilestarikan dan dirawat secara
turun temurun menjadi “ras temurun” (land races). Di pihak lain, pemulia tanaman selalu
berusaha untuk menciptakan varietas-varietas baru yang lebih produktif, dalam waktu
relatif singkat dengan menggunakan tekonologi modern.
Masih menurut UU ini, dalam pemuliaan tanaman, tidak jarang varietas modern hasil
pemuliaan akan menggeser varietas lama. Perkembangan pembuatan varietas-varietas baru
ini berlangsung terus- menerus, sehingga varietas moodern lama akan menjadi varietas
lama yang akan tergeser oleh varietas yang lebih modern, demham akibat makin
menyusutnya keanekaragaman sumber daya genetik.
Maka dari itu petani yang telah menciptakan varietas-varietas baru dan tetap
melindungi varietas lama ini sudah sepantasnya untuk diberikan penghargaan berupa
perlindungan atas hak-haknya sebagai petani. Dengan penghargaan ini diharapkan dapat
memacu petani untuk tetap menjaga keanekaragaman sumber daya pangan dan pertanian.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman14

c.

Kegiatan pemuliaan tanaman menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) adalah rangkaian kegiatan penelitian dan
pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode
baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang
dihasilkan.
Bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan
Internasional Treaty on Plant Genetik Resources fo Food and Agriculture (Perjanjian
Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian), UU PVT lebih detil
mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pemuliaan tanaman termasuk di
dalamnya aspek perlindungan hukum kepada pemulia tanaman.
Menurut UU PVT, pada proses pemuliaan tanaman, yang menjadi subjek yang perlu
mendapatkan perlindungan hukum adalah pihak pemulia tanaman, yaitu orang yang
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Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman bertujuan untuk mendorong para peneliti di bidang
pemuliaan tanaman meningkatkan hasil penelitiannya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan sektor
pertanian Indonesia yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Lihat Lindsey, Tim, Hak Kekayaan
Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 231.

melakukan kegiatan pemuliaan tanaman15, sedangkan yang menjadi objek perlindungan
hukumnya adalah varietas tanaman.
Varietas tanaman menurut UU PVT adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau
spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji,
dan ekspresi karakteristik genotip atau kombinasi genotip yang dapat membedakan dari jenis
atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila
diperbanyak tidak mengalami perubahan.16
Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diketahui bahwa varietas tanaman yang
dihasilkan oleh pemulia tanaman harus berbdea dengan varietas tanaman yang lain yang
ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman.
Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diketahui bahwa varietas tanaman yang
dihasilkan oleh pemulia tanaman harus berbeda dengan varietas tanaman yang lain yang
ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman.
Guna mendapatkan perlindungan hukum, pemulia tanaman harus mengajukan
permohonan perlindungan varietas tanaman secara tertulis dengan mempergunakan bahasa
Indonesia dan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
Permohonan pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) hanya dapat
diajukan untuk suatu varietas tanaman, dimana permohonan dapat diajukan oleh :
1. Pemulia17
Seorang pemulia yang ingin melakukan pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman
(PVT) berkewajiban untuk :
a. Melaksanakan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) di Indonesia
b. Membayar biaya tahunan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)
c. Menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak
Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) di Indonesia.
2. Orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia aau yang memesan varietas dari
pemulia
3. Ahli waris

15

Pemulia, dalam proses kegiatan pemuliaan tanaman, dapat bekerjasendiri, atau bersama-sama dengan
orang lain, atau bekerja dalam rangka pesanan atau perjanjian kerja dengan perorangan atau badan hukum.
Sebagai pembuat/perakit varietas, maka pemulia mempunyai hak yang melekat terhadap hak PVT dari
varietas yang bersangkutan, yang meliputi hak pencanturnan nama dan hak memperoleh imbalan. Lihat
Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU PVT
16
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
17
Pemulia tanaman yang selanjutnya disebut pemulia, adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
Lihat Pasal 1 ayat 5 UU PVT

4. Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)18
Permohonan diajukan oleh pemohon ke Kantor Perlindungan Varietas Tanaman.19 Pada
dasarnya perlindungan hukum hanya diberikan terhadap varietas tanaman dari jenis atau
spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama.20
Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan
perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di
Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah
diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari
empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.
Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas
dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan
permohonan hak PVT.
Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas
tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan
yang berbeda-beda.
Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah
ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus,
tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.
Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama
varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan nama varietas tersebut terus dapat digunakan

18

Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman adalah orang atau badan hukum yang telah tercatat dalam
daftar konsultan Perlindungan Varietas Tanaman. Lihat Pasal 1 ayat 6 UU. PVT. Konsultan ini adalah
perorangan atau lembaga yang secara khusus memberikan jasa yang berkaitan dengan pengajuan permohonan
hak PVT.
Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberi kemudahan bagi pemulia atau pemohon hak. PVT yang tidak
memahami segi-segi hukum ataupun segi-segi teknis administrasi mengenai PVT. Lihat penjelasan Pasal 12
ayat (2) huruf d UU PVT
19
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman adalah unit organisasi di lingkungan departemen pertanian yang
melakukan tugas dan kewenangan di bidang Perlindungan Varietas Tanaman.
20
Bandingkan dengan pendapat Hasan Basri Jumin yang berpendapat dalam melakukan kegiatan
pemuliaan tanaman, maka harus dipenuhi hal-hal berikut :
1. Adanya keragaman genetik
2. Sistem-sistem logis dalam pemindahan dan fiksasi gen
3. Konsepsi dan tujuan sasaran yang jelas
4. Mekanisme penyebarluasa hasilnya kepada masyarakat.
Lihat Jumin, Hasan Basri, 1994, Dasar-dasar Agronomi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hlm. 63

meskipun masa perlindungannya telah habis21. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan
kerancuan terhadap sifat-sifat
Varietas.
Menurut UU PVT tidak semua varietas tanaman bisa mendapatkan hak Perlindungan
Varietas Tanaman (PVT). Varietas yang tidak dapat diberikan hak Perlindungan Varietas
Tanaman

(PVT) meliputi varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama,
kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup22.
Apabila proses pengajuan permohonan PVT telah dilalui oleh pihak yang mengajukan,
maka kepada pemegang hak akan diberikan perlindungan dengan jangka waktu:
a. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim;
b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan23.
Selama jangka waktu perlindungan PVT tersebut , pemegang hak PVT dapat
mempergunakan hak ekslusifnya, terutama dalam kegiatan ekonomi. Hal penting yang turut
menunjang perkembangan di bidang pemuliaan tanaman adalah adanya investasi dana.
Berkaitan dengan kegiatan investasi akan memberikan suatu hak eksklusif berupa hak
pemulia (breeder’s rights ) kepada para pemulia tanaman, dengan tujuan untuk :
1. memberikan kesempatan kepada para pemulia termasuk lembaga pemerintahan, untuk
mendapatkan suatu pengembalian yang wajar dari dana yang telah mereka keluarkan
selama proses pemuliaan
2. memberikan instensif untuk melanjutkan atau menambah investasi dimasa mendatang
3. mengakui hak moral dari inventor ( pihak pemulia yang bersangkutan ) dan hak ekonomi
sebagai imbalan atas hasil usahanya.24

B. Masalah Dalam Peraturan Hukum Terkait Upaya Perlindungan Hukum Terhadap
Petani Pemulia Tanaman.

21

Pada prinsipnya pemberian nama varietas bertujuan untuk memberikanidentitas dari karakteristik yang ada
pada varietas tersebut dan akan melekat selama varietas itu ada.
22
Yang dimaksud dengan varietas tanaman yang penqgunaannya bertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertiban umum,
kesehatan, kesusilaan, dan lingkungan hidup, misalnya tanaman penghasil psikotropika, sedangkan yang
melanggar norma agama misalnya varietas yang mengandung gen dari hewan yang bertentangan dengan norma
agama tertentu, lihat penjelasan Pasal 3 UU PVT
23
Pengertian tanaman tahunan ditujukan untuk jenis pohon-pohonan (tree) dan tanaman merambat (vine)
yang masa produksinya lebih dari satu tahun, sedangkan yang lainnya disebut tanaman semusim.
24
Nuraini, Nina, 2007, Perlindungan Hak MilikIntelektual Varietas Tanaman (Guna Peningkatan Daya Saing
Agribisnis, Bandung : Alfabeta, 2007, Hlm. 81

