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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Konsep Perlindungan Hukum 

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 subjek 

hukum.10  

Berdasarkan penjelasan di atas, 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 eksklusif yang dimiliki 

seorang pemulia terhadap suatu varietas hasil temuannya sangatlah kuat.  

Hak ini dapat mencegah orang lain untuk menggunakan, menjual atau 

memperbanyak benih tersebut tanpa ijin dari pemegang hak paten.  

Sedangkan di bawah model sistem sui generis Hak Kekayaan Intelektual ini 

dikhususkan bagi varietas tanamannya, biasanya terdapat beberapa 

                                                
10
  Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. “Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan 
Prakteknya di Indonesia”, Citra Aditya Bakti, Bandung. h. 25  
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pengecualian terhadap 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.11     

Di dalam pelaksanaannya, guna membatasi kepentingan perorangan 

maka hukum juga memberikan jaminan agar tetap terpeliharanya 

kepentingan masyarakat.12  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 pemulia ini, di dalam pelaksanaanya 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.13  Esensi dari kepastian hukum itu sendiri 

adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan.14  

Konsep perlindungan hukum melalui 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.  

                                                
11
 Genetic Resources Action International (GRAIN). 2003. “Farmers' privilege under attack”. 
http://www.organicconsumers.org/ge/062403_saving_seeds.cfm diakses 16 mei 2007  

12
  Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. op. cit. h. 25  

13
  Peter Mahmud Marzuki. 2006. “Penelitian Hukum”, Kencana, Jakarta. h. 60 

14
 E. Fernando M. Manullang. 2007. “Menggapai Hukum Berkeadilan”, Penerbit Buku Kompas, 
Jakarta. H. 94 
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B. Perlindungan Varietas Tanaman Sebagai Salah Satu Bagian Hak 
Kekayaan Intelektual 

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada 

akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan 

kekayaan tersebut. Pada gilirannya, akan melahirkan konsepsi perlindungan 

hukum atas HKI.15  

Istilah Hak Milik Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual merupakan 

terjemahan langsung dari Intellectual property.  Hak Kekayaan Intelektual ini 

baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu 

yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.  David 

I. Bainbridge menyatakan bahwa: ”intellectual property is the collective name 

given to legal rights which protect the product of the human intellect”.16  Hak 

Milik Intelektual adalah nama kolektif yang diberikan untuk hak yang 

berdasarkan hukum yang melindungi hasil dari kekayaan intelektual manusia 

(terjemahan bebas dari penulis). 

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 dalam bidang industri (industrial 
property rights).17  
Secara lebih rinci, World Intellectual Property Organization (WIPO) dalam 

usahanya memberikan perlindungan hukum atas HKI dengan 

mengelompokkan HKI ke dalam dua bagian yang terdiri dari:18 

                                                
15
  Suyud Margono. 2003. “Hukum & Pelindungan Hak Cipta”, Novindo Pustaka Mandiri. h. 8 

16
  David I. Bainbridge. 1990. “Computer and the Law”, London: Pitman Publishing, Cetakan ke-1. 
h. 7, dalam Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. “Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori 
dan Prakteknya di Indonesia”, Citra Aditya Bakti, Bandung. h. 21 

17
 Henry Sulistyo Budi. Makalah. 27 November 1997. “Perlindungan Hak-Hak Yang Berkaitan 
Dengan Hak Cipta dan Permasalahnya”, Jakarta. h. 2 dalam Nina Nuraini. 2007. “Perlindungan 
Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman (Guna Peningkatan Daya Saing Agribisnis)”, Alfabeta, 
Bandung. h. 11 

18
 Eddy Damian. 2002. “Hukum Hak Cipta UUHC No. 19 Tahun 2002”, Alumni, Bandung. h. 23   
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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 (Broadcasts)  
 

2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) 
a) Penemuan – penemuan (Inventions) 
b) Merek (Barang dan Jasa) Trademark (goods and services) 
c) Desain Industri (Industrial Designs) 
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).  

