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RINGKASAN 

IRA PUSPITA SARI WAHYUNI, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya, Januari 2013, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-

Hak Petani Pemulia Tanaman di Indonesia, Afifah Kusumadara, S.H., L.LM., 

SJD.; M. Zairul Alam, S.H.,M.H. 

 Perkembangan penduduk semakin lama semakin meningkat. Hal ini 

berbanding terbalik dengan ketersediaan sumber daya pangan bagi penduduk 

tersebut. Maka dari itu dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut perlu 

adanya penciptaan varietas-varietas baru yang unggul sehingga dalam waktu yang 

singkat dapat menghasilkan bahan makanan dalam jumlah banyak serta 

berkualitas. 

 Penemuan varietas baru ini dapat dilakukan melalui proses pemuliaan 

tanaman. Keberadaan pemuliaan tanaman ini sangat penting bagi kehidupan 

masyarakat saat ini. Untuk itu perlu diadakannya aturan hukum. Di Indonesia 

aturan hukum terkait pemuliaan tanaman ini tertuang dalam 3 Undang-Undang 

yaitu Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman 

serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International 

Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture (Perjanjian 

Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian). Namun 

ketiga Undang-Undang ini masih perlu dianalisis konsistensinya dalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman. Hal 

ini mengingat muncul beberapa kasus yang melibatkan petani pemulia tanaman di 

Indonesia mendapat hukuman pidana pada saat melakukan proses pemuliaan 

tanaman. 

 Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan 

menganalisis ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 

Tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 

Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2006  Tentang Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For 

Food And Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman 

Untuk Pangan Dan Pertanian). 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat 

beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem 

Budidaya Tanaman, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman yang tidak konsisten dalam memberikan 

perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Indonesia. 

Maka dari itu perlu dilakukan upaya-upaya agar Undang-Undang tersebut dapat 

memberikan perlindungan hukum terhadap hak petani pemulia tanaman. Adapun 

upaya-upaya tersebut meliputi : a). Uji materiil terhadap Undang-Undang Sistem 

Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, b). 

Perubahan terhadap Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-

Undang Perlindungan Varietas Tanaman, dan c). Penerapan asas hukum/doktrin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang agraris. Hal ini terlihat dari besarnya 

peranan sektor pertanian dalam sistem perekonomian Indonesia. Kontribusi 

sektor pertanian terhadap produk domestik bruto sekitar 20% dan dari 210 

juta penduduk Indonesia sekitar 150 juta orang mencari penghidupan dari 

sektor pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan 

kehutanan.1  

Sebagai negara yang agraris maka pertanian yang maju, efisien dan 

tangguh mempunyai peranan penting dalam rangka pencapaian tujuan 

pembangunan nasional.2 Peranan penting pertanian sangat dibutuhkan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Dalam upaya 

pemenuhan tersebut perlu adanya penciptaan varietas-varietas baru sehingga 

dalam waktu yang lebih singkat dapat memenuhi kebutuhan pangan yang 

rakyat Indonesia yang semakin lama semakin meningkat. 

Penciptaan varietas-varietas baru ini dapat dilakukan oleh masyarakat 

baik secara individu maupun kelompok melalui proses pemuliaan tanaman. 

Penemuan varietas-varietas baru yang unggul ini tentu harus diberikan 

apresiasi berupa perlindungan hukum tertentu sehingga dapat semakin 

memacu masyarakat agar lebih kreatif dan inovatif serta untuk tetap menjaga 

keanekaragaman verietas tanaman di Indonesia. 

�������������������������������������������������������������
1  Karwan A Salikin, Sistem Pertanian Berkelanjutan, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2003, Hlm. 38. 
2
 Dasar Menimbang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman.
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Pemerintah Indonesia mencoba memberikan pengaturan dan 

perlindungan hukum terkait pemuliaan tanaman ini dalam beberapa instrumen 

hukum yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem 

Budidaya Tanaman dan  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman. Kedua aturan ini pada dasarnya mempunyai 

tujuan yang sama yakni selain untuk memberikan apresiasi terhadap para 

pemulia tanaman tetapi juga untuk tetap menjaga keaneragaman sumber daya 

hayati dan pangan sehingga dapat tercipta ketahanan pangan. 

Sejarah pengaturan dan perlindungan terhadap pemuliaan tanaman ini 

pada dasarnya dimulai dari disepakatinya konvensi internasional tentang 

perlindungan varietas tanaman yakni International Convention for the 

Protection of Varieties of New Varieties of Plants atau yang biasanya dikenal 

dengan UPOV. UPOV merupakan akronim dari Union Internationale pour la 

des obtentions vegetale.3 Di Indonesia perlindungan dan pengaturan terhadap 

pemuliaan tanaman baru dimulai pada tahun 1992 dengan diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 

Tanaman lahir karena adanya kebutuhan masyarakat akan sistem pertanian 

yang maju dan efisien sehingga diperlukan instrumen hukum yang mampu 

mendorong peningkatan kualitas sumber daya.  Undang-Undang ini bertujuan 

untuk meningkatkan serta memperluas keanekaragaman tanaman agar mampu 

memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia, meningkatkan taraf hidup 

�������������������������������������������������������������
3
 OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights), Rajawali 

Pers, Jakarta, 2004, Hlm. 423. 
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petani, serta diharapkan mampu mendorong perluasan dan pemerataan 

kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.
4
  

Lingkup perlindungan hukum yang diatur dalam sistem budidaya 

tanaman adalah meliputi proses kegiatan produksi sampai dengan pasca 

panen. Dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman 

disebutkan bahwa proses kegiatan produksi meliputi semua  kegiatan yang 

dilakukan mulai dari penyiapan lahan dan media tumbuh tanaman, 

pembenihan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan tanaman, dan panen. 

Sedangkan yang dimaksud dengan proses kegiatan pasca panen meliputi 

semua tahapan yang dimulai sesudah panen sampai dengan hasilnya siap 

dipasarkan. 

Namun Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman yang telah ada 

dirasa belum mampu memberikan perlindungan terhadap varietas baru 

tanaman yang diciptakan oleh para pemulia tanaman. Padahal kebutuhan akan 

pengaturan perlindungan varietas tanaman secara utuh mutlak diperlukan 

mengingat munculnya ketentuan dalam pasal 27 TRIPs (Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights) yakni untuk tanaman harus 

dibuat peraturan yang sifatnya sui generis atau masuk dalam sistem paten, 

atau kombinasi dari keduanya.
5

Indonesia sebagai peserta TRIPs diwajibkan untuk mematuhi segala 

peraturan yang telah menjadi kesepakan dalam perjanjian tersebut, termasuk 

dalam hal ini pemerintah Indonesia memilih untuk membuat peraturan yang 

sifatnya sui generis sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 TRIPs. Maka atas 

�������������������������������������������������������������
4
 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. 

5
 Pasal 27 TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
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dasar itu pada tahun 2000 Indonesia memiliki Undang-Undang yang sifatnya 

sui generis untuk  mengatur tentang perlindungan varietas tanaman yaitu 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman.6

Tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Varietas Tanaman 

adalah untuk mendorong para peneliti di bidang pemuliaan tanaman 

meningkatkan hasil penelitiannya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan 

sektor pertanian Indonesia yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.7

Maka diharapkan dengan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan 

Varietas Tanaman dapat membantu menumbuhkan kreatifitas para pemulia 

tanaman di Indonesia untuk menciptakan varietas-varietas baru yang 

berkualitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional yang terus 

meningkat. 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan 

Varietas Tanaman mengatur mengenai bentuk perlindungan yang diberikan 

oleh pemerintah Indonesia kepada pemulia tanaman baik pemulia tanaman 

yang sifatnya perorangan maupun badan hukum. Undang-Undang tersebut 

terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) pasal dan 12 (dua belas) bab yakni secara 

berurutan ketentuan umum, lingkup perlindungan varietas tanaman, 

permohonan hak perlindungan varietas tanaman, pemeriksaan, pengalihan 

perlindungan varietas tanaman, berakhirnya hak perlindungan varietas 

tanaman, biaya, pengelolaan perlindungan varietas tanaman, hak menuntut, 

penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup. 

�������������������������������������������������������������
6 Ibid, Hlm. 423. 
7
 Lindsey, Tim, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT. Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 
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5 

�

�

Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem 

Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman memberi konsekuensi adanya dua 

pengaturan terkait pemuliaan tanaman. Namun keberadaan kedua Undang-

Undang ini dirasa masih belum dapat memberikan perlindungan hukum 

terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Indonesia. Hal ini dapat dilihat 

dalam beberapa ketentuan pada Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman 

yang membatasi ruang gerak petani dalam melakukan proses pemuliaan 

tanaman serta dalam memperoleh hak nya sebagai pemulia tanaman yaitu 

terkait hak untuk menghasilkan atau menggunakan kembali dan membagi-

bagikannya kepada petani lain. Aturan tersebut contohnya terdapat dalam 

pasal 13 ayat (2) yang berisi bahwasanya petani tidak diperbolehkan 

menyebarluaskan benih sebelum melakukan sertifikasi. 

Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman 

diatur dalam pasal 10 bahwasanya tidak termasuk pelanggaran perlindungan 

varietas tanaman apabila penggunaan hasil panen yang dilindungi tidak untuk 

tujuan komersial. Dalam Undang-Undang kemudian tidak terdapat penjelasan 

tentang maksud dari tujuan komersial. Namun dalam penjelasan pasal 10 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tidak untuk tujuan komersial adalah 

bukan termasuk kegiatan menyebarluaskan untuk keperluan kelompoknya. 

Dengan demikian maka sebagai pemulia tanaman petani tidak diperkenankan 

menyebarkan benih apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan 

dalam kedua Undang-Undang tersebut.  
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Adanya kondisi ini megakibatkan muncul beberapa kasus yang 

merugikan petani. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan besar yang 

menggunakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Sistem Budidaya 

Tanaman untuk menggugat para petani yang melakukan proses pemuliaan 

tanaman tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Sistem Budidaya Tanaman. Adapun salah satu kasus dimana petani 

diputus dengan menggunakan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman 

yakni kasus yang menimpa Tukirin petani asal Nganjuk melawan PT. Benih 

Inti Subur Intan Internasional Tbk. (PT. BISI) sebuah perusahaan benih yang 

ada di Kediri. Dalam kasus ini Tukirin dituduh telah melanggar pasal 14 ayat 

(1) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman terkait sertifikasi. Sertifikasi 

merupakan proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui 

pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan 

untuk diedarkan.
8
  

Gugatan yang diajukan oleh PT BISI tersebut Tukirin diputus bersalah 

telah melanggar pasal 61 ayat (1) huruf b juncto pasal 14 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang 

berisi: 

Barangsiapa dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 

Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) 

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa Undang-Undang sistem 

budidaya tanaman dapat digunakan oleh perusahaan benih untuk menggugat 

�������������������������������������������������������������
8
 Ridho Saiful Ashadi, 2005, Paten Benih Menyeret Petani Jagung ke Meja Hijau (online), 

diakses di  http://www.walhi.or.id (9 Januari 2013)
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petani yang berprofesi sebagai pemulia tanaman. Padahal putusan hakim 

dengan menggunakan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Sistem Budidaya 

Tanaman dalam kasus ini tidak tepat, karena Tukirin tidak pernah melakukan 

kegiatan sertifikasi atas benihnya melainkan hanya memodifikasi dan 

membagikan kepada petani lain. Kasus serupa juga menimpa banyak petani 

lain di Indonesia yakni Suprapto, Budi Purwo Utomo, Jumidi, Dawam, 

Kusen, Slamet, Burhana Juwita Mochamad Ali dan Maman Nurrohman. 