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)
Departemen Pertanian RI, varietas hasil pemuliaan yang terdaftar pada tahun 2006 hingga
tahun 2014 berjumlah 989 varietas. 25
Namun yang menjadi perhatian, pihak yang mengajukan permohonan di dominasi oleh
badan hukum. Berdasarkan penelitian terhadap ketentuan hukum yang ada terutama pada UU
PVT sebagai aturan yang mengatur ketentuan teknis pengajuan PVT ditemukan beberapa
masalah terkait upaya perlindungan hukum terhadap petani pemulia tanaman, yaitu:
1. Lokasi Pengajuan Permohonan PVT yang Terpusat
Pasal 11 ayat 1 UU PVT menyebutkan permohonan PVT diajukan kepada Kantor PVT
secara tertulis dalam bahasaa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan
oleh Menteri. Ketentuan ini menurut peneliti menyulitkan petani pemulia tanaman,
dikarenakan luasnya wilayah geografis Indonesia tentu saja persebaran domisili petani yang
menjadi pemulia tanaman juga tinggi.
Walaupun UU PVT masih memberikan alternatif lain bagi pemohon dengan cara
menggunakan jasa Konsultan PVT, tetap saja alternatif ini tidak memihak bagi petani
dikarenakan jumlah Konsultan PVT saat ini terbatas26 dan tentu saja ada biaya yang harus
dikeluarkan.
Mengenai lokasi pendaftaran, ada baiknya dilakukan terobosan, karena Kekayaan
Intelektual lainnya seperti Merek, Hak Cipta dan Paten, pendaftaran/ permohonan dapat
dilakukan di setiap Kantor Wilayah Hukum dan HAM yang ada di setiap ibukota provinsi.
Kemudahan lain, setiap tahun juga disediakan anggaran bagi pelaku UMKM yang hendak
melakukan pendaftaran merek diberikan layanan secara cuma-cuma.
2. Pembiayaan Pengajuan Permohonan PVT
Pada proses pengajuan permohonan hak PVT, ada beberapa biaya yang harus dipenuhi
oleh pemohon, yaitu27:
1. Biaya permohonan pendaftaran hak PVT untuk setiap varietas Rp. 150.000,2. Biaya tahunan untuk setiap varietas pertahun Rp. 1.500.0003. Biaya petikan daftar umum PVT untuk setiap varietas Rp. 60.000,4. Biaya salinan sertifikat PVT untuk setiap varietas Rp. 60.000,5. Biaya salinan dokumen PVT setiap lembarnya untuk setiap varietas Rp. 5.000,25

www.ppvt.setjen.deptan.go.id
Hingga tulisan ini di buat, jumlah Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia hanya 27 orang,
dan mereka membuka kantor terkonsentrasi di wilayah Jakarta dan beberapa di Kota Tangerang, data lebih
lanjut dapat di lihat di www.ppvt.setjen.deptan.go.id
27
Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 443/Kpts/KU.330/7/2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak
Perlindungan Varietas Tanaman.
26

6. Biaya perbaikan/ perubahan permohona hak PVT untuk setiap varietas Rp. 100.000,7. Biaya permohonan banding untuk setiap varietas Rp. 3.000.000,Keberadaan tarif diatas menurut penulis adalah sulit untuk dipenuhi oleh petani pemulia
tanaman, terutama adanya kewajiban biaya tahunan dan biaya permohonan banding apabila
permohoanan yang diajukan mengalami penolakan.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat dirumuskan kesimpulan,

Pertama,

perlindungan hukum terhadap petani pemulia tanaman sebagai pelaku inovasi bidang
pertanian yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan
Varietas Tanaman serta 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). Kedua,
Permasalahan yang timbul dalam peraturan hukum terkait upaya perlindungan hukum
terhadap petani pemulia tanaman sebagai pelaku inovasi teknologi bidang pertanian adalah
lokasi pengajuan permohonan PVT yang terpusat dan pemibiayaan pengajuan permohonan
PVT.
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