Dengan demikian, HKI dapat diklasifikasikan sebagai berikut:19 

1. Hak Cipta 
a) Hak Cipta 
b) Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta 
  

2. Hak Milik Industri 
a) Paten 
b) Utility Models 
c) Industrial Designs 
d) Trade Secrets 
e) Service Marks 
f) Trade Name or Comercial Name 
g) Appelations of Origin 
h) Unfair Competitions 
i) New Variety of Plant Protection 
j) Integrated Circuits 

 

                                                
19
 William T. Frayer, Materi Ceramah pada “Intellectual Property Teaching of Teacher’s Program 
Conducted by The Faculty of Law”, University of Indonesia, Jakarta, 15 Juli – 2 Agustus 1996 
dalam OK. Saidin. 2004. “Aspek Hukum Kekayaan Intelektual”, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 
h. 15  
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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 industrial.20  

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.21 

Perkembangan kebijakan dan kepedulian mengenai perlindungan aset-

aset intelektual, termasuk perlindungan varietas tanaman baru, dilandasi 

beberapa teori yang dikenal sebagai teori ”reward”, teori ”recovery” dan teori 

”incentive”. Yang dimaksud dengan teori-teori ini adalah:22 

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 ”insentif” yang 
dapat memacu agar kegiatan-kegiatan penelitian yang dimaksudkan 
dapat terjadi. 

 

                                                
20
 André Heitz. “Intellectual Property Rights and Plant Variety Protection In Relation to Demands of 
the World Trade Organization and Farmers in Sub-Saharan Africa”. http://www.fao.org/ag/ AGP/ 
AGPS/abidjan/Paper9.htm diakses 17 Mei 2007 

21
 Sudargo Gautama. 1995. “Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual (Edisi Revisi)”, Eresco, 
Bandung. h. 4  

22
  Robert M. Sherwood. “Intellectual Property and Economic Development: Westview Special 
Studies in Science, Technology, and Public Policy,” h. 5, dalam Cita Citrawinda Priapantja. 
1999. “Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi, Perlindungan Rahasia Dagang 
Dibidang Farmasi”, Chandra Pratama. h. 29 
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Pemberian reward, recovery, dan incentive kepada pemulia merupakan 

konsekwensi logis dan bentuk penghargaan yang diberikan kepada pemulia, 

atas keberhasilannya di dalam menemukan atau mengembangkan varietas 

tanaman baru.   

  
C. Perjanjian Internasional Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Varietas 

Tanaman 
C.1 Hak Petani (Farmer’s Rights) Dalam Perspektif The International 

Treaty on Plant Genetic Resources For Food and Agriculture (IT 
PGRFA) 
C.1.1 The International Treaty on Plant Genetic Resource For 

Food and Agriculture 
The International Treaty on Plant Genetic Resource for Food 

and Agriculture (IT PGRFA), yang lebih dikenal dengan the 

International Seed Treaty, merupakan suatu perjanjian 

internasional yang bertujuan untuk menjamin keamanan pangan 

melalui konservasi dan penggunaan kontinuitas sumber daya 

genetik tanaman di dunia untuk pangan dan pertanian dan 

pembagian yang adil dan merata dari  keuntungan atas 

penggunaannya, sejalan dengan Convention on Biological 

Diversity, untuk dapat menyokong pertanian dan keamanan 

pangan.23 

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.24  

                                                
23
 Article 1- Objectives, International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture 

24
 Lihat Annex I IT PGRFA tentang “List of Crops Covered Under the Multilateral System”.   
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Perjanjian ini dikelola oleh FAO (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations) Commission on Genetic 

Resources for Food and Agriculture (CGRFA). Institusi 

pengelola yang berada di bawah pengawasan dari FAO ini, 

dibentuk pertama kali di Madrid pada Juni 2006.  

Sebagai salah satu dari negara anggota IT PGRFA dan 

CGRFA, Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut melalui 

Undang-Undang No. 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:25 

(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; dan 
(8) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya 

manusia di bidang pelestarian dan pemanfaatan 
berkelanjutan sumber daya genetik tanaman. 

 
 

                                                
25
 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Ringkasan Undang-Undang No. 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) 
http://www.litbang.deptan.go.id/regulasi/one/6/, diakses tanggal 18 Juli 2007 
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C.1.2 Farmer’s Rights Dalam Perspektif The International Treaty 
on Plant Genetic Resource For Food and Agriculture  

Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh berpendapat bahwa 

Farmer’s Rights dapat ditafsirkan sebagai suatu konsep yang 

bertentangan dengan HKI.26  Hal ini disebabkan farmer’s rights 

mengiijinkan dan mengakui hak-hak petani untuk menyimpan, 

menanam ulang, tukar-menukar dengan sesama petani untuk 

kepentingan propagasi varietas tanaman yang dilindungi hak 

PVT tanpa harus memperoleh ijin dan membayar royalti kepada 

pemulia.  Artinya, hak ekonomi (HKI) yang dimiliki oleh pemulia 

atas varietas tanamannya menjadi tidak berlaku terhadap 

farmer’s rights ini.  