Petani-petani tersebut digugat telah melanggar Undang-Undang Sistem 

Budidaya Tanaman. 

Dalam Undang-Undang Varietas Tanaman sendiri secara sekilas 

mencoba memberikan perlindungan yang lebih lunak dengan adanya pasal 10 

yang merupakan pengecualiaan terhadap perlindungan varietas tanaman. 

Adanya pasal ini memungkinkan petani pemulia tanaman menggunakan 

benih yang dilindungi sepanjang tidak untuk tujuan komersial serta untuk 

kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman serta perakitan varietas baru. Namun 

ketentuan tersebut dirasa masih memberikan batasan kepada petani pemulia 

tanaman di Indonesia. 

Dari uraian yang ada terdapat indikasi bahwa Undang-Undang Sistem 

Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman 

dirasa masih belum mampu mengakomodasi hak-hak petani pemulia tanaman 

di Indonesia. Padahal di sisi lain Indonesia juga telah meratifikasi perjanjian 

internasional tentang sumberdaya genetik tanaman untuk pangan dan 

pertanian melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006  Tentang 

Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And 



8 

�

�

Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk 

Pangan Dan Pertanian). Dalam Undang-Undang disebutkan dengan jelas 

dalam pasal 9 bahwasanya pemerintah harus memberikan perlindungan 

hukum terhadap hak petani baik petani pada umumnya atau petani pemulia 

tanaman pada khususnya sebagai bentuk penghargaan karena telah menjaga 

keanekaragaman sumber daya hayati dan pangan. 

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa undang-undang yang terkait 

dengan hak petani pemulia tanaman di Indonesia ada tiga yakni Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006  Tentang Pengesahan International 

Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian 

Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian). 

Namun konsistensi ketiga Undang-Undang tersebut dalam memberikan  

perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman masih perlu 

dianalisa lebih lanjut mengingat masih terdapat banyaknya kasus yang 

mencederai hak-hak petani pemulia tanaman di Indonesia.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba untuk 

mengetahui konsistensi ketiga undang-undang tersebut dalam melindungi hak-

hak petani pemulia tanaman di Indonesia sehingga dapat diketahui upaya-

upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap 

hak-hak petani pemulia tanaman di Indonesia. Dengan demikian penulis 

mengambil judul  ”Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak 

Petani Pemulia Tanaman di Indonesia”.
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana konsistensi undang-undang terkait pemulia tanaman di 

Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak 

petani pemulia tanaman? 

2. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan 

hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Indonesia?  

C. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang ingin 

dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa konsistensi Undang-Undang di 

Indonesia terkait pemulia tanaman dalam memberikan perlindungan 

hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya-upaya yang dapat dilakukan 

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia 

tanaman di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini meliputi: 

Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum hak atas kekayaan 
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intelektual pada umumnya dan perlindungan varietas tanaman serta sistem 

budidaya tanaman pada khususnya. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan referensi bagi 

penelitian sejenis lainnya dimasa mendatang. 

Manfaat Praktis 

1. Bagi Pemerintah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pemerintah agar 

dalam membuat peraturan perUndang-Undangan mampu mengakomodasi 

kepentingan semua pihak terutama kaum kecil yang dalam hal ini adalah 

petani sehingga dapat tercipta keseimbangan hak. 

2. Bagi Petani 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki nasib petani Indonesia 

serta mampu memberikan perlindungan terhadap hak petani dalam 

kaitannya dengan proses pemuliaan tanaman. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi 

masyarakat luas terutama para pihak dalam proses pemuliaan tanaman 

yang dalam hal ini adalah perseorangan yang diwakili oleh petani dan 

badan usaha yang diwakili oleh perusahaan benih sehingga dapat tercipta 

keseimbangan hak dan kewajiban diantara keduanya 
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E. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab secara berurutan dan saling 

berkaitan. Berikut ini uraian singkat pokok-pokok bahasan yang akan dibahas 

pada tiap-tiap babnya sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum terkait 

perlindungan hukum, hak petani pemulia, Tinjauan umum 

tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang 

Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman serta 

Tinjauan umum tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2006 Tentang Pengesahan International Treaty on Plant 

Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian 

mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan 

dan Pertanian) 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, 

teknik memperoleh bahan hukum, dan teknik analisis 
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bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

serta definisi konseptual dan kerangka berfikir. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis terhadap 

konsistensi Undang-Undang terkait pemuliaan tanaman 

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak  

petani pemulia tanaman di Indonesia serta upaya-upaya 

yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan 

hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di 

Indonesia. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil 

penelitian dan pembahasan serta rekomendasi yang 

diberikan dari permasalahan yang ada. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Perlindungan Hukum  

A.1 Pengertian Perlindungan hukum 

Berdasarkan asal katanya, perlindungan hukum terdiri atas dua kata 

yakni perlindungan dan hukum. Kata pertama yakni perlindungan, menurut 

kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berarti tempat berlindung, hal 

(perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.9 Sedangkan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan 

Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang 

Berat dalam pasal 1 disebutkan bahwa pengertian perlindungan adalah suatu 

bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau 

aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, 

kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari 

pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Kata kedua adalah hukum, terkait definisi hukum banyak ahli hukum 

yang mencoba mendefinisikannya, diantaranya10: 

1. Prof. Dr. Van Kaan 

Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa 

untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat 

2. Dr. E. Utrecht SH. 

�������������������������������������������������������������
9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus besar bahasa Indonesia, 

Jakarta, Balai Pustaka, 2008. 
10

 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 23-37  
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Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu 

masyarakat dan seterusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang 

bersangkutan. 

3. Immanuel Kant 

Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak 

bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan 

kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang 

kemerdekaan. 

Adanya perbedaan definisi dari para pakar tersebut menandakan 

bahwa hukum memang sulit didefinisikan. Secara umum hukum dapat 

didefinisikan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang 

berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang 

mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa 

dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.11

Terkait pengertian perlindungan hukum ada dua ahli hukum yang 

mencoba mendefinisikannya, yaitu Philipus M. Hadjon yang menyatakan 

sebagai berikut: 

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta 

pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek 

hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum, dari 

kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya 

berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat 

dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan 

kepada pihak yang melanggarnya.12

Ahli hukum kedua yaitu Satjipto Raharjo, perlindungan hukum yaitu: 

�������������������������������������������������������������
11 Ibid. Hlm. 38. 
12

 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Jakarta, 1987, 

Hlm. 105. 
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Dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara 

menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur 

(tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan 

tersebut.13

Dari kedua definisi mengenai perlindungan hukum yang ada dapat 

diambil kesimpulan yakni yang dimaksud dengan perlindungan hukum yaitu 

adanya instrumen hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang sengaja 

diciptakan untuk memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia. 

A.2 Konsep Perlindungan Hukum 

Menurut Philipus M. Hadjon terdapat beberapa prinsip perlindungan 

hukum bagi rakyat Indonesia yang berdasarka pancasila, yaitu14: 

a)   Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia, pada prinsip ini bertumpu dan bersumber dari konsep 

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia karena menurut sejarah di barat konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia lahir 

diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan-

peletakan. 

b)   Prinsip negara hukum, prinsip kedua yang melandasi 

perlindungan hukum bagi rakyat. Apabila dikaitkan dengan 

prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia maka prinsip tersebut merupakan tujuan dari negara 

hukum. 

�������������������������������������������������������������
13

 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm. 53. 
14

Op.cit. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Hlm. 38 
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Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu15: 

1. Perlindungan Hukum Preventif 

Dalam perlindungan hukum preventif subyek hukum diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau menyampaikan 

pendapatnya sebelum suatu putusan pemerintah mendapat bentuk 

yang definitif. Tujuan dari perlindungan hukum secara preventif 

adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Upaya perlindungan 

prefentif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang 

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya 

perlindungan prefentif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-

hati dalam mengambil keputusan. 

2. Perlindungan Hukum Represif 

Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk 

menyelesaikan sengketa. Penanganan dalam menyelesaikan 

sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang 

baik secara absolut maupun relatif. 

Berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan perlindungan 

hukum dalam skripsi ini adalah segala perbuatan atau upaya perlindungan 

baik dalam bentuk preventif atau represif yang dilakukan oleh aparat penegak 

hukum dalam memenuhi hak-hak petani pemulia tanaman pada khususnya 

sehingga dapat tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tidak 

sebatas pada orang-orang tertentu saja. 

�������������������������������������������������������������
15

Ibid, Hlm. 3 
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B. Hak Petani Pemulia Tanaman 

B.1 Tinjauan umum tentang Hak 

Hak merupakan kekuasaan tertentu yang diberikan oleh hukum 

kepada seseorang.16 Dengan demikian maka hak tidak data dilepaskan dengan 

hukum. menurut Fitzgerald ada beberapa ciri-ciri hak menurut hukum, 

yaitu
17

: 

1. Hak yang dilekatkan pada seseorang yang disebut sebagai pemilik 

atau subjek dari hak itu dan pemilik atau subyek hak tersebut juga 

disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi 

sasaran dari hak. 

2. Hak yang tertuju kepada orang lain, yakni yang menjadi pemegang 

kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif. 

3. Hak yang ada pada seseorang, Hak ini mewajibkan pihak lain untuk 

melakukan (commission) atau tidak melakukan (omission) sesuatu 

perbuatan yang merupakan isi dari hak. 

4. Commission atau omission itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut 

sebagai obyek dari hak. 

5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa 

tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya. 

Dalam hak selalu terdapat empat unsur yaitu subyek hukum, obyek 

hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan 

�������������������������������������������������������������
16

Op. Cit, Ilmu Hukum, Hlm. 14 
��
�������Hlm. 16�
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perlindungan hukum. ada dua macam hak menurut Sudikno Mertokusumo, 

yaitu18

1. Hak absolut yaitu, hak yang memberikan wewenang kepada 

pemegangnya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, hak ini pada 

dasarnya dapat dilaksanakan terhadap siapa saja dan melibatkan setiap 

orang. 

2. Hak relatif yaitu, hak yang berisi wewenang untuk menuntut hak yang 

hanya dimiliki oleh seseorang terhadap orang-orang tertentu, sehingga 

berlaku bagi orang-orang tertentu.  

Menurut Curzon, mengelompokkan hak-hak sebagai berikut19: 

1. Hak-hak yang sempurna dan tidak sempurna, hak yang sempurna 

adalah hak yang dapat dilaksanakan melalui hukum dapat berupa 

melakukan pemaksaan oleh hukum. Sedangkan hak yang tidak 

sempurna yaitu hak yang diakui oleh hukum tetapi tidak selalu 

dilaksanakan oleh pengadilan. 

2. Hak utama dan tambahan, hak utama adalah hak yang dapat diperluas 

oleh hak yang lain. Sedangkan hak tambahan hanya melengkapi hak 

utama seperti perjanjian sewa-menyewa tanah yang memberikan hak 

tambahan kepada hak utama dari pemilik tanah. 

