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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia 

(Agreement Establishing The World Trade Organization), maka Indonesia 

resmi menjadi salah satu anggota World Trade Organization (WTO).  

Konsekwensi yuridis sebagai anggota WTO adalah Indonesia wajib 

menyesuaikan ketentuan hukum nasionalnya dengan perjanjian-perjanjian 

yang telah disepakati oleh negara-negara anggota WTO, yang dituangkan 

dalam WTO Agreements.  Salah satu Annex dari WTO Agreements yaitu 

Annex 1C mengatur Perjanjian Agreement on Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights atau sering disingkat sebagai TRIPs. 

Perjanjian TRIPs mengatur tentang batasan-batasan bagi negara-negara 

anggota WTO bagaimana menyusun ketentuan perundang-undangan 

mereka untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI).  Karena secara 

hukum Indonesia telah terikat dengan TRIPs, maka ketentuan hukum 

Indonesia yang berkaitan dengan HKI harus mengacu pada batasan yang 

terdapat di dalam TRIPs. 

Pasal 27 TRIPs mengatur mengenai Patentable Subject Matter atau hal-

hal apa saja yang harus diberikan perlindungan paten.  Sedang pasal 27 ayat 

3 (b) TRIPs mengatur kebebasan negara-negara anggota WTO untuk 

membuat pengecualian dari perlindungan paten, yaitu untuk invensi tanaman 

dan hewan selain jasad renik, serta invensi proses biologis esensial untuk 

memproduksi tumbuhan atau hewan selain proses non-biologis dan 
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mikrobiologis.  Tetapi, pasal 27 ayat 3 (b) TRIPs tetap mewajibkan negara 

anggota untuk memberikan perlindungan bagi varietas tanaman, bisa dalam 

bentuk i) perlindungan paten atau ii) perlindungan sui generis1 yang efektif 

atau iii) kombinasi dari kedua bentuk perlindungan tersebut.2 

Munculnya sistem sui generis bagi varietas tanaman ini pada dasarnya 

dikarenakan ketidaksetujuan dari negara-negara berkembang pada konsep 

kepemilikan melalui sistem paten bagi mahluk hidup.  Hal ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa; 3 

1. Semua proses biologi yang terlibat tidak berada di dalam kendali 
langsung dari ilmuwan. Hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai 
invensi, namun pengambilan alih dari mahluk hidup. 

2. Kelalaian dalam penerapan teknologi dihubungkan dengan banyak 
invensi-invensi yang bersifat membahayakan kesehatan dan 
keanekaragaman hayati. 

3. Tidak terdapat landasan ilmiah untuk mendukung paten akan gen dan 
genom, yang sejauh ini telah ditemukan.  

4. Lingkup paten tidak etis, menghancurkan penghidupan, bertentangan 
dengan hak dan martabat manusia, membahayakan kesehatan, 
menghalangi riset pengobatan dan ilmu pengetahuan, menciptakan 
penderitaan yang berlebihan pada hewan atau dengan kata lain 
bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 

5. Banyak paten melibatkan tindakan penjiplakan dari pengetahuan 
tradisional dan pembajakan tanaman yang digunakan berabad-abad. 
 

                                                
1
 Sui generis berasal dari ungkapan Latin, yang secara harfiah diartikan dari jenisnya atau 
genusnya sendiri.  Ungkapan ini berkembang di dalam sekolah filosofi yang dimaksudkan untuk 
menunjukan suatu ide, gagasan, perwujudan atau kenyataan yang tidak dapat dimasukkan di 
dalam pengertian yang lebih luas.  Sebagai contoh spesies merupakan sui generis dari 
genusnya.  Di bidang hukum istilah sui generis digunakan untuk menyebut jenis-jenis aturan 
hukum yang dibuat secara khusus untuk mengatur suatu hal yang bersifat spesifik atau unik.  
Salah satu contohnya adalah undang-undang yang khusus mengatur invensi di bidang varietas 
tanaman.  Undang-undang perlindungan varietas tanaman lebih bersifat sui generis 
dibandingkan undang-undang paten yang mengatur beraneka ragam invensi.  Lihat definisi sui 
generis di Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Sui_generis. diakses 
tanggal 29 Juni 2007.  

2
  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. The provisions of this subparagraph shall be 
reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.” 

3
 Mae-Wan Ho and Terje Traavik. “Why We Should Rejected Biotech Patent from TRIPS - Scientific 
Briefing on TRIPS Articles 27.3(b)”. www.ratical.org/co-globalize/MaeWanHo/trips99.html. diakses 
tanggal 29 Juni 2007. 
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Pemerintah Indonesia memilih untuk tidak memberikan perlindungan 

paten terhadap invensi atas mahluk hidup kecuali jasad renik, tetapi 

memberikan perlindungan secara sui generis terhadap pemuliaan atas 

varietas tanaman.  Pasal 7 (d) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang 

Paten secara tegas menyebutkan: “Paten tidak diberikan untuk Invensi 

tentang;... semua mahluk hidup, kecuali jasad renik;...”. 