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 disempurnakan menjadi Resolusi FAO 3/1991 

dan Resolusi FAO 3/2001 mengenai Sumber daya Genetik 

Tanaman. Dalam resolusi tersebut Farmers’ Rights diartikan 

sebagai:27 

”...Farmers’ Rights mean rights arising from the past, present 
and future contributions of farmers in conserving, improving, 
and making avaliable plant genetic resources, particularly 
those in the centres of origin/diversity...”  

 

                                                
26
 Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh. 2004. “Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman 
Dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia”, RajaGrafindo Persada, Jakarta. h. 32 

27
 Briefing Papers on “The United Nations Biodiversity Convention”, http://www.cipa.org.uk/ 
into_ippros_/briefing_/html.  
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Dapat diartikan bahwa Resolusi FAO mendefinisikan 

Farmer’s Rights (Hak Petani) sebagai hak yang muncul 

mengingat dimasa lampau, saat ini, dan masa yang akan datang 

petani merupakan kelompok masyarakat yang telah 

melestarikan, mengembangkan, dan menjadikan tersedianya 

sumber daya genetik yang dikenal saat ini, terutama mereka 

yang ada di pusat asal dan pusat keanekaragaman tanaman 

(terjemahan bebas dari penulis).  

Pasal 9 IT PGRFA mengatur mengenai ketentuan tentang 

Farmer’s Rights. Di dalam ketentuan pasal 9 IT PGRFA ini, 

disebutkan bahwa:28 

9.1 The Contracting Parties recognize the enormous 
contribution that the local and indigenous 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 
development of plant genetic resources which constitute 
the basis of food and agriculture production throughout 
the world. 

9.2 The Contracting Parties agree that the responsibility for 
realizing Farmers’ Rights, as they relate to plant genetic 
resources for food and agriculture, rests with national 
governments. In accordance with their needs and 
priorities, each Contracting Party should, as appropriate, 
and subject to its national legislation, take measures to 
protect and promote Farmers’ 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 

(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. 

 

                                                
28
 “The International Treaty on Plant Genetic Resource for Food and Agriculture”, http://www.ukabc 
.org/ITPGRe.pdf, diakses tanggal 18 Juli 2007  
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9.3 Nothing in this Article shall be interpreted 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 di atas dapat diartikan sebagai berikut; 

9.1. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ini mengakui 

kontribusi yang sangat besar dari penduduk setempat dan 

komunitas asli dan petani diseluruh belahan dunia, 

terutama sekali mereka yang berada dipusat berasalnya 

keanekaragaman varietas tersebut, yang telah 

menjadikan dan akan terus melakukan konservasi dan 

pengembangan sumber daya genetik tanaman yang 

merupakan dasar bagi produksi pengan dan pertanian 

diseluruh dunia. 

9.2. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ini sepakat 

bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan Hak Petani, 

yang berkaitan dengan sumber daya genetik tanaman 

untuk pangan dan pertanian, berada pada pemerintah 

nasionalnya. Sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya, 

setiap pihak yang terikat perjanjian ini harus, 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. 
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(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 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 (terjemahan bebas dari penulis).  

Ketentuan pasal 9 IT PGRFA di atas 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.   

 
C.2 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 
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Jenewa.  Singkatan UPOV berasal dari bahasa Perancis untuk Union 

internationale pour la protection des obtentions végétales.29  

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.30  

UPOV berdiri dengan ditandatanganinya 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.31  

Dewan UPOV terdiri dari perwakilan negara-negara anggotanya. 

