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BAB IV 
 

PEMBAHASAN 
 
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia (Breeder’s Rights) dan Hak 

Petani (Farmer’s Rights) Di Dalam UU PVT 
A.1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia (Breeder’s Rights) 

Dalam UU PVT 
A.1.1 Hak Pemulia (Breeder’s Rights) Atas Varietas Tanaman 

Hasil Temuannya Di Indonesia Sebelum, dan Saat 
Berlakunya UU PVT 

Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman merupakan salah satu ketentuan hukum 

yang memberikan pengakuan dan penghargaan kepada 

pemulia atas hasil kegiatan pemuliaannya, melalui kegiatan 

pemuliaan yang dilakukan, pemulia telah menemukan varietas 

tanaman baru.  

Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 

tentang Sistem Budidaya Tanaman menyebutkan “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 No.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 oleh Pemerintah serta 
mempunyai hak memberi nama pada temuannya. 
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3) Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya 
memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan 
penghargaan oleh Pemerintah 

4) Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana 
dimaksud 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 No. 44 Tahun 

1995 tentang Pembenihan Tanaman, sebagai berikut: 

1) Menteri memberikan penghargaan kepada penemu 
varietas unggul dan atau teknologi dibidang perbenihan. 

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian 
penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 
diatur oleh Menteri.  

 
Penjelasan Pasal 45 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 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 Peraturan Pemerintah No. 

44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman diatas dapat 

dilihat bahwa bentuk pengakuan dan 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 No. 12 Tahun 1992 

tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Pasal 45 ayat 1 

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan 
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Tanaman ini, tidak mengatur dan mengakui hak kepemilikan 

pemulia atas varietas temuannya.  Konsekuensinya adalah 

bahwa hak ekonomi 53 yang dimiliki 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 No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 

Tanaman ini, lebih sebagai usaha untuk: 1) Meningkatkan dan 

memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna 

memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, 

industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor; 2) 

Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani; 3) 

Mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha 

dan kesempatan kerja.54  Konsep penghargaan dan 

perlindungan yang diberikan kepada pemulia hanya sebatas 

pada hak pemberian nama untuk varietas hasil temuannya.   

Berbeda dengan UU PVT yang disusun sebagai usaha 

untuk lebih meningkatkan minat dan peranserta perorangan 

maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan 

                                                
53
 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, mendefinisikan hak ekonomi sebagai hak untuk 
mendapat keuntungan atau manfaat ekonomi atas hasil temuannya (dalam hal ini varietas 
tanaman baru). op. cit. h. 67  

54
 Lihat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 
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tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru.55  

Konsep penghargaan dan perlindungan hukum yang terdapat di 

dalam UU PVT ini meliputi pemberian perlindungan hukum atas 

kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, 

termasuk di dalamnya hak untuk menikmati manfaat ekonomi 

dan hak-hak lainnya.56  

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“57 dan “recovery theory“58 yang dikemukakan oleh Robert 

M. Sherwood.  Namun, sifat eksklusif dalam hak pemulia tidak 

bersifat penuh karena ada pembatasan yang mengandung 

                                                
55
 Lihat bagian Menimbang huruf d UU PVT 

56
 Lihat Penjelasan Umum UU PVT 

57
 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.  

58
 Menurut “recovery theory” bahwa atas usaha dari penemu yang telah mengeluarkan tenaga, 
pikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, kepadanya diberikan hak eksklusif untuk 
mengekploitasi HKI guna meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya. 
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fungsi sosial seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) UU 

PVT.  

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU PVT menyebutkan bahwa: 

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. 

 
Penjelasan Umum UU PVT juga menyebutkan bahwa “... 

Dalam pelaksanaannya undang-undang ini dilandasi dengan 

prinsip-prinsip dasar yang mempertemukan keseimbangan 

kepentingan umum dan pemegang hak PVT”. 

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“59. 

Teori ini mengaitkan pemberian insentif bagi para penemu 

varietas tanaman, yang bertujuan untuk memacunya kegiatan-

                                                
59
 Robert M. Sherwood dalam Cita Citrawinda Priapantja. op. cit. h. 29. menyatakan bahwa insentif 
diberikan untuk merangsang kreativitas dan upaya menciptakan karya-karya baru di bidang 
teknologi. 
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kegiatan penelitian yang berguna bagi perkembangan varietas 

unggul. 

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang No. 12 Tahun 

1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan UU PVT adalah 

perlindungan terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh pemulia.  

Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 

Tanaman tidak memberikan perlindungan terhadap hak 

ekonomi yang dimiliki pemulia, tetapi memberikan perlindungan 

terhadap hak moral pemulia.  Sedangkan UU PVT disusun 

sebagai usaha untuk memberikan perlindungan hukum atas 

kekayaan intelektual pemulia dalam menghasilkan varietas 

tanaman, termasuk di dalamnya hak pemulia untuk menikmati 

manfaat ekonomi dan hak-hak lainnya.   

 
A.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia (Breeder’s 

Rights) Di Indonesia Dalam Perspektif UU PVT 
John Locke berpendapat bahwa karya (kerja) adalah 

landasan dari hak milik. Hal ini berarti bahwa setiap orang 

mempunyai hak atas hasil-hasil dari karyanya (usahanya).60  

Terkait dengan hak milik yang menjadi alas hak hak PVT ini, 

Rachmadi Usman berpendapat bahwa HKI timbul atau lahir 

karena hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa 

dan karyanya merupakan benda tak berwujud.61 

                                                
60
  Meuwissen. “Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum”, 
diterjemahkan oleh Arief Sidharta. Refika Aditama. Bandung. 2007. h. 98  

61
   Rachmadi Usman. 2003. “Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual”, Alumni, Bandung. h. 2 
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Satu ciri yang sangat menonjol dari hak milik adalah sifat 

absolut yang terdapat  dalam hak kebendaan, dalam arti bahwa 

hak kebendaan tersebut dapat dipertahankan oleh pemiliknya 

kepada siapapun juga yang mengganggu haknya.62  Namun, 

bila dihubungkan dengan hak PVT, maka sifat absolut dari hak 

milik ini juga dibatasi dengan fungsi sosial yang dimilikinya.  