Dengan tidak diberikannya perlindungan paten terhadap invensi atas 

mahluk hidup, kecuali jasad renik, maka perlindungan terhadap invensi atas 

varietas tanaman baru diberikan dalam bentuk sui generis.  Hal ini sesuai 

dengan yang disyaratkan pasal 27 ayat 3 (b) TRIPs.  Pemerintah Indonesia 

menyusun Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan 

Varietas Tanaman (selanjutnya disebut UU PVT) sebagai bentuk pelindungan 

sui generis terhadap hak-hak pemulia dan hasil pemuliaannya berupa 

varietas tanaman baru.  

Perlindungan varietas tanaman secara sui generis pada dasarnya 

memberikan kewenangan kepada masing-masing negara untuk menentukan 

lingkup dan isi dari hak yang  diberikan kepada pemulia tanaman dan hasil 

kegiatan pemuliaannya.  Sistem sui generis ini memberi peluang bagi 

pemerintah Indonesia untuk dapat menyusun hukum perlindungan varietas 

tanaman yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat lokal 

Indonesia. 

Dalam menyusun UU PVT, Pemerintah Indonesia menyesuaikan isi UU 

PVT tersebut dengan beberapa konvensi Internasional, yaitu United Nations 

Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa 

tentang Keanekaragaman Hayati) dan International Convention for the 
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Protection of New Varieties of Plants (Konvensi Internasional tentang 

Perlindungan Varietas Baru Tanaman atau sering disebut UPOV 

Convention).4  Indonesia telah meratifikasi Convention on Biological Diversity 

dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994, tetapi Indonesia belum 

meratifikasi UPOV Convention. 

Berlakunya UU PVT diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum 

kekayaan intelektual bagi pemulia dalam menghasilkan varietas tanaman, 

termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya.  

Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kreativitas di 

bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai 

varietas tanaman unggul yang sangat diperlukan masyarakat.  Perlindungan 

tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menutup peluang bagi petani kecil 

untuk memanfaatkan varietas baru untuk keperluannya sendiri, serta dengan 

tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan masyarakat luas.5  

Pada dasarnya UU PVT disusun untuk menciptakan hukum yang jelas 

dan tegas di dalam memberikan perlindungan hukum bagi hak pemulia, dan 

juga untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan kegiatan 

pemuliaan tanaman.  Perlindungan terhadap hak-hak pemulia diberikan 

dengan tetap memperhatikan hak istimewa petani (farmer’s privilege) untuk 

dapat menggunakan kembali sebagian hasil panen (benih) dari varietas 

tanaman yang dilindungi untuk ditanam kembali pada musim tanam 

berikutnya, sepanjang penggunaan tersebut tidak untuk tujuan komersial.6 

                                                
4
 Lihat Bagian Menimbang dan Mengingat, serta Penjelasan Umum dan Penjelasan pasal 19 (4) 
UU PVT 

5
 Penjelasan Umum atas UU PVT 

6
  Lihat penjelasan Pasal 10 ayat 1 (a) UU PVT  
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Di Indonesia telah terjadi beberapa kasus terkait dengan perlindungan 

varietas tanaman.  Kasus tersebut menimpa petani jagung di sejumlah 

daerah di Jawa Timur seperti Kediri, Tulungagung dan Nganjuk.  Mereka 

disidang karena dituduh melakukan sertifikasi, mencuri benih, meniru cara 

bertanam, melanggar paten, atau menjual produk tanpa kemasan.  Sebagian 

diantaranya sudah divonis bersalah.  Burhana misalnya, telah dijatuhi vonis 

lima bulan. Budi Purwo Utomo yang semula divonis bebas hakim PN 

(Pengadilan Negeri) Tulungagung.  Tetapi beberapa bulan kemudian divonis 

bersalah oleh PN Kediri.7  

Tukirin, pria 62 tahun, petani asal nganjuk.  Pada 15 Februari 2005 

dihukum enam bulan penjara dengan tuduhan melakukan sertifikasi liar.8  

Djumadi didakwa telah menjual bibit yang metode penangkarannya telah 

dipatenkan oleh PT BISI, dan dijatuhi hukuman pidana penjara satu bulan 

oleh PN Kediri.  Djumadi juga dilarang untuk menanam jagung dan 

melakukan penangkaran bibit jagung lagi.9 

 Kasus yang menimpa petani di Indonesia ini, pada dasarnya 

membuktikan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum akan ketentuan 

UU PVT yang berlaku, terbukti dengan tidak digunakannya sama sekali 

ketentuan undang-undang tersebut di dalam memutus kasus-kasus di atas.  