Setiap negara anggota memiliki satu suara di dalam dewan.  Sekretariat 

UPOV yang disebut ”the Office of the Union” dipimpin oleh seorang 

Sekretaris Jenderal (Sekjen).  Di bawah perjanjian kerjasama dengan 

World Intellectual Property Organization (WIPO), dan perwakilan khusus 

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

merupakan Sekjen UPOV, dengan dibantu oleh seorang wakil Sekjen.32  

UPOV yang merupakan organisasi pengelola UPOV Convention 

beranggotakan 64 negara.  Negara-negara anggota UPOV berkewajiban 

                                                
29
 The International Union for the Protection of New Varieties of Plants, ”What it is, What it does”, 
http://www.upov.int/en/about/pdf/pub437.pdf, diakses 18 Juli 2007  

30
 The International Union for the Protection of New Varieties of Plants, ”Mission Statement”, 
http://www.upov.int/en/about/mission.html, diakses 18 Juli 2007  

31
 The International Union for the Protection of New Varieties of Plants, ”UPOV Convention”, 
http://www.upov.int/en/about/upov_convention.html, diakses 18 Juli 2007  

32
 The International Union for the Protection of New Varieties of Plants, ”What it is, What it does”, 
http://www.upov.int/en/about/pdf/pub437.pdf, diakses 18 Juli 2007  
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untuk mengakui pencapaian prestasi pemulia terhadap pemuliaan 

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 dikenal, (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 umum 

33 dan beberapa ketentuan yang terdapat pasal-pasal UU PVT, seperti 

Penjelasan pasal 19 ayat 4.  

 
C.2.1 Hak Pemulia (Breeder’s Rights) menurut UPOV Convention 

UPOV Convention pasal 1 (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 mengembangkan suatu varietas, 

2. Orang yang bekerja pada pemulia atau orang yang bekerja 

atas permintaan dari pemulia, atau 

                                                
33
 Dalam penjelasan umum UU PVT disebutkan “...Perlindungan hukum tersebut pada hakekatnya 
sekaligus merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan 
oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan...Konvensi Internasional tentang Perlindungan 
Varietas Baru Tanaman (International Convention for the Protectlon of New Varieties of 
Plants)...”  
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3. Pewaris atau penerima hak dari mereka yang ditulis di 

nomor satu dan dua di atas (terjemahan bebas dari 

penulis). 

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 (i) to (vi), 

above. 
 

Pasal 14 ayat 1 UPOV ini menyebutkan bahwa bredeer’s 

rights (hak pemulia) atas varietas baru yang ditemukannya 

meliputi hak untuk memproduksinya atau memperbanyak 

benihnya, mempersiapkannya untuk tujuan propagasi, 

mengiklankannya, menjualnya atau memperdagangkannya, 

mengekspornya, mengimpornya, dan mencadangkannya untuk 

tujuan kegiatan-kegiatan tersebut (terjemahan bebas dari 

penulis).   

Di dalam pasal 15 ayat 1 UPOV, terdapat ketentuan 

mengenai exceptions to the breeder’s rights atau hal-hal yang 

dikecuali 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 
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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, dan 

(iii) Tindakan yang dilakukan untuk tujuan perakitan varietas lain 

(terjemahan bebas dari penulis).   

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, or of a 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 enables 

the propagation of the variety, into a country which does 
not protect varieties of the plant genus or species to which 
the variety belongs, except where the exported material is 
for final consumption purposes. 

 
Yang dimaksud dengan exhaustion of the breeder’s rights 

dalam pasal 16 ayat 1 UPOV ini adalah; bahwa, hak pemulia 

(breeder’s rights) tidak meliputi tindakan-tindakan yang 

berkenaan dengan material34 yang berasal dari varietas yang 

dilindungi, atau varietas yang dilindungi oleh ketentuan pasal 14 

(5), yang telah dijual atau sebaliknya dipasarkan oleh pemulia 

                                                
34
  yang dimaksud dengan material dalam tulisan ini adalah seperti yang dimaksudkan 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 

tanaman, dan 

(iii) Produk yang dibuat langsung dari bahan yang diperoleh dari hasil panen.  
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atau dengan persetujuannya di wilayah pihak-pihak yang terikat 

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 

diekspor tersebut untuk tujuan penggunaan akhir 

(terjemahan bebas dari penulis).   

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 atau produk-produk lain yang 

berbahan dasar jagung, seperti tepung maizena, bahan pakan 

ayam dari jagung, dan sebagainya, sepenuhnya menjadi milik 

dari petani tersebut.  Pemulia (breeder) tidak dapat menuntut 

keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan jagung atau 

produk-produk lain yang berbahan dasar jagung tersebut.  Hal ini 

berlaku sepanjang produk yang diperdagangkan tersebut bukan 
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merupakan bahan yang memungkinkan untuk dilakukannya 

propagasi lebih lanjut dari varietas tanaman yang dilindungi.  