3. Hak publik dan perdata, hak publik adalah hak yang ada pada 

masyarakat pada umumya yaitu negara. Sedangkan hak perdata berada 

pada perseorangan, seperti hak seseorang untuk menikmati barang. 

�������������������������������������������������������������
18

 Ramli Zein, Hak Pengelolaan dalam Sistem UUPA, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Hlm. 37 
19

Ibid, Hlm. 38 
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4. Hak positif dan negatif, hak positif adalah hak untuk menuntut 

dilakukannya suatu perbuatan. Sedagkan hak negatif adalah hak untuk 

menuntut tidak dilakukannya suatu perbuatan. 

5. Hak milik dan hak pribadi, hak milik adalah hak yang berhubungan 

dengan barang-barang yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya 

bisa dialihkan. Sedangkan hak pribadi adalah hak yang berhubungan 

dengan kedudukan seseorang yang tidak pernah bisa dialihkan. 

B.2 Tinjauan Umum tentang Petani  

Mengenai definisi dari petani, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak 

perbedaan diantara para ahli terkemuka. Barringtone Moore Jr mengatakan: 

Tak mungkinlah mendefinisikan perkataan petani dengan ketepatan 

mutlak karena batasnya memang kabur pada ujung kenyataan sosial 

itu sendiri. suatu sejarah sub-ordinasi kepada kelas atas tuan tanah 

diakui dan diperkuat dengan hukum kekhususan kultural yang 

tajam dan sampai tingkat tertentu kekhususan de facto dalam 

pemilikan tanah merupakan ciri-ciri pokok yang membedakan 

petani.20

Dari definisi diatas Moore mengemukakan bahwa sangat sulit untuk 

memberikan definisi petani secara mutlak karena sangat tergantung pada 

kondisi sosial yang ada dalam suatu tempat. Sedangkan menurut Eric R. Wolf 

mendefinisikan petani sebagai: 

Penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam cocok-tanam dan 

membuat keputusan yang otonom tentang proses cocok tanam. 

Kategori itu dengan demikian mencakup penggarapan atau 

penerima bagi hasil maupun pemilik penggarap selama mereka ini 

berada pada posisi pembuat keputusan yang relevan tentang 

�������������������������������������������������������������
20

 Dalam buku Landsbegger, Henry, Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial, CV. Rajawali, 

Jakarta, 1981, Hlm. 9 
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bagaimana pertumbuhan tanaman mereka. Namun tidak 

memasukkan nelayan atau buruh tani tak bertanah.21

Dalam penulisan skripsi ini petani yang dimaksud lebih mengarah 

pada petani kecil. Secara umum petani kecil mempunyai ciri-ciri22: 

1. Berusaha tani dalam lingkungan tekanan penduduk lokal yang 

meningkat; 

2. Mempunyai sumber daya terbatas sehingga menciptakan tingkat hidup 

yang rendah; 

3. Bergantung seluruhnya atau sebagian pada kepada produksi yang 

subsisten yakni dengan cara pengelolahan lahan untuk satu jenis 

tanaman saja pada satu kali masa tanam; dan 

4. Kurang memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan 

lainnya. 

Di Indonesia batasan mengenai petani kecil telah disepakati bahwa 

yang dinamakan petani kecil adalah
23

: 

1. Petani yang pendapatannya rendah, yaitu kurang dari setara 240 Kg 

beras perkapita pertahun; 

2. Petani yang memiliki lahan sempit yaitu lebih kecil dari 0,25 hektar 

lahan mempunyai lahan tegal maka luasnya 0,5 hektar di Jawa dan 

1,0 hektar diluar jawa; 

3. Petani yang kekurangan modal dan memiliki tabungan yang terbatas; 

dan 

�������������������������������������������������������������
21

Ibid, Hlm. 10 
22 Soekartawi. dkk, Ilmu Usahatani dan Penelitian untuk Pengembangan Petani Kecil, UI 

Press, Jakarta, 1986, Hlm. 1  
23

Ibid, Hlm. 3 
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4. Petani yang memiliki pengetahuan yang terbatas dan kurang dinamik 

sehingga tidak mengikuti perkembangan teknologi yang ada. 

B.3 Hak Petani Pemulia Tanaman 

Kelangsungan hidup manusia  sangat bergantung pada usaha pertanian, 

maka dari itu sangat penting untuk melindungi hak-hak petani. Secara 

terperinci hak-hak petani meliputi24: 

1. Hak atas tanah pertanian 

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 

1960, disebutkan bahwa penguasaan tanah terbagi atas dua bagian yaitu: 

a) tanah yang dikuasai oleh negara, dan b) tanah yang dimiliki 

masyarakat dan masyarakat adat yang secara terus menerus dan turun 

temurun. Petani dalam hal ini sebagai masyarakat mempunyai hak untuk 

memiliki lahan yang dapat digunakan untuk pertanian sebagaimana 

tercatum dalam ketentuan yang terdapat dalam UUPA. 

2. Hak untuk memiliki keanekaragaman hayati 

Hak tersebut memberikan pengertian bahwa petani memiliki segala 

sumber daya alam dan berhak untuk melestarikan dan mengembangkan 

sumber daya alam tersebut. 

3. Hak untuk melestarikan, memuliakan, mengembangkan, saling menukar, 

dan menjual benih serta bahan tanam lainnya. 

Hak tersebut diatas sudah mulai terkurangi dengan adanya berbagai 

peraturan perundangan yang membatasi petani untuk melakukan 

�������������������������������������������������������������
24 Wilhelmina Adipoetra, Analisis Pengembangan Agribisnis Beras Organik dalam Upaya 

Mengembalikan Hak-Hak Petani, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Pertanian 

Universitas Brawijaya, 2002, Hlm.29 
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pemuliaan tanaman, saling tukar-menukar ataupun melakukan penjualan 

benih. 

4. Hak untuk memperoleh benih-benih kembali secara aman. 

Petani mempunyai hak untuk memperoleh benih-benih scara aman yang 

tersimpan di Bank benih internasional seperti IRRI (International Rice 

Research Institute). Namun hak ini sulit terwujud apabila pemerintah 

tidak memberikan dukungan melalui peraturan perundangan yang 

melindungi petani. 

5. Hak untuk memperoleh informasi yang benar. 

Tingkat pendidikan petani Indonesia yang sebagian besar rendah tidak 

membuat hak tersebut menjadi diabaikan. Petani tetap harus 

mendapatkan informasi yang benar terkait berbagai produk pertanian 

serta proses pertanian yang baik dan efektif. 

6. Hak untuk memperoleh harga yang layak dan dorongan untuk bertani 

secara berkelanjutan.  

7. Hak untuk memperoleh makanan yang sehat dan menyelamatkan 

Dalam situasi krisis yang berkepanjangan, petani tetap harus 

mendapatkan makanan yang sehat agar memampu memasok kebutuhan 

pangan nasional yang semakin hari terus meningkat. 

Dalam Resolusi FAO (Food and Agriculture Organization of the 

United Nation)   Nomor 3 Tahun 2001 mendefinisikan hak petani (Farmers 

Right) sebagai berikut: 

“… Farmers Right mean rights arising from the past, present and 

future contributions of farmers in conserving, improving, and 

making available plant genetic resources, particularly those in the 

centres of origin/diversity…” 
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Dapat diartikan bahwasanya hak petani adalah hak yang muncul dari 

masa lampau, saat ini, dan masa yang akan datang atas kontribusi yang 

dilakukan oleh petani dalam melakukan pelestarian, pengembangan, dan 

menjadikan tersedianya sumber daya genetik yang ada saat ini terutama bagi 

petani, terutama yang ada di pusat asal dan pusat keanekaragaman tanaman 

(terjemahan bebas penulis). 

Pemulia merupakan orang yang melaksanakan proses pemuliaan 

tanaman. Petani sebagai subyek yang melakukan usaha pertanian dapat 

melakukan usaha pemuliaan tanaman tersebut. Maka dari itu petani juga 

dapat berperan menjadi pemulia tanaman. Sebagai pemulia tanaman secara 

otomatis petani juga memperoleh hak yang disebut dengan hak pemulia 

(breeder’s rights). Hak pemulia merupakan hak eksklusif yang diberikan 

kepada pemegangnya untuk menghasilkan atau menggunakan kembali dan 

menjual varietas tanaman yang telah dihasilkan.25

Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman dalam pasal 6 telah 

menyebutkan bahwa hak pemulia terdiri atas hak untuk memiliki dan 

memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk 

menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk 

propagasi. 

Hak pemulia selain sebagai perlindungan hak atas kekayaan 

intelektual bagi pemulia itu sendiri, namun juga harus mampu:26

�������������������������������������������������������������
25 Andriana. Krisnawati, Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak 

Paten dan Hak Pemulia, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, Hlm. 52  
26

 Ibid, Hlm. 56 
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1. Menjamin terpenuhinya sebanyak mungkin kebutuhan petani akan benih 

bermutu secara berkesinambungan dan merata diseluruh wilayah 

pertanaman secara spesifik; 

2. Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dan mendorong 

tumbuhnya industri perbenihan, dan merangsang invensi serta 

pengembangan varietas-varietas baru sebanyak mungkin oleh masyarakat; 

3. Mendorong perluasan lapangan kerja baru dibidang pertanian dan 

peningkatan kegiatan dalam teknologi pemuliaan oleh masyarakat; 

4. Menjamin perkayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah; dan 

5. Mendorong peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani.  

Dalam pemberian hak pemuliaan tanaman pemerintah memberikan 

jangka waktu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor Perlindungan Varietas 

Tanaman jangka waktu yang ditetapkan yakni 20 (dua puluh) tahun untuk 

tanaman yang sifatnya semusim dan 25 tahun untuk tanaman yang sifatnya 

tahunan. Setelah lewat dari jangka waktu tersebut maka hak eksklusifnya 

akan hilang dan varietas tanaman yang didaftarkan menjadi milik umum. 

C.  Konsistensi 

Konsistensi berasal dari kata konsisten yang artinya tetap tak berubah-

ubah, taat asas, sesuai, sejalan, perbuatan dengan ucapan harus.
27

 Sedangkan 

konsistensi berarti ketetapan, ketaatasasan, tak berubah-ubahnya (pendirian, 

ucapan), kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan perbuatan.
28

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka konsistensi yang dimaksud 

�������������������������������������������������������������
27 J.S Badudu dan Sultan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustakan Sinar 

Harapan, Jakarta, 2011, Hlm. 713 
28

 Ibid, Hlm. 713 
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dalam penulisan skripsi ini adalah kesesuaian antara peraturan perundang-

undangan yang ada dibawahnya dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi yang merupakan acuan dalam pembuatan setiap norma yang 

dibuat. 

Dalam mengukur sebuah konsistensi peraturan perundangan-

undangan maka tidak akan lepas dari teori yang dikemukanakan oleh Hans 

Kelsen yakni Stufentheorie atau teori tentang jenjang norma hukum. Teori ini 

mengemukakan bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam 

suatu susunan hirarki, norma yang berada dibawah bersumber atau berdasar 

dari norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai berhenti pada 

suatu norma tertinggi yang disebut Grundnorm atau norma dasar.
29

  

Gambar 2.1 Teori Jenjang Norma Hukum (Stufentheorie) 

Sumber: Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis, Fungsi, 

dan Materi Muatan, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2007, 

Hlm. 21. 