Ketentuan Pasal 570 KUH Perdata mendefinisikan hak milik 

sebagai: 

hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa 
dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan 
kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan 
undang-undang, atau peraturan umum yang ditetapkan oleh 
suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak 
mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan 
mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi 
kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-
undang dan dengan pembayaran ganti rugi. 
 
Dari ketentuan Pasal 570 KUH Perdata tersebut dapat 

ditarik suatu kesimpulan, bahwa hak milik memberikan 

konsekuensi berupa:63 

a) Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang 

menjadi objek hak milik tersebut. 

b) Kemampuan untuk mengawasi atau menguasai benda yang 

menjadi objek hak milik itu, misalnya untuk mengalihkan 

hak milik itu kepada orang lain atau memusnahkannya. 

Konsep hak milik ini digambarkan sebagai hubungan antara 

pemulia dan objek hak miliknya yang berupa varietas baru 

tanaman.  Namun, penting untuk dipahami bahwa hak PVT 

                                                
62
  Sri Soedewi Masjhoen Sofwan dalam Nina Nuraini. op. cit. h. 3 

63
 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. op. cit. h. 31  
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hanya memberikan perlindungan atas varietas tanaman yang 

dihasilkan pemulia.  Hak PVT tidak termasuk kepemilikan atas 

gen, genom, atau langkah inventif yang digunakan untuk 

menghasilkan varietas tanaman baru tersebut.  

Seperti pada hak cipta yang melindungi kombinasi kata-kata 

yang spesifik dan bukan kata atau huruf itu sendiri.  Jadi, hanya 

varietas tanaman yang menjadi objek dari perlindungan hak 

PVT dan bukan gen atau genomnya. 64  Dengan demikian 

lingkup perlindungan yang diberikan kepada pemulia hanya 

terbatas pada hubungannya dengan varietas tanaman hasil 

temuannya. 

Pengaturan hukum yang terkait dengan perlindungan 

terhadap hak yang dimiliki oleh pemulia ini, selain dalam pasal 

55 Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman seperti yang telah diuraikan sebelumnya, 

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 

                                                
64
 Nik Hulse. 2001. “Plant Breeders Right: Overview with an Australian Native Plant Perspective”. A  
paper presented at the SGAP 21 st Biennial Seminar which was held in Canberra, ACT, 1 to 5 
October 2001 http://farrer.riv.csu.edu.au/ASGAP/APOL26/jun02-2.html diakses 17 Mei 2007 
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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.  Ketentuan Pasal 19 UPOV 

Convention 1991 tentang “duration of the breeder’s rights” 

menyebutkan sebutkan bahwa: 

1) [Period of protection]  The breeder’s right shall be 
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’s 
right.  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 Tahun sejak 

diterbitkannya hak pemulia (hak PVT), dan untuk pepohonan 

dan tanaman merambat jangka waktu perlindungan yang 

diberikan tidak boleh kurang dari 25 Tahun (terjemahan bebas 

dari penulis). 

Praktik dibeberapa negara menunjukkan bahwa jangka 

waktu perlindungan terhadap hak pemulia (breeder’s rights) 

yang diberikan tidaklah sama.  Contohnya: India memberikan 
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perlindungan 18 Tahun untuk pepohonan dan tanaman 

merambat, dan 15 Tahun untuk varietas lainnya.65  Australia 

memberikan perlindungan 25 Tahun untuk pepohonan dan 

tanaman merambat, dan 20 Tahun untuk varietas lainnya.66  

Sedangkan Inggris memberikan perlindungan  30 Tahun untuk 

kentang, pepohonan, dan tanaman merambat, dan 25 Tahun 

untuk varietas lainnya.67      

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa UU PVT 

disusun sebagai usaha untuk memenuhi kewajiban 

internasional bagi Indonesia, dan sebagai  upaya penyelarasan 

hukum nasional dengan ketentuan yang terdapat dibeberapa 

konvensi internasional yang salah satunya adalah UPOV 

Convention. 

Mengingat Indonesia bukanlah merupakan anggota UPOV, 

dan tidak meratifikasi UPOV Convention maka tidak terdapat 

suatu keharusan bagi Indonesia untuk membuat ketentuan 

yang identik dengan apa yang diatur dalam UPOV Convention.  

Oleh karena itu, pengaturan terkait jangka waktu perlindungan 

seperti yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat 1 di atas, 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).  

                                                
65
 Ketentuan pasal 24 ayat 6 the Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act 2001. India 

66
 Ketentuan pasal 22 ayat 1 Plant Breeder’s Rights Act 1994. Australia 

67
 Section 11 paragraph 1 Plant Varieties Act 1997. United Kingdom.    
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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 dimaksud 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 

nama 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 di dalam Pasal 40 UU 



Irf
an

. D
O

 N
O

T 
CO

PY

 53 

PVT, perjanjian pengalihan hak dengan lisensi ini terikat pada 

jangka waktu tertentu dan syarat tertentu pula. 

Ketentuan Pasal 6, 8, dan 42 di atas 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 disusun sebelum UU PVT. 

Ketentuan pasal 40 UU PVT mengatur mengenai hak PVT 

dapat beralih atau atau dialihkan karena: 1) pewarisan; 2) 

hibah; 3) wasiat; 4) perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau 

5) sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.68 Hak PVT 

yang beralih atau dialihkan dalam ketentuan ini harus 

dicatatkan pada Kantor PVT.69  

Pengalihan hak PVT karena pewarisan, hibah, wasiat, 

perjanjian dalam bentuk akta notaris atau sebab lain yang 

dibenarkan oleh undang-undang ini, harus memenuhi syarat 

                                                
68
  Ketentuan Pasal 40 ayat 1 UU PVT 

69
  Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Di Lindungi Oleh 
Pemerintah 
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telah membayar biaya tahunan PVT untuk tahun yang sedang 

berjalan.70  

Ketentuan Pasal 40 UU PVT ini merupakan pengakuan 

terhadap hak milik yang dimiliki oleh pemulia atas varietas 

tanaman hasil temuannya.  Konsekuensi hukum terhadap 

pengakuan terhadap hak milik ini, memberikan kekuasaan 

kepada pemulia untuk menikmati sendiri atau mengalihkan hak 

milik tersebut kepada orang atau badan hukum lain. 