 
C.2.2 Perlindungan Varietas Tanaman Menurut UPOV Convention 

Definisi dari varietas tidak terdapat di dalam UPOV 

Convention versi tahun 1978, namun di dalam pasal 1 (vi) UPOV 

Convention versi tahun 1991 varietas yang merupakan hasil 

penemuan dari pemulia didefinisikan sebagai; 

a plant grouping within a single botanical taxon of the lowest 
known rank, which grouping, irrespective of whether 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 dimaksud dengan varietas menurut UPOV 

Convention 1991 adalah sekelompok tanaman yang dapat 

didefinisikan dengan karakteristik yang diekspresikan dari 

bawaan genotif dan dapat dibedakan dari kelompok tanaman 

lainnya dari taksonomi botanis yang sama minimal satu 

karakteristik yang tampak.  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 

(terjemahan bebas dari penulis). 

Menurut pasal 5 ayat 1 UPOV Convention, varietas tanaman 

yang diberikan perlindungan breeder’s rights harus memenuhi 
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persyaratkan 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 di 

dalam UPOV Convention versi tahun1991 minimal 20 tahun dan 

maksimal 25 tahun.  Dengan demikian pada dasarnya Indonesia 

mengadopsi ketentuan UPOV versi tahun 1991 di dalam 

memberikan jangka waktu perlindungan seperti yang diatur di 

dalam pasal 4 ayat 1 UU PVT. 

 
D. Hak Pemulia (Breeder’s Rights) dan Hasil Kegiatan Pemuliaannya Dalam 

Perspektif UU PVT. 
D.1 Pengertian 

Pemulia di dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 5 UU PVT 

didefinisikan sebagai orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman, 

selanjutnya di dalam pasal 1 ayat 4 UU PVT, pemuliaan tanaman 

didefinisikan sebagai ”rangkaian kegiatan untuk mempertahankan 

kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan 

jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik”.  Dapat dikatakan pada 

dasarnya pemuliaan tanaman adalah kegiatan yang dilakukan pemulia 

untuk mendapatkan varietas baru yang unggul, baik dari sisi efisiensi, 

kuantitas, kualitas hasil, maupun ketahanan akan serangan hama.  

Kegiatan pemuliaan tanaman merupakan kegiatan yang memerlukan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menuntut adanya 

dedikasi dari pemulia baik pikiran, waktu, dan dana yang relatif besar.  

Oleh karena itu, pemulia berhak untuk memperoleh insentif dan 
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penghargaan (reward) berupa perlindungan hukum agar mereka dapat 

menikmati secara moril maupun materiil hasil pemuliaan tanaman yang 

telah dikembangkannya. 

Di Australia dan Kanada, perlindungan hukum terhadap pemulia atas 

penemuan varietas tanaman yang baru disebut sebagai breeder’s rights 

(hak pemulia)35.  Sedangkan di Indonesia hak pemulia atau breeder’s 

rights disebut sebagai hak Perlindungan Varietas Tanaman yang biasa 

disingkat dengan hak PVT.  Kedua istilah tersebut breeder’s rights dan 

hak PVT mempunyai arti yang sama. Pasal 1 ayat 2 UU PVT 

didefinisikan hak PVT sebagai; 

”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”.  
 
Hak khusus yang dimaksud disini bukan berarti hak kepemilikan atas 

varietas tanaman yang telah dikembangkan oleh pemulia, melainkan hak 

eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemulia untuk mengelola 

hasil kegiatan pemuliaannya, dan pemulia diberikan keleluasaan untuk 

menggunakan sendiri varietas temuannya, di samping pemulia juga 

dapat memberi persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakan 

varietas temuannya tersebut. 