Di Indonesia hirarki peraturan perundang-undangan terdapat dalam 

pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

�������������������������������������������������������������
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 Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, PT. Kanisius, 

Yogyakarta, 2007, Hlm. 21. 
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Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa hirarki peraturan 

perundang-undangan di Indonesia meliputi: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemeintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

merupakan Grundnorm atau norma dasar yang menjadi acuan dalam 

pembentukan peraturan perundangan dibawahnya dan peraturan perundang-

undangan dibawahnya harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya 

Tanaman 

D.1 Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Sistem Budidaya 

Tanaman. 

Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman disahkan pada tanggal 30 

April 1992. Latar belakang lahirnya Undang-Undang ini adalah adanya 

kebutuhan masyarakat akan sistem pertanian yang maju dan efisien maka dari 

itu diperlukan instrumen hukum yang mampu mendorong peningkatan 

kualitas sumber daya. Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan pasal 3 yang 

terdapat dalam Undang-Undang ini yaitu untuk meningkatkan serta 
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memperluas keanekaragaman tanaman sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan pangan rakyat Indonesia, meningkatkan taraf hidup petani, serta 

diharapkan mampu mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan 

berusaha dan kesempatan kerja. 

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam sistem budidaya tanaman 

adalah meliputi proses kegiatan produksi sampai dengan pasca panen. Dalam 

penjelasan Undang-Undang ini dijelaskan bahwa proses kegiatan produksi 

meliputi semua  kegiatan yang dilakukan mulai dari penyiapan lahan dan 

media tumbuh tanaman, pembenihan, penanaman, pemeliharaan, 

perlindungan tanaman, dan panen. Sedangkan yang dimaksud dengan proses 

kegiatan pasca panen meliputi semua tahapan yang dimulai sesudah panen 

sampai dengan hasilnya siap dipasarkan. 

D.2 Pengertian Sistem Budidaya Tanaman 

Sistem merupakan suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri 

dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.30 Bagian-bagian yang 

ada dalam sistem tersebut bekerja sama secara aktif untuk mencapai tujuan 

utama dari kesatuan tersebut. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa 

karakteristik sistem yaitu: 

1. Sistem berorientasi kepada tujuan 

2. Keseluruhan artinya tidak hanya meliputi bagian-bagian yang ada 

dalam sistem tersebut 

�������������������������������������������������������������
30

Op. Cit, Ilmu Hukum,  Hlm. 48 
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3. Sistem akan senantiasa berinteraksi dengan sistem yang lebih besar 

yaitu lingkungan nya. 

4. Bagian-bagian sistem yang bekerja akan menciptakan sesuatu yang 

berharga 

5. Antara bagian satu dengan bagian yang lainnya harus mempunyai 

kecocokan 

6. Ada pemersatu yang akan mengikat sistem tersebut. 

Budidaya tanaman adalah serangkaian kegiatan pengembangan dan 

pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan 

modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna 

memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.31 Usaha budidaya tanaman 

ini dapat dilakukan oleh perorangan dan Badan usaha yang berbentuk badan 

hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang meliputi32: 

1. Badan Usaha Milik Negara; 

2. Badan Usaha Milik Daerah; 

3. Badan Usaha Swasta; atau 

4. Koperasi 

Sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman 

dijelaskan bahwa Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan 

pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan 

modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna 

memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. 

�������������������������������������������������������������
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 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Tentang  Usaha Budidaya 

Tanaman.
32

 Anonim, 2010, Usaha Budidaya Tanaman (online), http://www.jakarta.go.id/web/news (10 

Oktober 2012). 
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Dari pengertian tersebut maka Undang-Undang ini bermaksud 

mengatur mengenai bagaimana cara dalam memanfaatkan sumber daya hayati 

yang dalam hal ini berupa tanaman sehingga sumber daya tersebut mampu 

memberikan manfaat bagi manusia dan memenuhi kebutuhan pangan rakyat 

Indonesia yang semakin meningkat. 

E. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman 

E.1  Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Perlindungan Varietas 

Tanaman. 

Undang-Undang Perlindungan Varietas tanaman lahir dikarenakan 

oleh adanya  konsekuensi dari kesepakatan  GATT (General Agreement on 

Tariff and Trade) tahun 1994. Dalam kesepakatan tersebut setiap anggota 

WTO (World Trade Organization) wajib meratifikasi kesepakatan TRIPs. 

Persetujuan untuk meratifikasi TRIPs tersebut mengakibatkan Indonesia 

harus menyelaraskan semua peraturan perundangan terkait hak atas kekayaan 

intelektual seperti hak cipta, merek, paten dan termasuk diantaranya 

pengaturan mengenai perlindungan varietas tanaman dengan kesepakatan 

TRIPs.  

Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman bertujuan untuk 

mendorong para peneliti di bidang pemuliaan tanaman meningkatkan hasil 

penelitiannya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian 

Indonesia yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.33 Maka diharapkan 

�������������������������������������������������������������
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Op. Cit, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Hlm. 231 
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dengan diundangkannya Undang-Undang Varietas Tanaman dapat membantu 

menumbuhkan kreatifitas para pemulia tanaman di Indonesia untuk 

menciptakan varietas-varietas baru yang berkualitas sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat. 

Lingkup perlindungan varietas tanaman meliputi tanaman yang 

memiliki syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

Adapun syarat-syarat perlindungan terhadap varietas tanaman di Indonesia 

adalah sebagai berikut34: 

1. Baru. 

Varietas tanaman dianggap baru apabila pada waktu permohonan 

diajukan, tanaman tersebut belum diperdagangkan atau jika sudah 

diperdagangkan peraturannya adalah harus di Indonesia selama satu 

tahun atau diluar negara selama empat tahun (untuk tanaman semusim) 

atau enam tahun (untuk tanaman tahunan). 

2. Unik. 

Varietas akan dianggap unik apabila tanaman tersebut dapat dibedakan 

dari varietas yang ada. 

3. Seragam. 

Varietas akan dianggap seragam apabila terdapat unsur-unsur pembeda 

yang harus ditemukan di dalam semua pohon atau tanaman yang 

dihasilkan dari varietas baru. 

4. Stabil. 

�������������������������������������������������������������
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 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman 
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Varietas akan dianggap stabil apabila ciri-cirinya tetap ada walaupun 

ditanam secara berulangkali yaitu apabila unsur-unsur pembeda ini 

diturunkan ke generasi tanaman berikutnya. 

5. Diberi nama. 

Tanaman yang sudah memenuhi syarat baru, unik, seragam, stabil, 

harus diberi nama pemberian naman ini dilakukan berdasarkan aturan 

yang berlaku dalam ilmu biologi. 

Seperti pada perlindungan hak atas kekayaan intelektual lainnya, 

perlindungan terhadap varietas tanaman juga terdapat batasan jangka waktu. 

Adapun jangka waktu perlindungan di Indonesia di bagi menjadi dua yaitu 

jangka waktu 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman 

tahunan. Jangka waktu perlindungan diberikan terhitung sejak tanggal 

pemberian hak perlindungan varietas tanaman. 

E.2 Pengertian Varietas Tanaman 

Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau 

spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, 

bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotip (ciri-ciri yang tampak) 

atau kombinasi genotip yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang 

sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila 

diperbanyak tidak mengalami perubahan.35

Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan varietas tanaman 

adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini 

�������������������������������������������������������������
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 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman. 



32 

�

�

diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor 

Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan 

oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
36

Perlindungan terhadap varietas tanaman sangat diperlukan mengingat 

semakin bertambahnya jumlah penduduk dunia sehingga secara otomatis 

membutuhkan jumlah pangan yang lebih banyak. Pada akhir abad ini 

diperkirakan jumlah penduduk dunia akan bertambah menjadi 6 milyar jiwa 

dan jumlah ini akan meningkat menjadi 8 milyar jiwa pada tahun 2020 dan 

meningkat menjadi 10 milyar jiwa pada tahun 2035.37 Maka dari itu perlu 

adanya pengembangan varietas tanaman melalui pemuliaan tanaman agar 

benih yang ditanaman dapat tumbuh lebih cepat serta memiliki kualitas yang 

lebih baik.  

Dengan adanya perlindungan varietas tanaman ini diharapkan para 

pemulia tanaman meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun 

badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka 

menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang 

hak Perlindungan Varietas Tanaman perlu diberikan hak tertentu serta 

perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai.38

F. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006  Tentang Pengesahan 

International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And 

�������������������������������������������������������������
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 Pasal 1 angka1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman�
37 Op.Cit., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Hlm. 230. 
38

 Dasar Menimbang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman
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Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman 

Untuk Pangan Dan Pertanian). 

Latar belakang lahirnya Undang-Undang ini sebagaimana tertuang 

dalam penjelasan yakni pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat 

tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah ketersedian bahan pangan maka 

dari itu FAO (Food and Agriculture Organization) selaku organisasi pangan 

dunia merasa perlu melakukan berbagai upaya, khususnya melakukan 

penelitian dan pengembangan pertanian yang diarahkan untuk mengatasi 

kekurangan pangan. Atas dasar tersebut maka diselenggarakan konvensi 

internasional yang menghasilkan International Treaty On Plant Genetic 

Resources For Food And Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya 

Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian). 

Maka sebagai salah satu anggota FAO dan peserta konvensi 

pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut melalui Undang-

Undang Nomor 4 tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty On 

Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian Mengenai 

Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian). Adapun 

banyak manfaat yang bisa diambil dari ratifikasi yang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia yakni meningkatnya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya sumber daya genetik tanaman dalam pembangunan pertanian 

nasional, serta terjalinnya berbagai kerjasama internasional dalam bidang 

pangan dan pertanian.  

Undang-Undang ini terdiri atas 35 pasal dan 2 lampiran. Dalam salah 

satu pasal dalam Undang-Undang ini yakni pasal 9 memuat mengenai hak 
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petani yang harus dilindungi oleh pemerintah masing-masing negara 

konferensi. Pasal 9 tersebut menyebutkan bahwa peraturan perundang-

undangan nasional tidak diperkenankan membatasi hak petani untuk 

menyimpan, menggunakan, mempertukarkan dan menjual benih/bahan 

perbanyakan hasil tanaman sendiri. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode secara harfiah berarti “jalan ke”. Namun jika dijabarkan 

berdasarkan kebiasaan metode dapat berarti39: 

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian; 

2. Suatu teknik yang umum bagi bagi ilmu pengetahuan; 

3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. 

Metode penelitian pada hakekatnya mampu memberikan pedoman tentang 

cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-

lingkungan yang dihadapinya.40 Maka berdasarkan uraian diatas metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian hukum ini akan diuraikan sebagai berikut: 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji 

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.41 Penggunaan jenis 

penelitian yuridis-normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek 

yakni dari aspek yuridis penelitian ini mencoba mengkaji hukum dan 

peraturan perundangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang Nomor 4 

�������������������������������������������������������������
39

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, 

Hlm. 5 
40 Ibid, Hlm. 6 
41

 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya, 

2005,  Hlm. 295 
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Tahun 2006  Tentang Pengesahan International Treaty On Plant Genetic 

Resources For Food And Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya 

Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian). Sedangkan dari aspek 

normatif yakni mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan 

atau norma tersebut.    

B. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pendekatan perundang-undangan (statute-approach), yaitu penelitian 

dilakukan terhadap produk-produk hukum yang hendak diteliti.
42

 Dalam hal 

ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya 

Tanaman dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan 

Varietas Tanaman serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006  Tentang 

Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And 

Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk 

Pangan Dan Pertanian) 

C. Jenis dan Sumber Bahan hukum 

Bahan hukum bersumber dari studi kepustakaan adapun jenis bahan 

hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

�������������������������������������������������������������
42

 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju. Bandung, 2008, 

Hlm. 92. 
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1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan 

perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki tata urutan 

peraturan perundangan di Indonesia43 yang meliputi: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman 

khususnya pasal 9, 12,dan 14;  

c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan 

Varietas Tanaman khususnya pasal 10 dan BAB III terkait 

permohonan perlindungan varietas tanaman; dan 

d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006  Tentang Pengesahan 

International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And 

Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman 

Untuk Pangan Dan Pertanian) khususnya pasal 9. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas: 

a. Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh; 

b. Jurnal-jurnal hukum; 

c. Pendapat para sarjana; 

d. Kasus-kasus hukum yang terkait dengan perlindungan varietas 

tanaman; 

e. Yurisprudensi; dan 

f. Hasil-hasil symposium  

�������������������������������������������������������������
43

Op.Cit, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Hlm. 295 
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3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder44

yang meliputi:  

a. Kamus hukum; 

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan 

c. Ensiklopedia. 

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum 

Adapun teknik yang digunakan dalam memperoleh bahan hukum 

primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran 

studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang 

mengatur tentang perlindungan petani pemulia tanaman di Indonesia. 

Bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari studi literatur di 

Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas 

Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (Fakultas Hukum Univesitas 

Brawijaya), surat kabar, koleksi pribadi penulis serta dengan cara mengunduh 

berbagai artikel di internet yang berkaitan dengan topik yang hendak dibahas.  

E. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menguraikan dan 

menghubungkan bahan hukum yang telah ada kemudian disajikan kedalam 

penulisan yang sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan terkait 

perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Indonesia. 

�������������������������������������������������������������
44

Ibid, Hlm. 296 
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Selanjutnya bahan hukum yang ada tersebut dianalisis baik secara deduktif 

maupun induktif untuk melihat konsistensi pengaturan perundangan di 

Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani 

pemulia tanaman di Indonesia, sehingga dapat ditemukan solusi berupa upaya 

yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap 

petani pemulia di Indonesia. 

Analisis bahan hukum dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: 

1. Tahap identifikasi, dalam tahap ini yang dilakukan adalah 

mengiventarisasi bahan-bahan hukum terkait pemuliaan tanaman, 

pemulia tanaman, dan petani pemulia tanaman.  

2. Tahap deskripsi, dalam tahap ini yang dilakukan adalah melakukan 

penganalisaan terhadap bahan hukum yang ada berkaitan dengan 

konsistensi undang-undang di Indonesia dalam memberikan 

perlindungan hukum terhadap petani pemulia tanaman.

3. Tahap analisis fungsional, dalam tahap ini dilakukan penarikan 

kesimpulan dari tahapan – tahapan sebelumnya yang telah dilakukan 

sehingga dapat ditemukan upaya-upaya agar undang-undang di 

Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum maksimal terhadap 

petani pemulia tanaman..  

F. Definisi Konseptual 

1. Petani 

Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini lebih mengarah pada 

petani kecil di Indonesia, yaitu petani yang mempunyai ciri-ciri sebagai 
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berikut, (1) Petani yang pendapatannya rendah, yaitu kurang dari setara 

240 Kg beras perkapita pertahun, (2) Petani yang memiliki lahan sempit 

yaitu lebih kecil dari 0,25 hektar lahan mempunyai lahan tegal maka 

luasnya 0,5 hektar di Jawa dan 1,0 hektar diluar jawa, (3) Petani yang 

kekurangan modal dan memiliki tabungan yang terbatas, dan (4) Petani 

yang memiliki pengetahuan yang terbatas dan kurang dinamik.
45

 Selain itu 

juga petani yang melakukan proses pemuliaan tanaman secara tradisional. 

2. Pemulia 

Orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
46

 Pemuliaan 

tanaman yaitu rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis 

dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas 

baru yang lebih baik.
47

3. Hak Petani 

Hak yang muncul dari masa lampau, saat ini, dan masa yang akan 

datang atas kontribusi yang dilakukan oleh petani dalam melakukan 

pelestarian, pengembangan, dan menjadikan tersediannya sumber daya 

genetik yang ada saat ini terutama bagi petani, terutaman yang ada di pusat 

asal dan pusat keanekaragaman tanaman.
48

�������������������������������������������������������������
45 Op. Cit, Ilmu Usahatani dan Penelitian untuk Pengembangan Petani Kecil, Hlm. 3 
46

 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman.
47

 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. 
48 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006  Tentang Pengesahan International Treaty On 

Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik 

Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian)
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4. Hak Pemulia 

Hak eksklusif yang diberikan kepada pemulia tanaman yang telah 

melakukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

5. Perlindungan Hukum 

Adanya instrumen hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang 

sengaja diciptakan untuk memberikan perlindungan bagi hak asasi 

manusia. Dalam upaya untuk memenuhi hak-hak petani sebagai pemulia 

sehingga dapat tercapai kesejahteraan bagi seluruh petani di Indonesia. 

6. Konsistensi 

Kesesuaian Undang-Undang terkait pemulia tanaman di Indonesia 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

terkait perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia. 
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G. Kerangka Berfikir 

Gambar 3.1 Alur Berfikir Permasalahan 

Sumber: Bahan hukum primer diolah, 2013.

Indonesia adalah Negara Agraris 

PEMULIAAN TANAMAN

Pertanian yang maju, efisien dan tangguh mempunyai peranan 

penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional�

Proses pemuliaan tanaman dapat dilakukan oleh Badan Usaha dan Perorangan (Petani) 

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani pemulia 

tanaman di Indonesia�

Perlindungan Hukum 

Oleh Pemerintah 

Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1992 Tentang 

Sistem Budidaya 

Tanaman 

Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2000 

Tentang Perlindungan 

Varietas Tanaman 

Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2006  Tentang 

Pengesahan International Treaty 

On Plant Genetic Resources For 

Food And Agriculture

Peraturan yang ada belum mampu memberikan 

perlindungan terhadap hak petani pemulia tanaman 

Adanya Inkonsistensi pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Petani pemulia 

tanaman di Indonesia
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Konsistensi Undang-Undang Terkait Pemulia Tanaman Di Indonesia 

dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani 

Pemulia Tanaman 

A.1 Pengaturan  terkait Pemuliaan Tanaman 

Perkembangan manusia yang sangat cepat dari segi kuantitas secara 

otomatis telah menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan 

penting terkait hal tersebut yakni kebutuhan akan pangan yang semakin lama 

semakin meningkat namun kondisi ini tidak diimbangi dengan ketersediaan 

bahan pangan tersebut. Maka dari itu untuk mengantisipasi permasalahan 

tersebut perlu adanya metode atau teknologi yang dapat mengatasi 

permasalahan tersebut. Adapun salah satu metode yang dapat digunakan 

tersebut adalah proses pemuliaan tanaman. 

Pemuliaan tanaman merupakan suatu metode yang secara sistematik 

merakit keanekaragaman genetik menjadi suatu bentuk yang lebih bermanfaat 

bagi manusia.
49

 Dalam proses pemuliaan tanaman akan dipelajari 

karakteristik dari tanaman yang meliputi susunan genetik tanaman tersebut 

agar akhirnya tercipta tanaman yang menguntungkan. Dari proses pemuliaan 

tanaman akan tercipta varietas baru yang lebih unggul dari varietas 

berikutnya. Dalam melakukan pemuliaan tanaman ada beberapa proses yang 

�������������������������������������������������������������
49

 I Wayan. Sudarka dkk, Pemuliaan Tanaman, Universitas Udayana, Bali, 2009, Hlm. 8. 
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harus dilakukan oleh seorang pemulia tanaman. Adapun terdapat program 

baku dalam proses pemuliaan tanaman yakni
50

: 

Gambar. 4.1 Proses Baku Pemuliaan Tanaman 

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2013 

  

Tahap pertama yakni menentukan tujuan pemuliaan tanaman. Pada 

tahap ini pemulia mengidentifikasi tujuan serta harapan yang hendak dicapai 

dari proses pemuliaan tanaman. Tujuan tersebut meliputi tujuan jangka 

panjang maupun tujuan jangka pendek. Tujuan yang dimaksud juga terkait 

gagasan pemulia tanaman terhadap benih yang akan dilakukan proses 

pemuliaan tanaman. 

Tahap kedua, pemulia tanaman menyediakan plasma nutfah. Plasma 

nutfah adalah bahan tanaman, hewan, mikroba atau mahluk lainnya yang 

mengandung satuan-satuan fungsional pewarisan sifat yang mempunyai nilai, 

baik aktual maupun potensial.
51

 Maka dalam proses plasma nutfah yang 

digunakan adalah bahan tanaman. Plasma nutfah yang sudah ada dan yang 

�������������������������������������������������������������
50

Ibid, Hlm. 10 
 �
�Ibid.�
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akan digunakan tersebut harus mempunyai keanekaragaman genetik yang 

tinggi.  

Tahap ketiga adalah seleksi, pada tahap ini pemulia tanaman 

melakukan pemilihan terhadap genotip unggul dari plasma nutfah yang 

memiliki keanekaragaman genetik tinggi tersebut. Metode seleksi yang dapat 

digunakan tergantung pada cara perkembangbiakan tanaman. Pada tahap 

keempat ini, setelah dilakukan seleksi selanjutnya pemulia tanaman 

melakukan pengujian terhadap genotip unggul yang telah lolos tahap seleksi. 

Pengujian tersebut dilakukan melalui beberapa tahap yakni uji pendahuluan 

yang dilakukan di satu lokasi dan uji lanjutan yang dilakukan di beberapa 

lokasi. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui keunggulan 

genotip yang sedang dikembangkan dibanding dengan varietas yang sudah 

ada. Pada tahap kelima, pemulia dapat melakukan pelepasan varietas dengan 

terlebih dahulu melakukan sidang varietas. Varietas yang telah lolos 

pengujian dan memenuhi persyaratan dapat dilepas untuk menjadi varietas 

baru. 