Dari uraian di atas maka secara umum ketentuan-ketentuan 

yang terdapat di dalam UU PVT ini telah memberikan 

perlindungan hukum yang memadai untuk pemulia terkait 

dengan hak ekonomi dan hak moral yang dimilikinya. 

Ketentuan-ketentuan UPOV Convention yang diadopsi 

dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman bukanlah merupakan 

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 di dalam UPOV 

Convention.  

Namun, ketentuan yang terkait mengenai kategori petani 

yang dapat menikmati hak istimewa petani belum terdapat 

pengaturannya di dalam UU PVT.  Hal ini sangat penting untuk 

                                                
70
  Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Di Lindungi Oleh 
Pemerintah 
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diatur, karena pembatasan yang jelas dan tegas mengenai 

kategori petani yang dapat menikmati hak istimewa petani 

(farmer’s privilege) ini akan menutup peluang bagi petani skala 

besar atau pengusaha agroindustri untuk turut menikmati hak 

istimewa ini. 

 
A.2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Petani (Farmer’s Rights) 

Dalam Perspektif 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 privilege) 

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 dimaksud dengan tidak untuk tujuan komersial adalah 
kegiatan perorangan terutama para petani kecil untuk keperluan 
sendiri 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. (garis bawah dari penulis) 

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

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

hak petani kecil untuk menyimpan sebagian hasil panen (benih) dari 
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varietas tanaman yang dilindungi untuk digunakan kembali pada musim 

tanam berikutnya.  Namun kategori dari “petani kecil” yang memperoleh 

hak istimewa petani (farmer’s privilege) ini tidak terdapat 

pengaturannya dalam UU PVT.    

Tidak terdapatnya definisi dari ”petani kecil” yang dapat 

memperoleh hak istimewa petani (farmer’s privilege) dapat 

menciptakan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam 

pelaksanaannya.  Tanpa adanya ketentuan yang mengatur mengenai 

kategori petani yang dapat memperoleh hak istimewa petani (farmer’s 

privilege), 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 tanamannya yang dilindungi hak PVT.  

Ketentuan exhaustion of the breeder’s rights memberikan hak bagi 

petani untuk menggunakan, mengelola, dan mengkomersialkan hasil 
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panen dan produk akhir dari varietas yang dilindungi71, tanpa harus 

membayar royalti atau membagi keuntungan yang diperoleh kepada 

pemulia tanaman tersebut.  Penjelasan dan analisa lebih detail dari 

ketentuan mengenai exhaustion of the breeder’s rights ini akan dibahas 

pada bagian B.2. h. 81. 

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.  

Hope Shand berpendapat bahwa praktik yang telah berlangsung 

selama berabad-abad ini, turut berperan di dalam menyediakan 

berbagai varietas tanaman yang ada saat ini.72 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap hak 

petani yang diatur dalam UU PVT masih sangat minim sekali, dan 

pengaturan mengenai hak istimewa petani (farmer’s privilege) masih 

memungkinkan terjadinya multitafsir dalam pelaksanaannya sehingga 

tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi petani. 

 
A.3. Hubungan Ketentuan Internasional dan Hukum Nasional Terkait 

Dengan Perlindungan Varietas Baru Tanaman 
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 diundangkannya UU PVT. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hikmahanto Juwana yang menyebutkan bahwa: 

                                                
71
 Contoh produk akhir tersebut seperti: tepung beras dari beras yang varietasnya dilindungi, roti 
dari gandum yang varietasnya dilindungi, jus buah dari buah yang varietasnya dilindungi, dan 
sebagainya. 

72
 Hope Shand. 1999. “Legal and technological measures to prevent farmers from saving seed and 
breeding their own plant varieties”, www.hort.purdue.edu/newcrop/proceedings1999/v4-124.html 
diakses 19 Mei 2007 
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Kebijakan pemberlakuan atas suatu undang-undang akan 
dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Tantangan era 
globalisasi dan pemenuhan kewajiban perjanjian internasional 
merupakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi 
dibentuknya suatu undang-undang. Sedangkan harmonisasi hukum 
dan respon terhadap kebutuhan masyarakat merupakan faktor 
eksternal yang turut mempengaruhi diberlakukannya suatu undang-
undang.73 
 
Penjelasan Umum UU PVT menyebutkan beberapa konvensi 

internasional yang turut mempengaruhi penyusunan UU ini.  Konvensi 

tersebut adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 

Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological 

Diversity) Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru 

Tanaman (International Convention for the Protection of New Varieties 

of Plants) dan TRIPs (World Trade Organization/trade Related Aspects 

of Intellectual Property Rights). 74 

Konvensi internasional yang menjadi landasan dari penyusunan UU 

PVT tersebut, pada hakekatnya memiliki perbedaan, terutama di dalam 

tujuan dan konsekuensi hukumnya bagi Indonesia.  Secara lebih jelas 

perbandingan tujuan serta konsekuensi hukum antara konvensi 

internasional tersebut, dikemukakan pada tabel berikut ini: 

 
Tabel I 

Perbandingan Ketentuan Konvensi Internasional Tentang  
Perlindungan Varietas Tanaman 

 

Konvensi 
Internasional 

Tujuan Pasal Yang 
Berhubungan 

Dengan UU PVT 

Konsekuensi 
Hukum bagi 
Indonesia 

Konvensi 
Perserikatan 
Bangsa-Bangsa 
tentang 

1. Konservasi 
keanekaragaman 
hayati. 

2. Pemanfaatan 

- CBD Convention 
mengikat secara 
hukum bagi 
negara-negara 

                                                
73
 Hikmahanto Juwana. 2004. “Politik Hukum UU Bidang Ekonomi Di Indonesia”, Jurnal Hukum 
Bisnis. Volume 23 – No. 2 – Tahun 2004. h. 54 

74
  Lihat bagian Menimbang dan Penjelasan Umum UU PVT 
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Keanekaragaman 
Hayati (United 
Nations 
Convention on 
Biological 
Diversity) 

komponen-
komponennya 
secara 
berkelanjutan. 