Untuk memperoleh hak PVT bagi sebuah varietas tanaman baru 

adalah lebih mudah prosesnya bagi pemulia dibandingkan proses 

memperoleh hak paten.  Hal ini dikarenakan di dalam mengajukan hak 

                                                
35
 Perlindungan hukum terhadap pemulia atas penemuan varietas baru di Australia diatur dalam 
Plant Breeder’s Rights Act 1994, dan di Kanada diatur dalam Plant Breeder’s Rights Act 1990.  
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PVT atas varietas tanaman baru hanya mensyaratkan adanya jenis atau 

spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.36 

Hak PVT tidak mengisyaratkan adanya suatu invensi yang 

mengandung langkah inventif di dalam temuannya seperti yang menjadi 

syarat utama di dalam pengajuan hak paten.  Hal ini berarti varietas 

tanaman baru yang ditemukan secara alamiah dapat memperoleh hak 

PVT sepanjang memenuhi syarat berupa varietas tanaman baru, unik, 

stabil, dan diberi nama.  Sementara perlindungan paten melindungi 

suatu invensi di bidang industri yang terbentuk karena tindakan manusia 

dan karenanya dapat diteliti dan diproduksi ulang secara identik.37  Oleh 

karena itu, perlindungan paten tidak dapat diberikan untuk varietas 

tanaman yang terjadi secara alamiah, tanpa ada unsur intervensi 

manusia atau teknologi manusia di dalamnya. 

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak PVT atas suatu 

varietas tanaman juga lebih lunak dibandingkan dengan perlindungan 

hukum yang diberikan oleh hak paten.  Beberapa perbuatan yang oleh 

hukum paten dianggap sebagai pelanggaran, justru diperbolehkan oleh 

hukum PVT.  Sebagai contoh; saat seorang pemulia melakukan 

pengembangan terhadap suatu varietas yang telah dilindungi hak PVT, 

maka pemulia tersebut tidak perlu untuk membayar royalti kepada 

pemegang hak PVT sebelumnya atas varietas tanaman baru yang 

dikembangkannya.  Sedangkan di dalam perlindungan hak paten, 

dimungkinkan adanya hak monopoli atas gen-gen individual bahkan juga 

                                                
36
 Lihat Pasal 2 ayat 1 UU PVT 

37
 Nina Nuraini. op. cit. h.35 
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atas sifat-sifat genetis.38  Hal ini berarti, bahwa pemulia yang 

menghasilkan varietas tanaman baru dengan menggunakan gen varietas 

tanaman yang telah dipatenkan, diharuskan untuk membayar royalti 

kepada pemilik hak paten atas penggunaan gen tersebut.       

Tujuan hak PVT adalah untuk melindungi hak-hak pemulia disamping 

juga untuk melindungi tradisi yang telah hidup selama ini di kalangan 

kaum petani maupun para penangkar tanaman yang terbiasa dengan 

bebas mengembangkan berbagai varietas tanaman baru dari varietas 

tanaman yang telah ada sebelumnya.  Tradisi seperti ini jelas tidak 

mungkin dilakukan di bawah sistem perlindungan paten. 

 
D.2 Lingkup Perlindungan dan Jangka Waktu Perlindungan 

Pasal 1 ayat 3 UU PVT mendefinisikan varietas tanaman sebagai: 

Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah 
sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh 
bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan 
ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat 
membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-
kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak 
mengalami perubahan. 
 
UU PVT memberikan hak PVT kepada semua jenis tanaman, 

terkecuali tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesehatan, 

kesusilaan, dan lingkungan hidup, seperti tanaman penghasil 

psikotropika, dan varietas yang mengandung gen dari hewan yang 

bertentangan dengan norma agama tertentu.39 

Seperti halnya hak paten, hak PVT juga menetapkan lamanya jangka 

waktu perlindungan yang diberikan bagi suatu varietas tanaman.  Di 

                                                
38
 Ibid. 

39
 Lihat Penjelasan Pasal 3 UU PVT 
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dalam pasal 4 ayat 1 UU PVT Jangka waktu hak PVT adalah 20 tahun 

untuk tanaman semusim, misalnya tanaman padi dan jagung. Sementara 

untuk tanaman tahunan, seperti pohon-pohonan (tree) dan tanaman 

merambat (vine) yang masa produksinya lebih dari satu tahun, waktu 

perlindungan yang diberikan adalah selama 25 tahun. 

Lamanya jangka waktu perlindungan terhadap suatu varietas 

tanaman pada dasarnya tergantung pada versi UPOV Convention yang 

diadopsi, apakah versi tahun 1978 ataukah versi tahun 1991.  Di dalam 

UPOV Convention versi tahun 1978 jangka waktu yang diberikan adalah 

minimal 15 tahun dan maksimal 18 tahun, sedangkan dalam UPOV 

Convention versi tahun 1991 jangka waktu perlindungan yang diberikan 

minimal 20 tahun dan maksimal 25 tahun.  