Di samping itu, ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan varietas 

tanaman masih memiliki banyak kekurangan di dalam mengatur mengenai 

perlindungan hukum terhadap hak pemulia terlebih lagi hak petani.  Dengan 

                                                
7
 “Vonis Petani Jagung Bukti Hakim Kurang Memahami Undang-Undang“,   www.komisiyudisial. 
go.id/index2.php?option=isi&do_pdf=1&id=183 diakses 17 Juli 2007 

8
 WALHI. 2005. “Paten Benih Menyeret Petani Jagung ke Meja Hijau“,  http://www.walhi.or.id 
/kampanye/psda/050928_benihjagung_cu/ diakses 17 Juli 2007 

9
 Sulistiono Kertawacana. 2005. “Hak Paten Vs Petani Kecil“, harian umum sore Sinar Harapan,  
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0510/24/opi02.html diakses 17 Juli 2007 



Irf
an

. D
O

 N
O

T 
CO

PY

 6 

tidak ada atau tidak jelasnya suatu ketentuan, maka hal tersebut dapat 

memberikan multitafsir dan ketidak pastian hukum di dalam pelaksanaannya.   

Sampai saat ini terdapat beberapa hal penting yang tidak diatur di dalam 

UU PVT.  Hal ini antara lain terkait dengan ketentuan yang mengatur 

mengenai perlindungan terhadap praktik petani yang telah dilakukan 

berabad-abad untuk pelestarian, pertukaran benih antar petani, dan 

pengembangan benih guna menyesuaikan iklim dan struktur tanah, padahal 

praktik kegiatan petani ini telah menyediakan berbagai macam varietas yang 

ada saat ini. 

UU PVT Indonesia seharusnya dibuat dengan memperhatikan dan 

melindungi hak-hak pemulia dan hak-hak petani secara seimbang, hal ini 

dikarenakan terdapat keterkaitan yang tidak terpisahkan antara pemulia dan 

petani di dalam menunjang keberhasilan sektor pertanian Indonesia.  Dengan 

kata lain, undang-undang tersebut diharapkan mampu melindungi pemulia 

agar memiliki jaminan kepastian akan hak-hak eksklusif yang dimilikinya, dan 

juga menjamin hak-hak petani di dalam menjalankan kegiatan bercocok 

tanam yang telah berlangsung berabad-abad.  

Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil judul “Perlindungan 

Hukum Terhadap Hak Pemulia (Breeder’s Rights) dan Hak Petani 

(Farmer’s Rights) Di Indonesia (Kajian Terhadap Undang-Undang No. 29 

Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman)”, untuk mempelajari 

apakah ketentuan UU PVT di Indonesia telah memberikan perlindungan 

hukum secara seimbang terhadap Hak Pemulia (Breeder’s Rights) dan Hak 

Petani (Farmer’s Rights).  Selain itu penulisan tesis ini juga bertujuan untuk 

memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan UU PVT mengatur 
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mengenai perlindungan hukum terhadap pemulia dan petani agar dapat 

menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang.  

Hal ini penting dikaji mengingat perlindungan hukum yang jelas dan tegas 

terhadap Hak Pemulia (Breeder’s Rights) dan hasil kegiatan pemuliaannya 

merupakan suatu keharusan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi 

kegiatan pemuliaan tanaman sehingga dapat tercipta varietas-varietas 

produk pangan yang unggul dan memiliki daya saing di pasar domestik dan 

internasional.  Namun, tentunya perlindungan hukum terhadap pemulia dan 

hasil kegiatan pemuliaannya juga harus memperhatikan hak-hak petani yang 

secara historis selama berabad-abad telah mengembangkan berbagai 

macam varietas tanaman yang tersedia saat ini yang menjadi dasar bagi para 

pemulia untuk melakukan pemuliaan tanaman.  

 
B. Perumusan Masalah 

1. Apakah ketentuan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman Indonesia telah memberikan 

perlindungan hukum terhadap Hak Pemulia (Breeder’s Rights) dan Hak 

Petani (Farmer’s Rights)? 

2. Bagaimana ketentuan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman seharusnya mengatur mengenai 

perlindungan hukum bagi pemulia (Breeder) dan petani (Farmer), agar 

dapat menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan-ketentuan Undang-

Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 
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Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap Hak 

Pemulia (Breeder’s Rights) dan Hak Petani (Farmer’s Rights) 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang tidak 

diatur atau tidak diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang No, 

29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, terkait 

pengaturan mengenai perlindungan terhadap pemulia (breeder) dan 

petani (farmer) agar dapat menjamin hak dan kewajiban kedua belah 

pihak.   

 
D. Manfaat Penelitian 

Hasil-hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

pengembangan ilmu hukum, terutama dalam konsep hukum yang 

berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Hak Pemulia (Breeder’s 

Rights) dan hasil kegiatan pemuliaannya juga tentang Hak Petani 

(Farmer’s Rights) di dalam penggunaan produk varietas tanaman yang 

memiliki hak perlindungan varietas tanaman.  

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi 

pihak-pihak yang terlibat dalam dunia hukum, baik aparat penegak 

hukum, praktisi hukum, maupun akademisi hukum sehingga mereka dapat 

memahami konsep perlindungan hukum yang dapat melindungi Hak 

Pemulia (Breeder’s Rights) dan hasil kegiatan pemuliaannya serta Hak 

Petani (Farmer’s Rights). 

 

 

 