Dari proses pemuliaan tanaman yang dilakukan pada dasarnya 

memiliki tujuan. Secara umum tujuan pemuliaan tanaman adalah merakit 

jenis atau varietas tanaman baru yang berdaya hasil tinggi, mengembangkan 

varietas tanaman yang lebih baik untuk lahan pertanian baru mengingat saat 

ini lahan pertanian subur semakin berkurang jumlahnya, mengembangkan 

varietas baru yang tahan terhadap hama dan penyakit, perbaikan karakter 

agronomik dan holtikulturik tanaman, serta untuk meningkatkan kualitas hasil 
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tanaman.
52

 Selain tujuan tersebut proses pemuliaan tanaman diharapkan 

memberikan sumbangan bagi kemajuan pertanian yang meliputi:
53

1. Peningkatan produktifitas, artinya melalui varietas baru diharapkan 

dengan luas tanah yang lebih sempit dan waktu yang relatif lebih 

pendek dapat menghasilkan hasil tanaman yang lebih banyak; 

2. Perluasan daerah produksi, artinya varietas baru yang dihasilkan dapat 

ditanam pada lahan marginal yaitu lahan yang mempunyai sedikit unsur 

hara, persediaan air dan curah hujan yang terbatas serta kondisi 

topografi yang berbukit-bukit sehingga menyebabkan rendahnya 

produktifitas tanaman; 

3. Penggunaan varietas hibrida, artinya varietas baru dari hasil pemuliaan 

tanaman akan menciptakan varietas hibrida sehingga produksi pertanian 

dapat ditingkatkan; 

4. Tahan terhadap hama dan penyakit, artinya varietas baru yang tercipta 

diharapkan lebih toleran dan kebal terhadap hama; 

5. Peningkatan kualitas, artinya varietas baru yang diciptakan diharapkan 

memiliki kualitas yang lebih baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

industri serta perkembangan masayarakat yang semakin maju; dan 

6. Menggalakkan teknologi pertanian modern, artinya dengan semakin 

banyak terciptanya varietas-varietas baru maka akan merubah pertanian 

yang sifatnya konvensional ke pertanian modern. 

Sumbangsih proses pemuliaan tanaman sangat besar yakni 

menyangkut ketersedian bahan makanan bagi masyarakat secara luas yang 

�������������������������������������������������������������
52 Ibid, Hlm. 4 
53

 Sri Hartati, 2011, Pemuliaan Tanaman (Online), diakses di rajabillah.files.wordpress.com (10 

Desember 2012)�
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mana jumlah penduduk terus bertambah. Dari data yang ada jumlah penduduk 

di Indonesia diperkirakan pada tahun 2025 akan dihuni oleh 273 juta jiwa 

penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,9 % sampai 1,3 % 

pertahun.
54

 Proses pemuliaan tanaman diharapkan mampu memberikan solusi 

bagi ketersediaan pangan bagi masyarakat dunia pada umumnya dan 

masyarakat Indonesia pada khususnya. 

Mengingat pentingnya proses pemuliaan tanaman tersebut maka dari 

itu perlu adanya aturan hukum yang memberikan perlindungan bagi proses 

pemuliaan tanaman serta bagi pemulia tanaman itu sendiri. Adapun 

pengaturan perlindungan hukum yang dimaksud meliputi pengaturan secara 

global atau internasional dan pengaturan secara lokal atau nasional. 

Pengaturan terkait pemuliaan tanaman dan penciptaan varietas baru 

tanaman secara internasional dapat dilihat dalam dua perjanjian yang 

meliputi: 

1. Konvensi internasional tentang perlindungan varietas baru tanaman 

UPOV (Union Internationale Pour La Des Obtentions Vegetale)

Konvensi UPOV bertujuan untuk memberikan perlindungan 

berupa penghargaan kepada pemulia tanaman yang telah berhasil 

menemukan varietas baru tanaman. Penghargaan yang diberikan 

melalui pemberian hak intelektual yang didasarkan pada prinsip-prinsip 

�������������������������������������������������������������
54

 Carsono Nono, Peran Pemuliaan Tanaman dalam Meningkatkan Produksi Pertanian 

Indonesia, Makalah disajikan dalam Seminar on Agricultural Sciences Mencermati Perjalanan 

Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam kajian terbatas bidang Produksi 

Tanaman, Pangan, di Tokyo, Januari 2008. 
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tertentu.
55

 Berdasakan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

konvensi UPOV lebih menitikberatkan pada perlindungan yang bersifat 

individual kepada pemulia tanaman. 

Sampai tahun 2011 UPOV beranggotakan 70 negara namun 

sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi konvensi UPOV tersebut. 

Hal ini mengingat prinsip utama konvensi UPOV yakni pemberian 

national treatment yang artinya negara anggota konvensi wajib 

memberikan perlakuan yang sama kepada warga negara asing yang 

menjadi anggota dalam konvensi ini sebagaimana perlindungan yang 

diberikan kepada warga negaranya sendiri terkait perlindungan di 

bidang pemuliaan tanaman.
56

 Dengan ketentuan tersebut dan ditambah 

kondisi para pemulia tanaman di Indonesia yang masih tradisional maka 

akan merugikan pemulia tanaman di Indonesia apabila harus 

menggunakan ketentuan yang sama. 

2. Trade Related Aspect of Intelectual Property Rights. (TRIPs) 

TRIPs merupakan perjanjian internasional yang terkait dengan 

hak atas kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan perdagangan 

dunia. Pada hakikatnya TRIPs mengandung empat kelompok 

pengaturan. Pertama, yang mengaitkan hak kekayaan intelektual dengan 

konsep perdagangan internasional. Kedua, yang mewajibkan negara-

negara anggota untuk mematuhi Paris Convention dan Bern 

Convention. Ketiga, menetapkan aturan atau ketentuan sendiri. 

�������������������������������������������������������������
55

 Pier Giacomo Bianchi, Standar Unice Dalam Kerangka Perjanjian dan Standar 
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Keempat, yang merupakan ketentuan atas hal-hal yang secara umum 

termasuk upaya penegakan hukum yang terdapat dalam legislasi 

negara-negara anggota.
57

Indonesia telah meratifikasi kesepakatan TRIPs melalui Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement 

Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentuan 

Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan demikian Indonesia wajib 

mempunyai aturan yang ada dalam Paris Convention, Bern Convention

serta TRIPs. Salah satu aturan yang wajib dibuat oleh pemerintah 

Indonesia adalah peraturan terkait perlindungan terhadap varietas 

tanaman baru. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 27 TRIPs ayat (3) 

huruf b yang mengatakan bahwa: 

“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.” 

Ketentuan tersebut mengatakan bahwa negara anggota TRIPs 

wajib memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman. 

perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui paten atau sistem sui 

generis (sistem tersendiri) atau dengan kombinasi antara keduanya. 

Dalam hal ini Indonesia menggunakan metode sistem sui generis. Hal 

ini dapat dilihat dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 tahun 

2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. 
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Kedua aturan diatas merupakan aturan yang mengatur secara global 

atau internasional, sedangkan pengaturan nasional secara umum terdapat 

dalam tiga Undang-Undang yang meliputi: 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya 

Tanaman 

Undang-Undang ini lahir dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan 

masyarakat akan sistem pertanian yang maju dan efisien maka dari itu 

diperlukan instrumen hukum yang mampu mendorong peningkatan 

kualitas sumber daya untuk menciptakan ketahanan pangan. Dalam 

pasal 3 disebutkan bahwa tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk 

meningkatkan serta memperluas keanekaragaman tanaman sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia, meningkatkan 

taraf hidup petani, serta diharapkan mampu mendorong perluasan dan 

pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman 

Undang-undang ini lahir dikarenakan ketentuan pasal 27 TRIPs 

yang mewajibkan negara anggota untuk memiliki aturan yang mengatur 

tentang perlindungan varietas baru tanaman. Maka sebagai negara 

anggota TRIPs Indonesia membuat sistem sui generis yang terpisah 

dengan sistem paten untuk melindungan varietas baru tanaman. 

Tujuan undang-undang ini tidak dijelaskan secara implisit, namun 

Undang-Undang ini pada intinya memberikan hak yang sifatnya 

eksklusif seperti pada perlindungan HKI serta bertujuan untuk 
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mendorong para peneliti di bidang pemuliaan tanaman meningkatkan 

hasil penelitiannya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan sektor 

pertanian Indonesia yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.
58

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang pengesahan 

International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And 

Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetic Tanaman 

untuk Pangan dan Pertanian) 

Undang-Undang ini lahir sebagai bentuk ratifikasi atau 

pengesahan perjanjian international terkait Sumber Daya Genetik dan 

Pangan. Adapun perjanjian internasional tersebut lahir dikarenakan 

pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tidak diimbangi 

dengan peningkatan jumlah ketersedian bahan pangan maka dari  itu 

FAO selaku organisasi pangan dunia merasa perlu melakukan berbagai 

upaya, khususnya melakukan penelitian dan pengembangan pertanian 

yang diarahkan untuk mengatasi kekurangan pangan. 

Dalam perkembangannya aturan-aturan tersebut perlu dilakukan 

analisis ulang terkait pasal-pasal yang memberikan perlindungan hukum 

terhadap petani pemulia tanaman di Indonesia. Hal ini dikarenakan 

munculnya berbagai kasus yang melibatkan petani sehingga menyebabkan 

petani pemulia tanaman di Indonesia kehilangan haknya sebagai pemulia 

tanaman. 
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A.2 Analisis Konsistensi Undang-Undang Terkait Pemulia Tanaman di 

Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-

Hak Petani Pemulia Tanaman 

Petani mempunyai peranan besar sebagai pemulia tanaman di 

Indonesia. Maka dari itu penting untuk memberikan perlindungan hukum 

bagi petani. Peraturan hukum di Indonesia yang terkait dengan hak petani 

pemulia tanaman terdapat pada Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman 

dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman. Selain itu juga terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang pengesahan 

International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture

(Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetic Tanaman untuk Pangan dan 

Pertanian) yang dalam salah satu pasalnya mengatur mengenai hak petani 

secara khusus. Keberadaan ketiga Undang-Undang tersebut dalam 

memberikan perlindungan terhadap hak petani pemulia tanaman masih perlu 

dianalisis konsistensinya.  

Maka dalam upaya untuk menganalisis konsistensi sebuah peraturan 

maka perlu untuk mengetahui norma dasar yang menjadi acuan dalam 

pembentukan sebuah peraturan sehingga dapat diketahui konsistensinya 

dengan norma dasar tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Hans Kelsen bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis 

dalam suatu susunan hierarki, norma yang di bawah bersumber atau berdasar 

dari norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai berhenti pada 

suatu norma tertinggi yang disebut Grundnorm atau norma dasar.
59
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Berdasarkan teori tersebut maka yang dimaksud dengan norma dasar 

yang merupakan norma tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) hal ini tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan pasal 7 yang menjelaskan bahwa hirarki 

peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. 

Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang 

Perlindungan Varietas Tanaman serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 

tentang pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For 

Food And Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetic Tanaman 

untuk Pangan dan Pertanian) harus mengacu pada ketentuan yang ada dalam 

UUD NRI 1945.  

Adapun dalam pembukaan UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa tujuan 

bangsa Indonesia salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam mencapai tujuan ini, seluruh 

Undang-Undang yang dibuat harus mampu memberikan perlindungan 

terhadap rakyat Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai terkait perlindungan 
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ini kemudian dikejewantahkan dalam pasal-pasal terkait hak-hak yang harus 

dilindungi yang termuat dalam pasal 28 UUD NRI. Maka ketentuan yang ada 

dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang 

Perlindungan Varietas Tanaman serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 

tentang pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For 

Food And Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetic Tanaman 

untuk Pangan dan Pertanian) harus memberikan perlindungan bagi segenap 

bangsa Indonesia tanpa terkecuali kaum petani. 

Di bawah ini diberikan hasil analisis penulis atas konsistensi dari 

masing-masing Undang-Undang tersebut dalam memberikan perlindungan 

hukum terhadap hak petani pemulia tanaman di Indonesia. 

a. Konsistensi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang 

Sistem Budidaya Tanaman dalam Memberikan Perlindungan 

Hukum terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman. 