3. Pembagian 
keuntungan yang 
dihasilkan dari 
pendayagunaan 
sumber daya 
genetik secara 
adil dan merata. 

yang tergabung 
di dalamnya 
dengan 
kewajiban untuk 
melaksanakan 
ketentuan ini. 
Dengan 
berlakunya UU 
No. 5 Tahun 
1994 tentang 
Pengesahan 
United Nations 
Convention On 
Biological 
Diversity 
(Konvensi 
Perserikatan 
Bangsa-Bangsa 
Mengenai 
Keanekaragaman 
Hayati). 
Indonesia secara 
hukum telah 
terikat dengan 
CBD Convention 
ini. 
 

Konvensi 
Internasional 
tentang 
Perlindungan 
Varietas Baru 
Tanaman 
(International 
Convention for the 
Protection of New 
Varieties of 
Plants) 

Menyediakan dan 
mendukung sebuah 
sistem yang efektif 
bagi perlindungan 
varietas tanaman, 
dengan tujuan untuk 
mendorong 
pengembangan 
varietas tanaman 
baru, demi 
kepentingan 
masyarakat.  
 

1. Pasal 5 ayat 
1 UPOV 
Convention 
1991 
tentang 
Conditions 
of Protection 

2. Pasal 14 
ayat 1 
UPOV 
Convention 
1991 
tentang 
Scope of the 
Breeder’s 
Rights 

3. Pasal 15 
ayat 1 
UPOV 
Convention 
1991 
tentang 
Exceptions 

UPOV 
Convention 1991 
tidak mengikat 
bagi Indonesia, 
karena Indonesia 
bukan 
merupakan 
negara anggota 
UPOV. Namun di 
dalam 
penyusunan 
Undang-Undang 
No. 29 Tahun 
2000 tentang 
Perlindungan 
Varietas 
Tanaman, 
Indonesia banyak 
mengadopsi 
ketentuan yang 
terdapat di dalam 
UPOV 
Convention. 
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to the 
Breeder’s 
Rights 

4. Pasal 19 
ayat 2 
UPOV 
Convention 
1991 
tentang 
Durations of 
the 
Breeder’s 
Rights 

 

 

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

1. meningkatkan 
perlindungan 
terhadap Hak 
Atas Kekayaan 
Intelektual dari 
produk-produk 
yang 
diperdagangkan 

2. menjamin 
prosedur 
pelaksanaan 
Hak Atas 
Kekayaan 
Intelektual yang 
tidak 
menghambat 
kegiatan 
perdagangan 

3. merumuskan 
aturan serta 
disiplin 
mengenai 
pelaksanaan 
perlindungan 
terhadap Hak 
Atas Kekayaan 
Intelektual 

4. mengembangkan 
prinsip, aturan 
dan mekanisme 
kerjasama 
internasional 
untuk menangani 
perdagangan 
barang-barang 
hasil pemalsuan 

Pasal 27 ayat 3 
(b) TRIPs, 
menyatakan: 
“Members may 
also exclude 
from 
patentability: (a) 
. . .  (b) plants 
and animals 
other than 
microorganisms, 
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 
plant varieties 
either by patents 
or by an 
effective sui 
generis system 
or by any 
combination 
thereof.  

Mengikat, 
Dengan 
diundangkannya 
Undang-Undang 
No. 7 Tahun 
1994 tentang 
Pengesahan 
Persetujuan 
Pembentukan 
Organisasi 
Perdagangan 
Dunia 
(Agreement 
Establishing The 
World Trade 
Organization). 
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atau pembajakan 
atas Hak Atas 
Kekayaan 
Intelektual. 
Kesemuanya 
tetap 
memperhatikan 
berbagai upaya 
yang telah 
dilakukan oleh 
World Intellectual 
Property 
Organization 
(WIPO). 

 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman 

Hayati (United Nations Convention on Biological 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 sumberdaya ginetik, khususnya penggunaan 

yang bertujuan untuk komersial.75 

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 komunal dari masyarakat melalui Prior Informed Consent, 

                                                
75
 Sumber dari Wikipedia The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/convention_on_ 
biological_diversity  diakses tanggal 3 November 2007 
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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 di dalamnya.  

Keanggotaan Indonesia dalam CDB Convention ini ditandai dengan 

diratifikasinya konvensi Internasional ini melalui ketentuan Undang-

Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations 

Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). 

UPOV Convention bertujuan untuk menyediakan dan mendukung 

sebuah sistem yang efektif bagi perlindungan varietas tanaman, dengan 

tujuan untuk mendorong pengembangan varietas tanaman baru.  UPOV 

Convention secara garis besar lebih memperhatikan hak-hak yang 

bersifat individual/privat (hak pemulia dan hak istimewa petani), dan tidak 

mengatur masalah pembagian keuntungan di dalam penggunaan sumber 

daya hayati sebagai bahan untuk kegiatan pemuliaan (terkecuali terkait 

dengan penggunaan varietas asal untuk membuat varietas turunan 

esensial).  

Masuknya ketentuan UPOV Convention ke dalam ketentuan UU PVT 

merupakan kejadian luar biasa, artinya meskipun Indonesia tidak 

tergabung di dalam UPOV, namun di dalam penyusunannya, UU PVT 

banyak merujuk pada ketentuan yang ada di dalam UPOV Convention 

1991.76  Charles E Hess berpendapat bahwa;77 

UPOV is currently selling itself as the ready-made solution for 

                                                
76
 Lihat Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 19 ayat 4 UU PVT 

77
 Charles E Hess. 1993. “Ten Reasons Not To Join UPOV”, http://www.grain.org/briefings/  
diakses 14 Juli 2007 
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compliance with TRIPs. Even though the TRIPs agreement makes no 
mention of UPOV, UPOV wants every developing country to believe 
that joining its ranks is the simplest and most logical means to comply 
with the former trade regime (garis bawah dari penulis). 
 
UPOV menawarkan diri sebagai solusi yang siap digunakan untuk 

memenuhi ketentuan TRIPs.  Meskipun demikian perjanjian TRIPs sendiri 

tidak menyebutkan hal tersebut tentang UPOV, UPOV menghendaki 

setiap negara berkembang untuk percaya bahwa bergabung ke 

dalamnya (UPOV) adalah merupakan cara paling sederhana dan logis 

untuk mematuhi rezim perdagangan (terjemahan bebas dari penulis).    

