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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 

A. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilakukan untuk tesis ini adalah penelitian hukum normatif 

(normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan 

terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.  Penelitian normatif seringkali 

disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya 

adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.45 

Pada penulisan tesis ini, peneliti mengkaji aspek perlindungan hukum 

terhadap pemulia dan petani, dengan pengkajian aspek perlindungan hukum 

tersebut diharapkan dapat ditemukan apakah ketentuan UU PVT Indonesia 

telah memberikan perlindungan hukum secara seimbang terhadap hak 

Pemulia (Breeder’s Rights) dan hak Petani (Farmer’s Rights) serta untuk 

memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan UU PVT Indonesia 

dapat menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang.  

 
B. Pendekatan Penelitian 

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian 

yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual 

approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-

                                                
45
 Soejono dan H. Abdurahman. 2003. “Metode Penelitian Hukum“, Rineka Cipta, Jakarta. h. 56 
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ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak permulia 

dan hak petani, dimana di dalam pengaturannya masih terdapat hal-hal 

penting yang tidak diatur secara tegas dan jelas.  Pendekatan konsep 

digunakan untuk memahami konsep-konsep perlindungan hukum terhadap 

pemulia dan petani agar di dalam pengaturannya tidak terdapat interprestasi 

ganda yang dalam pelaksanaannya dapat mengakibatkan kerugian bagi 

salah satu pihak (baik pemulia maupun petani).  Pendekatan perbandingan 

dilakukan untuk melihat bagaimana negara lain mengatur mengenai 

perlindungan terhadap hak pemulia dan hak petani di dalam hukum 

positifnya.  Hal ini sebagai masukan di dalam analisis bagaimana seharusnya 

ketentuan hukum positif Indonesia mengatur mengenai ketentuan terkait 

perlindungan hukum bagi pemulia (breeder) dan petani (farmer). 

  
C. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perumusan perlindungan 

hukum terhadap pemulia dan petani yang terdapat dalam UU PVT dan 

ketentuan lain yang terkait dengan perlindungan hukum pemulia (breeder) 

dan petani (farmer). 

 
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah 

data sekunder yang diperoleh  dari sumber kepustakaan, yang terdiri dari:46 

(a) Bahan hukum primer: yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

mempunyai otoritas.47 Di dalam penelitian ini penulis mengkaji ketentuan 

yang berasal dari konvensi internasional dan peraturan perundang-

                                                
46
 Ibid. 

47
 Peter Mahmud Marzuki. op. cit. h. 141 
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undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap pemulia dan 

petani, yang terdiri atas : 

1. Pasal 27 ayat 3 (b) TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights) 

2. UPOV Convention  (International Convention for The Protection of 

New Varieties of Plants)  

3. International Undertaking On Plant Genetic Resources For Food and 

Agriculture 

4. Pasal 55 Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem 

Budidaya Tanaman. 

5. Pasal 4, 6, 8, 10, 40, dan 42 Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 

Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. 

6. Pasal 45 Peraturan Pemerintah RI No. 44 Tahun 1995 Tentang 

Perbenihan  

7. Pasal 33 Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2004 Tentang 

Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman 

dan Penggunaan Varietas Yang Di Lindungi Oleh Pemerintah. 

(b) Bahan hukum sekunder: yaitu semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,48 yang meliputi atas: 

1. Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai 

perlindungan hukum terhadap pemulia dan petani.  

2. Hasil-hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pemulia 

dan petani di Indonesia. 

3. Pendapat ahli yang berkompeten dengan penelitian peneliti. 

                                                
48
 Ibid. 
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4. Tulisan dari para ahli yang berkaitan dengan perlindungan hukum 

terhadap pemulia dan petani. 

5. Kamus Hukum. 

(c) Bahan-bahan non-hukum: yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder yang terdapat dalam penelitian yaitu : 

1. Kamus Bahasa Indonesia 

2. Kamus Ilmiah Populer 

3. Ensiklopedia 

4. Tulisan yang terkait dengan permasalahan permasalahan yang 

diangkat oleh penulis. 

 
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menggali 

kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang 

teori-teori hukum, perlindungan hukum terhadap pemulia dan petani di 

Indonesia. 

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan 

berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem 

bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkhinya untuk dikaji 

secara kompeherensif. 

 
F. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

Data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan 

diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam 

penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa 

jawaban atas permasalahan perlindungan hukum terhadap pemulia dan 
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petani di Indonesia.  Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, 

yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum 

untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.49  

Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat 

bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia mengatur mengenai 

perlindungan hukum terhadap pemulia (breeder) dan petani (farmer), 

sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan 

hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum 

positif Indonesia dapat menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak 

secara seimbang. 

 
G. Definisi Konseptual 

1. Perlindungan Hukum terhadap pemulia (breeder) dan petani (farmer) 

adalah perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki 

oleh pemulia, serta perlindungan terhadap hak alamiah petani yang 

pelaksanaannya diatur dan dilindungi oleh hukum. 

2. Hak Pemulia/Hak PVT (Breeder’s Rights) adalah hak khusus yang 

diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan 

Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil 

pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan 

hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.50 

3. Hak Petani (Farmer’s Rights) adalah 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...”.51 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 tersedianya sumber daya 

                                                
49
 Johnny Ibrahim. 2006. “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, Bayumedia, Surabaya. 
h. 393 

50
 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 2 UU PVT 

51
 Annex II Resolution 5/89 about “farmers’ rights”, International Undertaking on Plant Genetic 
Resources. 
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genetik tanaman, terutama mereka yang berada di pusat berasalnya 

keanekaragaman tanaman (terjemahan bebas dari penulis). 

4. Varietas Tanaman 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.52 

 

H. Pertanggungjawaban Sistematika 

Bab I Membahas mengenai latar belakang permasalahan, tujuan, dan 

manfaat penelitian terkait judul Perlindungan Hukum Terhadap Pemulia 

(Breeder) dan Petani (Farmer) Di Indonesia 

Bab II Membahas mengenai pengertian dan konsep yang berkaitan dengan 

perlindungan hukum terhadap pemulia dan petani, yang ditinjau dari 

ketentuan hukum positif Indonesia dan ketentuan-ketentuan dalam konvensi 

internasional.  

Bab III Membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis.  

Bab IV Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang mengulas tentang 

perlindungan hukum terhadap pemulia dan petani di Indonesia, dan mengkaji 

bagaimana seharusnya hukum positif Indonesia mengatur mengenai 

perlindungan hukum terhadap pemulia dan petani di Indonesia.  

Bab V Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan penelitian dan saran 

atau solusi dari permasalahan terkait dengan perlindungan hukum terhadap 

pemulia dan petani di Indonesia. 

                                                
52
 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 3 UU PVT 