Identifikasi yang dilakukan terhadap pasal-pasal yang ada dalam 

Undang-Undang ini ditemukan beberapa pasal yang tidak konsisten 

memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia 

tanaman. Akibatnya petani petani pemulia tanaman dirugikan karena 

banyak haknya yang tereduksi akibat aturan yang ada. Adapun pasal-

pasal yang dimaksud yaitu pasal 9, pasal 12, dan pasal 14. Dalam pasal-

pasal tersebut aturan yang ada cenderung memberikan keuntungan 

terhadap perusahaan-perusahaan benih namun merugikan bagi petani 

pemulia tanaman.  
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Hal ini dapat dilihat dalam pasal 9, pasal 12 dan pasal 14 

tersebut pemerintah memberlakukan aturan yang sama terhadap badan 

hukum dan perorangan dalam melakukan proses pemuliaan tanaman 

dan peredaran benih. Padahal petani pemulia tanaman yang masuk 

kategori perorangan memiliki kemampuan yang berbeda dari 

perusahaan benih baik dari segi sumber daya maupun dari segi materi. 

Akibatnya petani pemulia tanaman akan kesulitan untuk memperoleh 

haknya sebagai pemulia tanaman.  

Pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 9 ayat (3) berbunyi 

sebagai berikut: 

Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh 

perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.

Ketentuan ini mewajibkan perorangan dan badan usaha dalam mencari 

dan mengumpulkan plasma nutfah harus memperoleh izin terlebih 

dahulu dari pemerintah. Maka ketentuan ini juga berlaku bagi petani 

pemulia tanaman yang masuk dalam kategori perorangan. Dengan 

demikian badan hukum dan perorangan harus melewati cara yang sama 

dalam melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah yakni 

harus memperoleh ijin dari menteri. 

Pasal selanjutnya adalah pasal 12 yang berbunyi: 

(1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri 

sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah. 

(2) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang diedarkan. 

(3) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan  

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah. 
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Ketentuan di atas juga memberikan aturan yang sama bagi 

perorangan dan badan usaha apabila ingin melakukan pelepasan 

terhadap hasil pemuliaan tanaman. Petani pemulia tanaman yang ingin 

mengedarkan benih hasil pemuliaan tanaman harus terlebih dahulu 

melalui pelepasan oleh pemerintah. Adapun Proses pelepasan varietas 

tanaman adalah sebagai berikut
60

: 

�! Pengujian  

(Uji adaptasi untuk tanaman semusim dan uji observasi 

untuk tanaman tahunan) pengujian ini dilakukan di beberapa lokasi 

sentra produksi dan/atau target pengembangan dan/atau 

laboratorium dengan jumlah unit pengujian disesuaikan dengan 

jenis tanamannya. Selain itu juga harus dilakukan oleh Lembaga 

atau institusi yang memiliki 1 (satu) orang Pemulia bukan 

pengusul, 2 (dua) orang agronomis berpengalaman dalam 

melakukan pengujian dan 3 (tiga) orang petugas lapang, serta 

sarana/prasarana untuk melaksanakan uji adaptasi dan/atau 

observasi. 

�! Penilaian  

Usulan pelepasan varietas sebagaimana dimaksud pada

pasal 12 ayat (1) dievaluasi dan dinilai oleh TP2V (Tim Penilai dan 

Pelepas Varietas) dan kemudian diberikan kepada ketua badan 

benih nasional. 

�! Pelepasan.  
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Pemohon sebagai pemulia, penyelenggara pemuliaan atau 

pemilik calon varietas baik perorangan maupun institusi 

mengajukan permohonan pelepasan calon varietas yang telah diuji 

dengan disertai nama calon varietas secara tertulis kepada Menteri 

Pertanian melalui Ketua Badan Benih Nasional dengan 

melampirkan dokumen kelengkapan. Sebelum dilakukan 

pelepasan, varietas tanaman harus diberi nama sesuai dengan 

ketentuan yang ada. 

Setelah dilakukan pelepasan oleh pemerintah maka varietas 

unggul ini disebut benih bina. Apabila petani pemulia tanaman dan 

badan hukum hendak mengedarkannya maka harus melewati proses 

sertifikasi dan perlabelan terlebih dahulu sebagai mana diatur alam 

pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) yaitu : 

(2)  Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi 

dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh 

Pemerintah. 

(3)  Benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan 

wajib diberi label. 

Dalam pasal selanjutnya yakni pasal 14 terdapat ketentuan yang 

sifatnya memberikan aturan yang sama pula terhadap badan hukum dan 

perorangan dalam proses sertifikasi maupun pelabelan. Adapun bunyi 

pasal tersebut yaitu: 

(1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

(2), dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan 

oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin. 

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan perizinan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut 

oleh Pemerintah. 
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Proses sertifikasi dan pelabelan yang harus dilakukan oleh 

pemulia tanaman yakni
61

: 

1. Pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen, 

pertanaman, peralatan, dan pengangkutan. 

a. Pemeriksaan dokumen dilakukan sebelum benih disebar. 

b. Pemeriksaan pertanaman dilakukan pada fase-fase 

pertumbuhan tertentu dari tanaman yang bersangkutan, 

Pemeriksaan pertanaman dilakukan atas permintaan produsen 

benih bina kepada penyelenggara sertifikasi 

c. Pemeriksaan peralatan, dilakukan sebelum alat digunakan. 

Yang meliputi pemeriksaan kebersihan dan/atau kesesuaian 

alat tanam, panen, angkut, pengolahan dan alat penyimpanan 

benih.. 

d. Pemeriksaan pengangkutan, pemeriksaan ini penting untuk 

menjaga mutu benih, setiap pengangkutan benih harus 

menggunakan alat angkut yang sesuai dengan kondisi, jenis 

dan bentuk benih. 

2. Pengujian laboratorium pada pengujian benih ini, benih bina harus 

melewati proses pengujian yang mengacu pada peraturan 

“International Seed Testing Association” (ISTA Rules). 

3. Pelabelan. Benih bina yang telah lulus sertifikasi dan akan 

diedarkan, wajib diberi label bertuliskan “BENIH 

BERSERTIFIKAT” dalam bahasa Indonesia pada kemasan yang 
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mudah dilihat dan tidak mudah rusak. Selain itu juga label harus 

disertai dengan nomor seri. Untuk mendapatkan nomor seri label 

produsen harus mengajukan permohonan.  

Maka proses yang harus dilakukan oleh petani pemulia tanaman 

agar dapat melakukan proses pemuliaan tanaman dan mengedarkan 

benih hasil pemuliaan tanaman sebagai mana diatur dalam Undang-

Undang Sistem Budidaya Tanaman adalah sebagai berikut: 

Gambar. 4.2 Prosedur Pengedaran Benih dalam Undang-Undang 

Sistem Budidaya Tanaman. 

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah, 2013 

Pada dasarnya ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah 

bertujuan agar benih yang beredar di masyarakat merupakan benih 

unggul yang siap untuk tanam serta tidak menimbulkan kerusakan pada 

lingkungan. Namun aturan tersebut diberlakukan sama terhadap badan 

hukum dan perorangan. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan bagi 

petani pemulia tanaman di Indonesia yang memiliki kemampuan yang 

berbeda dengan badan hukum baik dari segi sumber daya manusia dan 

materiil mengingat proses yang harus dilakukan rumit dan 
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membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang 

Sistem Budidaya Tanaman masih belum memberikan perlindungan 

hukum bagi hak-hak petani pemulia tanaman di Indonesia. 

Keberadaan aturan dalam Undang-Undang Sistem Budidaya 

Tanaman yang merugikan petani pemulia tanaman ini kemudian mulai 

dirasakan dirasakan oleh petani pemulia tanaman. Maka dari itu ada 

beberapa aliansi peduli petani seperti Aliansi Petani Indonesia (API), 

Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD), 

Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Ikatan 

Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI), dll. telah  

mengajukan uji materiil (judicial review) kepada Mahkamah Konstitusi 

atas beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem 

Budidaya Tanaman karena dianggap melanggar hak-hak petani.
 62

Akibat dari persamaan prosedur yang dilakukan bagi pemulia 

tanaman perorangan dan badan hukum adalah petani pemulia tanaman 

tidak mampu menjalankan aturan tersebut sehingga petani tidak dapat 

mengedarkan benih atau varitas hasil pemuliaan tanaman yang telah 

dilakukan. Padahal petani telah melakukan proses pemuliaan tanaman 

sejak beratus-ratus tahun dan terbukti telah berhasil menghasilkan 

varietas-varietas unggul bagi masyarakat tanpa perlu melalui proses-

proses sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Budidaya 

Tanaman. 
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b. Konsistensi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman dalam Memberikan Perlindungan 

Hukum terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman. 

Dalam mengetahui konsistensi Undang-Undang Perlindungan 

Varietas Tanaman dalam memberikan perlindungan terhadap hak petani 

pemulia tanaman maka terlebih dahulu dapat dilihat dalam konsiderans 

atau dasar menimbang undang-undang ini. Konsiderans merupakan 

alasan atau pertimbangan dibentuknya suatu peraturan perundangan. 

Dalam konsiderans ini dimuat hal-hal atau pokok pikiran yang 

merupakan konstatasi fakta-fakta atau urgensi secara singkat dan yang 

menggerakkan pembentuk peraturan perundang-undangan untuk 

membentuk peratutan perundangan tersebut.
63

Konsiderans Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman 

memuat hal-hal sebagai berikut: 

a. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara agraris, 

maka pertanian yang maju, efisien, dan tangguh 

mempunyai peranan yang penting dalam rangka 

pencapaian tujuan pembangunan nasional; 

b. Bahwa untuk membangun pertanian yang maju, efisien, 

dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain 

dengan tersedianya varietas unggul; 

c. Bahwa sumberdaya plasma nutfah yang merupakan bahan 

utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan 

dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan 

mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan 

pihak manapun yang terkait guna mendorong 

pertumbuhan industri perbenihan; 

�������������������������������������������������������������
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d. Bahwa guna lebih meningkatkan minat dan peran serta 

perorangan maupun badan hukum untuk melakukan 

kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan 

varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau 

pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman perlu 

diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak 

tersebut secara memadai; 

e. Bahwa sesuai dengan konvensi internasional, 

perlindungan varietas tanaman perlu diatur dengan 

undang-undang; dan 

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, b, c, d, dan 

e, dipandang perlu menetapkan pengaturan mengenai 

perlindungan varietas tanaman dalam suatu undang-

undang. 

Apabila kita analisis konsiderans Undang-Undang tersebut maka 

terlihat bahwa pembentuk Undang-Undang memfokuskan pada 

pemberian perlindungan kepada pemulia tanaman secara umum tanpa 

memberikan perlindungan khusus kepada petani pemulia tanaman. 

Perlindungan yang diberikan berupa hak eksklusif yang sifatnya 

individual atas varietas baru yang telah terdaftar.  Klausul dalam 

konsiderans tersebut pun tidak membahas sama sekali terkait 

perlindungan terhadap hak petani pemulia tanaman.  

Ketiadaan klausul terkait hak-hak petani pemulia tanaman 

dalam konsiderans Undang-Undang ini dimungkinkan akibat dari 

beberapa hal yakni pertama, Ketergantungan Indonesia terhadap negara 

asing sehingga cenderung menggunakan aturan dari negara asing dalam 

pembentukan peraturan di Indonesia. Kedua, para pembentuk Undang-

Undang di Indonesia masih belum memahami prinsip-prinsip dalam 
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pembuatan Undang-Undang yang baik.
64

 Keadaan ini tentu akan 

berpengaruh pada petani pada umumnya serta petani pemulia tanaman 

pada khususnya.  