Berdasarkan pendapat tersebut dapatlah dipahami bahwa tidak 

terdapat suatu kewajiban dari negara-negara yang terikat dalam Pasal 27 

ayat 3 (b) TRIPs untuk mengadopsi ketentuan yang terdapat di dalam 

UPOV, meskipun pada dasarnya UPOV mempromosikan diri sebagai 

model dari sistem sui generis yang efektif bagi perlindungan varietas 

tanaman.78  Oleh karena itu, secara hukum Indonesia tidak memiliki 

kewajiban untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan yang terdapat di 

dalam UPOV Convention, hal ini dikarenakan Indonesia tidak meratifikasi 

UPOV Convention.    

Hata berpendapat bahwa ratifikasi yang dilakukan Indonesia atas 

Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO 

Agreements) dilihat dari segi hukum adalah suatu langkah yang tidak 

dapat dicegah.  Sebab sebagai negara berkembang dengan posisi yang 

lemah dalam forum multilateral yakni WTO sebagai suatu kekuasaan 

internasional di bidang perdagangan antar negara, yang diharapkan 

                                                
78
 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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menegakkan rule of law dalam masyarakat global.  Yang paling 

membutuhkan adalah pihak yang paling lemah.79 

Konsekuensi hukum keanggotaan Indonesia di dalam WTO adalah 

kewajiban bagi Indonesia untuk menselaraskan ketentuan hukum 

positifnya dengan perjanjian-perjanjian yang terdapat di dalam WTO 

Agreement.  Khusus mengenai ketentuan yang berkaitan dengan 

perlindungan terhadap HKI, maka hukum positif Indonesia merujuk pada 

ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam salah satu Annex dari WTO 

Agreements yaitu Annex 1C yang mengatur mengenai Perjanjian Aspek-

aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, 

termasuk perdagangan barang palsu  (Agreement on Trade Related 

Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit 

Goods) yang sering disingkat sebagai TRIPs. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa implementasi 

TRIPs dalam hukum positif Indonesia terkait dengan perlindungan HKI 

merupakan konsekuensi hukum dari keanggotaan Indonesia dalam WTO. 

Penyusunan UU PVT sendiri, pada dasarnya merupakan salah satu 

pemenuhan kewajiban Indonesia atas Pasal 27 ayat 3 (b) TRIPs untuk 

memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman baru hasil kegiatan 

pemuliaan. 

Dari 3 (tiga) konvensi di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari 

ketiga konvensi internasional tersebut sangat berbeda.  Hanya UPOV 

Convention dan TRIPs Agreement yang bertujuan untuk memberikan 

perlindungan bagi pemulia atas barietas tanaman yang ditemukannya.  

                                                
79
 Hata. 2006. “Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum 
dan Non Hukum”, Refika Aditama. Bandung. h.10   



Irf
an

. D
O

 N
O

T 
CO

PY

 65 

Selain itu UPOV Convention juga bertujuan memberikan perlindungan 

bagi hak istimewa petani (farmer’s privilege).  Akan tetapi, UPOV 

Convention tidak wajib untuk diimplementasikan dalam ketentuan hukum 

positif Indonesia, karena Indonesia bukanlah negara anggota UPOV dan 

tidak meratifikasi UPOV Convention, selain itu ketentuan Pasal 27 ayat 3 

(b) TRIPs tidak mensyaratkan negara anggotanya untuk harus 

mengadopsi UPOV sebagai model sistem sui generis yang efektif. 

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa ketentuan UU PVT telah memberikan perlindungan 

hukum terhadap pemulia, perlindungan hukum yang diberikan kepada 

pemulia tersebut meliputi perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak 

moral.  Perlindungan hukum terhadap hak pemulia dalam UU PVT sesuai 

dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi UPOV 1991 dan 

merupakan harmonisasi ketentuan hukum positif Indonesia dengan 

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 (b) TRIPs.   

Perlindungan hukum terhadap hak petani (farmer’s rights) yang 

terdapat dalam UU PVT masih sangat minim, dan belum meliputi 

perlindungan terhadap praktik-praktik tradisional petani serta pembatasan 

terhadap hak pemulia (exhaustion of the breeder’s rights).  

 
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia dan Hak Petani Di Masa 

Mendatang 
B.1 Perlindungan Terhadap Hak Pemulia (Breeder’s Rights) Sebagai 

Upaya Meningkatkan Kegiatan Pemuliaan di Masa Mendatang 
Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dilihat bahwa UU PVT 

disusun sebagai usaha meningkatkan minat dan peran serta 

perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan 
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pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul 

baru.80  

UU PVT memberikan penghargaan yang lebih besar kepada 

pemulia atas hasil yang dicapainya melalui kegiatan pemuliaan.  

Penghargaan yang berupa perlindungan terhadap hak untuk menikmati 

manfaat ekonomi ini tidak terdapat dalam ketentuan undang-undang 

sebelum UU PVT. 

Penghargaan dan perlindungan hukum yang terdapat di dalam UU 

PVT meliputi pemberian perlindungan hukum terhadap hak moral dan 

hak ekonomi pemulia secara eksklusif, dan hal ini diatur melalui 

ketentuan Pasal 4, 6, 8, dan 42 UU PVT.  

Akan tetapi, UU PVT tidak mengatur mengenai batasan dari petani 

kecil yang dapat memperoleh hak istimewa petani (farmer’s privilege).  

Padahal, penggolongan terhadap petani yang dapat memiliki hak 

istimewa petani (farmer’s privilege) juga dapat menjadi salah satu 

bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemulia. 

Ketentuan mengenai penggolongan petani ini dapat melindungi hak 

pemulia untuk memperoleh royalti saat varietas tanaman yang memiliki 

hak PVT akan digunakan kembali untuk musim tanam berikutnya. 

Penggolongan dari petani yang memiliki hak istimewa petani ini 

seharusnya didasarkan pada luas lahan pertanian yang dimilikinya atau 

yang ditanaminya dengan varietas tanaman yang memiliki hak PVT, 

atau berdasarkan hasil produksi dari lahan yang ditanami varietas 

tanaman yang memiliki hak PVT.  Penggolongan terhadap petani ini 

                                                
80
 Lihat bagian Menimbang huruf d UU PVT  
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diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi 

petani kecil, dan dapat melindungi hak pemulia untuk mendapatkan 

royalti dari petani skala besar atau pengusaha agroindusti di dalam 

penggunaan varietas tanaman yang memiliki hak PVT.  