 
D.3 Hak Eksklusif dalam Hak PVT 

Pada dasarnya hak eksklusif yang dimiliki oleh pemulia (hak PVT) 

diatur di dalam pasal 6 ayat 1 UU PVT yang menyebutkan bahwa 

”pemegang hak PVT memiliki hak PVT memiliki hak untuk menggunakan 

dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk 

menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan 

untuk propagasi”.  Menurut pasal 6 ayat 3 UU PVT, termasuk dalam 

kegiatan penggunaan benih dan propagasi yang dilindungi hak PVT 

adalah kegiatan untuk: 

a. Memproduksi atau memperbanyak benih; 
b. Menyiapkan untuk tujuan propagasi; 
c. Mengiklankan; 
d. Menawarkan; 
e. Menjual atau memperdagangkan; 
f. Mengekspor; 
g. Mengimpor; 
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h. Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir 
a, b, c, d, e, f, dan g. 
 
Dengan adanya hak eksklusif tersebut maka kegiatan propagasi yang 

dilakukan oleh pihak lain baik itu dari benih ataupun dari hasil panen 

tanaman yang dilindungi hak PVT menjadi dilarang dan memiliki 

konsekwensi pidana, apabila propagasi itu dilakukan tanpa persetujuan 

dari pemilik hak PVT. 

Hak eksklusif lain yang dimiliki oleh pemulia adalah hak untuk 

mengalihkan hak PVTnya tersebut kepada pihak lain melalui perjanjian 

lisensi seperti yang diatur di dalam pasal 42 dan 43 UU PVT ataupun 

pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau 

sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang seperti yang diatur 

dalam pasal 40 ayat 1 UU PVT.  Mengenai peralihan hak PVT diatur 

lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2004 

tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas 

Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Di Lindungi Oleh Pemerintah. 

UU PVT membatasi hak eksklusif yang dimiliki oleh pemulia dengan 

pasal 10 ayat 1-nya, yang menyebutkan: 

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila: 

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

b. Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, 
pemuliaan tanaman, 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 dari pemegang hak PVT. 

 
Dari pasal 10 ayat 1 (a) dapat disimpulkan bahwa hak eksklusif 

pemulia atas varietas tanamannya dibatasi untuk kepentingan dan hak 

dari petani agar petani dapat menanam kembali bibit yang diperoleh dari 
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varietas tanaman yang dilindungi hak PVT pada musim tanam 

selanjutnya.40 

  
E. Hak Petani (Farmer’s Rights) Di Dalam Penggunaan Varietas Tanaman 

Yang Dilindungi Hak Perlindungan Varietas Tanaman 
Di dalam Penjelasan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 

tentang Sistem Budidaya Tanaman, petani didefinisikan sebagai; ”...orang, 

baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai lahan yang mata 

pencaharian pokoknya adalah mengusahakan lahan dan/atau media tumbuh 

tanaman untuk budidaya tanaman”.  Namun di dalam definisi petani ini tidak 

terdapat pembagian kategori petani, jadi tidak diketahui batasan ”petani kecil” 

yang digunakan di dalam undang-undang ini maupun di dalam UU PVT.    

Penggunaan varietas unggul hasil kegiatan pemuliaan tanaman akan 

memberikan kontribusi positif dan nilai kompetitif terhadap produk hasil 

pertanian.  Singkatnya masa panen, ketahanan varietas terhadap serangan 

hama, kuantitas hasil panen yang bertambah, serta kualitas hasil yang 

bermutu dapat menjadikan produk hasil pertanian Indonesia bersaing di 

dalam pasar domestik dan internasional.  Artinya penggunaan varietas 

unggul telah menjadi kebutuhan bagi petani untuk memperoleh hasil panen 

yang baik. 

Untuk itu, petani memerlukan varietas tanaman yang unggul dan bibit 

unggul untuk memproduksi tanaman yang berkualitas.  Di dalam pasal 10 

ayat 1 (a) UU PVT dinyatakan: ”Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak 

PVT, apabila: a. Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang 

dilindungi, sepanjang tidak untuk penggunaan komersial”.   Dalam 

Penjelasan pasal 10 ayat 1 (a), disebutkan: 

                                                
40
 Lihat Penjelasan pasal 10 ayat 1 (a) UU PVT 
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Yang dimaksud dengan tidak untuk tujuan komersial adalah kegiatan 
perorangan terutama para petani kecil untuk keperluan sediri dan tidak 
termasuk 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. 
  