Tidak diaturnya kategori petani kecil yang memiliki hak istimewa 

petani (farmer’s privilege) di dalam UU PVT akan sangat merugikan 

pemulia, karena dengan tidak terdapatnya penggolongan dan definisi 

yang jelas mengenai petani kecil, maka petani yang memiliki lahan 

pertanian yang luas termasuk pengusaha agroindustri dapat turut serta 

menikmati hak istimewa petani (farmer’s privilege) tersebut. 

Hak istimewa petani (farmer’s privilege) pada akhirnya merupakan 

bentuk perlindungan yang diberikan kepada petani kecil, agar dapat 

menggunakan kembali benih dari varietas tanaman yang dilindungi 

untuk ditanam kembali pada musim tanam berikutnya.  Namun, apabila 

tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penggolongan 

petani ini, memungkinkan petani skala besar atau pengusaha 

agroindustri untuk turut serta menikmati hak istimewa yang sama dan 

akan merugikan hak dari pemulia.  

Kategori petani yang dapat memiliki hak istimewa petani (farmer’s 

privilege) ini dapat dibedakan atau dikategorikan berdasarkan luas 

lahan yang dikelolanya.  Sebagai contoh negara yang telah membuat 

ketentuan terkait mengenai pembatasan terhadap petani yang 

memperoleh hak istimewa adalah Bolivia.  Ketentuan mengenai 

“farmer’s rights and own use” dalam Pasal 36 ayat 1 Bolivia 

Regulations on Protection of Plant Varieties  mengatur mengenai 
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penggolongan petani yang dapat memiliki hak istimewa (farmer’s 

privilege) sebagai berikut: 

The right of the breeder shall not be infringed by those who 
reserves as seed or sow for their own use the product obtained on 
their own holdings... This exception shall be extended only to 
producers with an agricultural holding equal to or less than 200 
hectares which may be cultived, where in the following maximum 
parameters are permissible: 100 hectares for soya, wheat, maize, 
sorghum, sunflower or cotton; 50 hectares for rice and 20 hectares 
for other species... 
 
Ketentuan dalam Pasal 36 ayat 1 Bolivia Regulations on Protection 

of Plant Varieties di atas menyatakan bahwa Hak Pemulia tidak 

dilanggar oleh mereka yang menyimpan benih atau menyemaikannya 

untuk keperluan mereka sendiri yang diperoleh dari hasil lahannya 

sediri.  Pengecualian hak pemulia ini hanya berlaku untuk lahan 

pertanian yang luasnya sama atau kurang dari 200 hektar yang dapat 

ditanami, dimana ukuran maksimal yang diperbolehkan untuk kedelai, 

gandum, jagung, sereal, bunga matahari, atau kapas seluas 100 

hektar; untuk padi 50 hektar; dan 20 hektar untuk jenis tanaman lainnya 

(terjemahan bebas dari penulis).    

Ketentuan di atas memberikan contoh tentang pembatasan lahan 

pertanian yang memiliki hak untuk dapat menanam kembali benih dari 

varietas yang dilindungi oleh hak PVT.  Ketentuan yang mengatur 

dengan tegas dan jelas terkait mengenai kategori dari petani yang 

mendapat hak istimewa petani (farmer’s privilege) ini dapat 

memberikan jaminan kepastian hukum kepada keduabelah pihak 

(pemulia dan petani).  

Mengenai pembayaran royalti kepada pemulia, maka kewajiban 

untuk membayar royalti tersebut hanya dibebankan kepada petani 
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skala besar atau pengusaha agroindustri.  Sebagai contoh adalah UE 

(Uni Eropa) yang telah melaksanakan ketentuan ini di dalam peraturan 

PVTnya, petani skala kecil tidak membayar royalti, sedangkan petani 

skala besar membayar royalti yang sesuai, untuk penggunaan kembali 

benih, di dalam praktiknya sekitar 50 persen dari royalti biasanya.81  

Pengaturan tentang kategori petani yang dapat memiliki hak 

istimewa petani (farmer’s privilege) ini, akan dapat memberikan 

perlindungan hukum kepada pemulia dari penggunaan hak istimewa 

petani ini oleh petani skala besar ataupun pengusaha agroindustri. 

UU PVT sendiri pada dasarnya perlu mencantumkan ketentuan 

terkait penggolongan petani yang mendapat hak istimewa untuk 

penanaman kembali benih dari varietas tanaman yang memiliki hak 

PVT untuk musim tanam berikutnya.  Namun, pembatasan kategori 

petani yang dapat menikmati hak istimewa petani ini tidak dimaksudkan 

untuk menghambat praktik-praktik petani lainnya yang tercakup di 

dalam hak petani (farmer’s rights) seperti hak untuk tukar-menukar dan 

menjual benih/bahan propagasi dari hasil tanamannya sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa UU PVT perlu 

untuk memasukkan ketentuan mengenai kategori petani kecil yang 

dapat memiliki hak istimewa (farmer’s privilege).  Kategori petani kecil 

ini dapat dibuat berdasarkan luas lahan yang digunakan untuk 

bercocok tanam varietas yang dilindungi hak PVT, atau berdasarkan 

hasil produksi dari lahan yang ditanami varietas tanaman yang memiliki 

hak PVT. 

                                                
81
 Huib Ghijsen. 1998. “Plant Variety Protection in a Developing and Demanding World” 
Biotechnology and Development Monitor, No. 36, http://www.biotech-monitor.nl/3602.htm 
diakses 22 Juni 2007. 
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B.2 Perlindungan Terhadap Hak Petani (Farmer’s Rights) Sebagai 
Upaya Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Praktik-Praktik 
Petani di Masa Mendatang 

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perlindungan 

terhadap hak petani yang terdapat di dalam UU PVT belum dapat 

melindungi hak petani (farmer’s rights) sepenuhnya.  Hal ini dapat 

dilihat dari lingkup perlindungan yang diberikan kepada petani, hanya 

terbatas pada hak istimewa petani untuk menanam kembali benih 

tanaman yang dilindungi hak PVT untuk musim tanam berikutnya. 

Sementara itu, praktik-praktik petani yang telah dilaksanakan 

selama berabad-abad seperti praktik tukar menukar benih, dan menjual 

benih antar sesama petani tidak terlindungi di dalam UU PVT.  

Padahal, praktik yang telah berlangsung selama berabad-abad ini turut 

serta menyediakan berbagai jenis varietas tanaman yang ada saat ini. 

Dengan diratifikasinya The International Treaty on Plant Genetic 

Resource for Food and Agriculture 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) maka Indonesia 

telah memberikan pengakuan terhadap hak petani (farmer’s rights) 

yang didefinisikan sebagai ”...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...”.82  dapat diartikan hak petani 

adalah hak yang muncul dari kontribusi petani di masa lalu, saat ini dan 

di masa depan dalam konservasi, peningkatan, dan menjadikan 

                                                
82
 Annex II Resolution 5/89 about “farmers’ rights”, International Undertaking on Plant Genetic 
Resources. 
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tersedianya sumber daya genetik tanaman, terutama mereka yang 

berada di pusat berasalnya keanekaragaman tanaman (terjemahan 

bebas dari penulis). 

Pasal 9 ayat 3 The International Treaty on Plant Genetic Resource 

for Food and Agriculture menjelaskan bahwa ”...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”.  Hal ini berarti ketentuan yang  

terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2)83 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). 

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture membuka peluang bagi Indonesia untuk menselaraskan 

ketentuan UU PVT dimasa mendatang, dan memasukkan ketentuan-

ketentuan terkait perlindungan terhadap hak petani (farmer’s rights).   

Sebagai perbandingan negara yang telah memasukkan ketentuan 

mengenai perlindungan hukum terhadap hak petani (farmer’s rights) ini 

kedalam ketentuan undang-undang perlindungan varietas tanamannya 

adalah India. The Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act, 

2001, India, mengatur hak petani di dalam ketentuan Pasal 39 ayat 1 

The Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act.  

                                                
83
 Isi pasal 9 ayat (1) dan (2) telah dijelaskan penulis pada bagian C.1.2. h. 18 
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Adapun lingkup perlindungan yang diberikan kepada petani dalam 

Pasal 39 ayat 1 The Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights 

Act ini adalah sebagai berikut: 

The farmer…’shall be deemed to be entitled to save, use, sow, 
resow, exchange, share or sell his farm produce including seed of a 
variety protected under this Act in the same manner as he was 
entitled before the coming into force of this Act;  
Provided that the farmer shall not be entitled to sell branded seed of 
a variety protected under this Act. 
Explanation: For the purpose of clause (iv) branded seed means 
any seed put in a package or any other container and labelled in a 
manner indicating that such seed is of a variety protected under this 
Act. 
 
Pasal 39 The Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act 

di atas, memberikan perlindungan terhadap praktik-praktik petani yang 

berupa hak untuk menyimpan, menggunakan, penyemaian, 

penyemaian ulang, tukar menukar, berbagi atau menjual hasil 

pertaniannya termasuk benih dari tanaman yang dilindungi oleh hak 

pemulia (terjemahan bebas dari penulis).  

Ketentuan Pasal 39 The Protection of Plant Varieties and Farmers’ 

Rights Act India juga memungkinkan petani untuk menjual benih, 

dengan batasan bahwa benih yang dijual tidak menggunakan nama 

yang telah didaftarkan oleh pemulia.  Dengan demikian, baik hak petani 

maupun hak pemulia telah terlindungi.  Pemulia mendapatkan 

penghargaan atas usahanya dengan penguasaan pasar komersial, 

tetapi hal tersebut tidak menjadikan pemulia dapat membahayakan 

kemampuan petani untuk secara bebas terlibat dalam penghidupannya, 

dan mendukung penghidupan dari petani lain.84 

                                                
84
 Suman Sahai. “India’s Plant Variety Protection and Farmers’ Rights Act, 2001”.  
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Perlindungan hukum terhadap praktik-praktik petani secara jelas 

dan tegas, seperti yang terdapat dalam Pasal 39 The Protection of 

Plant Varieties and Farmers’ Rights Act di atas belum terdapat dalam 

UU PVT.  Perlindungan hukum terhadap praktik-praktik yang dilakukan 

oleh petani tersebut merupakan hak yang seharusnya dimiliki oleh 

petani.  

Berdasarkan alasan bahwa hak petani (farmer’s rights) muncul dari 

praktik-praktik petani yang telah di lakukan selama berabad-abad, dan 

melalui praktik-praktik tersebut petani memberikan kontribusi berupa 

tersedianya berbagai varietas tanaman yang telah dikenal saat ini.  Hal 

ini disebabkan karena petani tidak hanya menyimpan benih, namun 

mereka juga secara konstan melakukan kegiatan pemuliaan yang 

dilakukan untuk menyesuaikan tanamannya dengan kondisi lahan 

pertanian dan hal-hal lain yang dibutuhkan.  Selama lebih dari 200 

generasi, petani telah melakukan seleksi benih dan menyesuaikan 

tanamannya untuk keperluan setempat.85  

Ketentuan Pasal 39 ayat 2 The Protection of Plant Varieties and 

Farmers’ Rights Act mengatur mengenai perlindungan bagi petani, 

kelompok tani, atau organisasi tani untuk memperoleh kompensasi.  

Kompensasi yang dimaksudkan disini, merupakan kompensasi yang 

diperoleh saat varietas yang telah dijual kepada petani, kelompok tani, 

atau organisasi tani tersebut tidak menunjukan kinerja atau hasil seperti 

yang telah dijanjikan.  

                                                
85
 Hope Shand. 1999. “Legal and technological measures to prevent farmers from saving seed and 
breeding their own plant varieties”, www.hort.purdue.edu/newcrop/proceedings1999/v4-124.html 
diakses 19 Mei 2007 
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Ketentuan Pasal 39 ayat 2 The Protection of Plant Varieties and 

Farmers’ Rights Act tersebut mengatur sebagai berikut:        

Where any propagating material of a variety registered under this 
Act has been sold to a farmer or a group of farmers or any 
organisation of farmers, the breeder of such variety shall disclose to 
the farmer or the group of farmers or the organisation of farmers, as 
the case may be, the expected performance under given conditions, 
and if such propagating material fails to provide such performance 
under such given conditions as the farmer or the group of farmers 
or the organisation of farmers, as the case may be, may claim 
compensation in the prescribed manner before the Authority and 
the Authority shall after giving notice to the breeder of the variety 
and after providing him an opportunity to file opposition in the 
prescribed manner and after hearing the parties, it may direct the 
breeder of the variety to pay such compensation as it deems fit, to 
the farmer or the group of farmers or the organisation of farmers, as 
the case may be.  
      