Walaupun Penjelasan pasal 10 ayat 1 (a) UU PVT tidak secara eksplisit 

menyebutkan hak istimewa petani (farmer’s privilege atau farmer’s rights) 

akan tetapi isinya bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus kepada 

kaum petani sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Umum UU 

PVT, yaitu: ”...Perlindungan tersebut [hak PVT] juga tidak dimaksudkan untuk 

menutup peluang bagi petani kecil memanfaatkan varietas baru untuk 

keperluannya sendiri,...” (kata dengan garis bawah adalah dari penulis). 

Perlindungan khusus kepada kaum petani yang diberikan oleh UU PVT 

adalah merujuk pada farmer’s privilege yang diberikan oleh UPOV 

Convention 1991. Pasal 15 ayat 2 UPOV Convention menyebutkan: 

[Optional exception] Notwithstanding Article 14, each Contracting Party 
may, within reasonable limits and subject to the safeguarding of the 
legitimate interests of the breeder, restrict the breeder’s right in relation to 
any variety in order to permit farmers to use for propagating purposes, on 
their own holdings, the product of the harvest which they have obtained by 
planting, on their own holdings, the protected variety or a variety covered 
by Article 14(5)(a)(i) or (ii). 
  
Para pihak dimungkinkan, dalam batasan yang layak dan ditujukan untuk 

melindungi kepentingan yang sah dari pemulia, dengan membatasi hak 

pemulia yang berhubungan dengan varietas tanamannya untuk memberi ijin 

kepada petani untuk melakukan propagasi, dilahan mereka sendiri, hasil 

panen yang mereka peroleh dari hasil tanam sendiri, dilahan mereka sendiri, 

varietas tanaman yang dilindungi atau varietas yang tercakup dalam 

ketentuan pasal 14 (5) (a)(i) atay (ii) (terjemahan bebas dari penulis). 
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Dengan adanya ketentuan farmer’s privilege (hak istimewa petani) ini, 

UPOV Convention membatasi hak pemulia atas varietas tanamannya dan 

mengijinkan petani untuk menggunakan varietas tanaman yang dilindungi 

untuk kepentingan propagasi.  Bahan propagasi (bibit tanaman) yang 

diperoleh dari hasil panen varietas yang dilindungi tersebut, dapat digunakan 

kembali oleh petani untuk keperluannya sendiri. 

Artinya, saat petani menggunakan bibit dari varietas yang dilindungi oleh 

hak PVT maka petani memiliki batasan akan penggunaan bibit tersebut.  

Batasan yang dimaksud adalah bahwa petani tidak diijinkan untuk 

memproduksi dan memperbanyak bibit yang memiliki hak PVT untuk tujuan 

komersial seperti dengan menjual bibit tersebut kepada pihak lain.  Namun 

petani memiliki hak istimewa untuk menyimpan sebagian hasil panennya 

yang berupa bibit tanaman tersebut untuk digunakan kembali untuk musim 

tanam berikutnya. 

Walaupun Indonesia belum menjadi anggota UPOV Convention, akan 

tetapi isi UU PVT banyak merujuk pada ketentuan UPOV Convention 

termasuk ketentuan tentang farmer’s privilege atau hak istimewa petani.  

Dengan demikian, jika petani membeli bibit hasil pemuliaan, maka pemulia 

mendapat keuntungan melalui hak PVT dan membuat pemulia dapat 

melanjutkan kegiatan pemuliaan dan dapat menyediakan varietas-varietas 

baru yang telah dikembangkan untuk petani.  

Petani juga dapat melakukan pembibitan atau pemuliaan terhadap bibit 

yang memiliki hak PVT dengan cara persilangan, perakitan, atau proses 

biologis lainnya, dan tindakan tersebut tidak termasuk tindakan yang dilarang 

karena telah diijinkan di dalam pasal 10 ayat 2 (b) UU PVT.  Oleh karena itu, 
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dengan dimasukkannya perlindungan terhadap hak istimewa petani di dalam 

UU PVT diharapkan tetap dapat menjaga keseimbangan hak dari pemulia 

tanaman dan petani dapat tetap terjaga. 

 

 

 