Selain mengatur mengenai hak untuk memperoleh kompensasi, 

ketentuan Pasal 39 ayat 2 The Protection of Plant Varieties and 

Farmers’ Rights Act mengatur mengenai mekanisme pelaksanaannya.  

Mekanisme yang diatur dalam pasal ini adalah: Pertama, gugatan 

tersebut disampaikan kepada pihak berwenang sesuai dengan cara 

yang telah ditentukan.  Kedua, pihak berwenang selanjutnya akan 

memberikan pemberitahuan kepada pemegang hak PVT, dan Ketiga, 

pemulia diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, dan 

setelah mendengarkan para pihak, pihak berwenang dapat 

memerintahkan pemulia tanaman untuk membayar sejumlah 

kompensasi yang sesuai (terjemahan bebas dari penulis). 

Pengaturan terhadap hak petani dan hak untuk memperoleh 

kompensasi bagi petani, seperti yang terdapat dalam The Protection of 

Plant Varieties and Farmers’ Rights Act di atas dapat dijadikan 

masukan dan pertimbangan untuk dimasukan dalam UU PVT.  Hal ini 
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berdasarkan alasan bahwa di dalam memberikan perlindungan hukum, 

maka pihak yang paling lemah posisinya merupakan pihak yang paling 

membutuhkan perlindungan.  Perlindungan hukum terhadap petani 

merupakan perlindungan terhadap praktik-praktik petani selama 

berabad-abad, yang turut memberikan kontribusi ketersediaan beragam 

varietas yang dikenal saat ini dan turut menyokong penghidupan 

terhadap petani dan kelompok tani lainnya.  

Ketentuan yang juga belum terdapat pengaturannya di dalam UU 

PVT adalah mengenai batasan pemberlakuan hak PVT (exhaustion of 

plant breeder’s rights).  Ketentuan mengenai exhaustion of plant 

breeder’s rights ini terdapat di dalam Pasal 16 ayat 1 Konvensi UPOV 

1991.  

Pasal 16 ayat 1 Konvensi UPOV 1991 mengatur mengenai 

exhaustion of plant breeder’s rights sebagai berikut: 

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 

Artikel 16 ayat 1 UPOV ini adalah; bahwa, hak pemulia (breeder’s 

rights) tidak dapat membatasi tindakan-tindakan pihak lain yang 
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berkenaan dengan material86 yang berasal dari varietas yang 

dilindungi, atau varietas yang dilindungi oleh ketentuan Artikel 14 (5), 

yang telah dijual atau dipasarkan oleh pemulia dengan persetujuannya 

di wilayah negara-negara peserta UPOV ini, atau derivat material 

tersebut, terkecuali tindakan-tindakan tersebut: 

(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 konsumsi akhir (terjemahan 

bebas dari penulis).   

Ketentuan ini pada dasarnya membatasi lingkup pemberlakuan dari 

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

saat material dari varietas yang dilindungi tersebut telah dijual kepada 

pihak lain.  Negara-negara anggota UPOV seperti Australia telah 

mengadopsi ketentuan mengenai exhaustion of plant breeder’s rights 

ini di dalam ketentuan hukum nasionalnya. Hal ini dapat dilihat dalam 

ketentuan Pasal 23 Plant Breeder’s Rights Act 1994 Australia. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa UU PVT perlu 

direvisi dengan memasukkan ketentuan mengenai perlindungan 

                                                
86
  yang dimaksud dengan material dalam tulisan ini adalah seperti yang dimaksudkan di dalam 
Artikel 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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terhadap hak petani (farmer’s rights) yang memberikan jaminan kepada 

petani untuk melakukan praktik-praktik yang telah dilakukan petani 

selama berabad-abad.  Hal ini selaras dengan ketentuan yang terdapat 

di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 2006 tentang 

Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture.  

Selain mengenai hak petani (farmer’s rights), UU PVT juga perlu 

direvisi dengan mengatur mengenai hak petani untuk mendapatkan 

kompensasi saat varietas tanaman yang dilindungi hak PVT tidak 

menunjukan sifat unggul sesuai dengan yang telah dijanjikan. 

Ketentuan yang juga harus ditambahkan dalam UU PVT di 

Indonesia dimasa mendatang adalah mengenai exhaustion of plant 

breeder’s rights.  Ketentuan mengenai exhaustion of plant breeder’s 

rights ini akan memberikan kepastian hukum dan menghindarkan 

multitafsir dari tindakan-tindakan komersial yang dapat dilakukan oleh 

petani atas hasil panennya, yang menggunakan varietas yang 

dilindungi oleh hak PVT. 

Revisi terhadap UU PVT dimaksudkan untuk memberikan 

perlindungan hukum yang jelas dan tegas terhadap hak pemulia 

(breeder’s rights) maupun hak petani (farmer’s rights).  Selain itu revisi 

terhadap UU PVT diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dan 

keadilan terhadap hak pemulia (breeder’s rights) dan hak petani 

(farmer’s rights). 
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Secara umum menurut Kelsen dan Rawls terdapat unsur-unsur 

formal dari keadilan, yang terdiri atas;87 

1. Bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap 
pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang 
dijamin oleh hukum (unsur hak). 

2. Bahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan 
manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat). 

 
Berdasarkan pendapat Kelsen dan Rawls di atas, maka dapatlah 

dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap hak yang dimiliki oleh 

pemulia maupun petani merupakan salah satu pemenuhan terhadap 

unsur formal keadilan.  Perlindungan hukum yang seimbang dan adil 

sangatlah sulit untuk diwujudkan apabila hak-hak petani atau hak-hak 

pemulia tidak mendapatkan perlindungan secara jelas dan tegas di 

dalam UU PVT.    

 

                                                
87
 E. Fernando M. Manullang. op. cit. h. 100 