Pengaruh konsiderans ini dapat terlihat dalam batang tubuh 

Undang-Undang ini. Pasal-pasal yang ada lebih mengedepankan 

perlindungan eksklusif terhadap pemulia tanaman baik perorangan 

maupun badan hukum yang telah mendaftarkan varietas baru tanaman 

tesebut. Padahal kemungkinan petani pemulia tanaman untuk 

mendaftarkan varietas baru hasil temuannya sangat kecil mengingat 

aturan pendaftaran yang dibuat rumit dan mahal. 

Bagi perorangan maupun badan hukum yang hendak 

mendaftarkan varietas baru hasil temuannya tersebut harus melewati 

pengajuan permohonan perlindungan varietas tanaman sebagaimana 

dimaksud dalam BAB III Undang-Undang Perlindungan Varietas 

Tanaman yaitu Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman yakni 

terlihat dalam bagan dibawah ini: 
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Gambar 4.2 Bagan Prosedur Permohonan Perlindungan Varietas 

Tanaman. 

Sumber: Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, Buku 

Panduan Permohonan Perlindungan Varietas Tanaman Bagi 

Sivitas Akademika IPB, Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2007, 

Hlm.17  



�

65 

Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa proses permohonan 

perlindungan varietas tanaman cenderung rumit dan memerlukan tenaga 

ahli dibidangnya dan persyaratan yang harus dipenuhi juga banyak. 

Pemohon harus melakukan uji BUSS yakni menguji varietas baru 

tersebut harus memenuhi kriteria baru, unik, seragam dan, stabil. Selain 

itu juga pemohon harus memberikan nama sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

Adapun biaya yang dikeluarkan oleh pemohon juga tidak 

sedikit. Setidaknya pemohon harus membayar keperluan seperti yang 

disebut dibawah ini: 

Tabel 4.1 Biaya Permohonan Perlindungan Varietas Tanaman. 

No. Jenis Satuan Tarif 

1 Biaya Permohonan pendaftaran 

Hak PVT 

Varietas Rp.       150.000 

2. Biaya Pencatatan Pengalihan 

Hak PVT 

Varietas Rp.       150.000 

3. a. Biaya pencatatan perjanjian 

lisensi 

Perjanjian 

Lisensi 

Rp.    1.000.000 

b. Biaya pencatatan perjanjian 

lisensi wajib 

Perjanjian 

lisensi wajib 

Rp.    1.000.000 

4 a.  Biaya tahunan Varietas/tahun Rp.    1.500.000 

b. Biaya petikan daftar umum 

PVT 

Varietas Rp.         60.000 

c.  Biaya salinan sertifikat PVT Varietas Rp.         60.000 

d. Biaya salinan dikumen PVT Lembar  Rp.           5.000 
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e. Permohonan surat bukti hak 

prioritas 

Varietas Rp.         75.000 

f. Perbaikan/perubahan 

permohonan hak PVT 

Varietas Rp.       100.000 

g. Permohonan banding Varietas Rp.    3.000.000 

h. Pendaftaran konsultan PVT Varietas Rp.    5.000.000

Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 443/Kpts/KU.330/7/2004 

Tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman. 

Selain biaya yang telah disebutkan diatas pemohon PVT juga 

harus menanggung segala biaya yang berhubungan dengan pemeriksaan 

substantif yang besar dan bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan 

pelaksanaan pemeriksaan substantif dengan mempertimbangkan jenis 

tanaman yang akan diperiksa dan dituangkan dalam perjanjian antara 

pemohon dengan pelaksana pemeriksaan substantif.
65

Proses yang harus dilakukan oleh pemohon tidak berhenti 

sampai disini. Pemohon juga harus melakukan proses pendaftaran 

varietas baru tanaman. Adapun dalam mendaftarkan varietas baru 

tersebut pemohon harus melewati proses yang dapat dilihat pada 

gambar yang ada dibawah ini: 
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Gambar 4.3 Prosedur Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman. 

Sumber: Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, Buku 

Panduan Permohonan Perlindungan Varietas Tanaman Bagi 

Sivitas Akademika IPB, Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2007,  

Hlm. 26 

Setelah melakukan pendaftaran maka pemohon akan mendapat 

hak eksklusif atas varietas baru yang telah didaftar tersebut. Hak-hak 

tersebut meliputi hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan 

kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas 

berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Apabila 

varietas ini sudah didaftarkan maka setiap orang yang akan 
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menggunakan benih tersebut harus mempunyai ijin apabila tidak maka 

akan dikenakan hukuman. 

Analisis terhadap ketentuan ini adalah ketentuan ini tentu sangat 

merugikan petani pemulia tanaman di Indonesia. Kondisi petani 

pemulia tanaman di Indonesia saat ini tidak memungkinkan untuk 

melakukan permohonan dan pendaftaran atas varietas baru yang mereka 

temukan melalui cara-cara pemuliaan yang tradisional. Berdasarkan 

data survei yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia, 17 juta 

penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai petani berpenghasilan rata-

rata 4.375 rupiah perhari pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 5.175 

rupiah pada tahun 2009.
66

 Dengan kondisi seperti ini tidak 

dimungkinkan bagi petani pemulia tanaman untuk melakukan 

permohonan dan pendaftaran varietas baru. Akibatnya banyak petani 

pemulia tanaman yang tidak dapat memperoleh hak nya sebagai 

pemulia tanaman. 

Namun tidak sepenuhnya aturan dalam Undang-Undang ini 

merugikan petani pemulia tanaman. Ada pasal yang secara eksplisit 

memberikan pengecualian sehingga petani pemulia tanaman dapat 

menggunakan benih yang telah didaftarkan. Ketentuan tersebut terdapat 

dalam pasal 7 dan pasal 10 Undang-Undang ini. Dalam pasal 7 

disebutkan bahwa “Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh 

Negara”. Ketentuan ini berarti varietas lokal yakni varietas yang telah 

ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi 
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milik masyarakat dikuasai oleh negara
67

. Dengan ketentuan ini maka 

petani dapat menggunakan varietas tersebut tanpa perlu membayar 

karena varietas itu pada dasarnya menjadi milik petani yang 

penguasaannya dilakukan oleh negara. Negara yang berkewajiban untuk 

memohonkan serta mendaftarkan varietas tersebut.  

Pasal selanjutnya yakni pasal 10. Dalam pasal 10 ayat (1) berisi 

tentang pengecualian dalam pelanggaran hak perlindungan varietas 

tanaman, yakni: 

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. 

Ketentuan diatas memberikan celah kepada petani pemulia 

tanaman untuk menggunakan benih yang telah dilindungi dengan syarat 

penggunaan yang dilakukan tidak untuk tujuan yang sifatnya komersial 

dan penggunaannya untuk penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan 

varietas baru.  

Namun sayangnya masih terdapat batasan terhadap ketentuan 

tersebut diatas sebagaimana terdapat dalam penjelasan pasal 10 undang-

undang ini. Untuk penggunaan tidak untuk tujuan komersial artinya 

kegiatan perorangan yang sifatnya untuk keperluan sendiri dan tidak 

termasuk kegiatan menyebarluaskan benih tersebut kepada orang lain 
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atau kelompoknya. Sedangkan yang dimaksud penggunaan varietas 

yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman dan 

perakitan varietas baru artinya pemulia memperoleh kebebasan 

sepanjang pemulia tidak menggunakan varietas asal yaitu varietas yang 

digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan Varietas Turunan 

Esensial yang meliputi varietas yang mendapat perlindungan dan 

varietas yang tidak mendapat perlindungan tetapi telah diberi nama dan 

didaftar oleh Pemerintah.
68

 Dengan adanya pembatasan ini maka petani 

pemulia tanaman apabila ingin menyebarkan benih kepada orang lain 

atau kelompoknya tetap harus melalui prosedur permohonan dan 

pendaftaran sebagaimana dijelaskan diatas. 

Dari analisis yang telah dipaparkan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman 

memberikan sedikit perlindungan terhadap petani pemulia tanaman 

melalui keberadaan pasal 7 dan pasal 10. Namun perlindungan tersebut 

sifatnya implisit dan terdapat beberapa persyaratan dibaliknya sehingga 

belum mampu mengakomodasi hak-hak petani pemulia tanaman di 

Indonesia. 

Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Perlindungan 

Varietas Tanaman yang memberikan hak eksklusif kepada pemulia 

yang mendaftarkan varietasnya ini lebih dimanfaatkan oleh perusahaan-

perusahaan multinasional yg bergerak di bidang pemuliaan tanaman, 

atau perusahaan benih asing yang beroperasi di Indonesia, dan hampir 
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tidak pernah dimanfaatkan oleh petani tradisional pemulia tanaman 

Indonesia. Hal ini dikarenakan perbedaan prinsip antara petani pemulia 

tanaman di Indonesia dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang 

Perlindungan Varietas Tanaman.   

Petani pemulia tanaman di Indonesia melakukan proses 

pemuliaan tanaman bukan untuk memperoleh hak eksklusif dengan 

tujuan semata mendapat nilai ekonomi dari pemuliaan tersebut. Petani 

pemulia tanaman di Indonesia justru apabila berhasil melakukan proses 

pemuliaan tanaman cenderung berbagi benihnya dengan petani lain 

untuk menggunakannya bersama-sama dan memuliakannya lebih 

lanjut.
69

 Hal ini mengingat masyarakat Indonesia memang mempunyai 

prinsip gotong royong. Berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan 

Varietas Tanaman yang bersifat individual dan ujuan utamanya adalah 

memberikan perlindungan hak ekonomi kepada individu pemulia 

tanaman, sehingga hasil pemuliaan tanamannya bukan untuk digunakan 

bersama-sama dengan petani lain, tetapi untuk dimiliki sendiri. 

c. Konsistensi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006  Tentang 

Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For 

Food And Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik 

Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian) Dalam Memberikan 

Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Petani Pemulia 

Tanaman. 
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan 

International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And 

Agriculture merupakan Undang-Undang hasil ratifikasi dari perjanjian 

internasional terkait Sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan 

pertanian. Perjanjian ini lahir dilatar belakangi oleh adanya 

kekhawatiran bahwa sumber daya alam khususnya terkait pangan dan 

pertanian semakin menipis padahal kebutuhan manusia akan sumber 

daya tersebut semakin besar. Maka dari itu perlu adanya tindakan dari 

negara-negara di dunia untuk menjaga keberadaan sumber daya tersebut 

agar tercipta ketahanan pangan. 

Dalam melakukan perlindungan terhadap hak petani khususnya 

pemulia tanaman, Undang-Undang ini merupakan salah satu norma 

yang memberikan klausul khusus terkait hak petani. Hal ini terlihat 

dalam konsiderans Undang-Undang ini yang menyebutkan: 

Bahwa petani telah mengembangkan sumber daya genetik 

tanaman selama berabad-abad yang menjadi sumber benih bagi 

pertanian yang berkelanjutan, sehingga diperlukan pengakuan 

dan penghargaan

Undang-undang ini mencoba memberikan pengakuan dan penghargaan 

kepada petani atas sumbangsih yang telah diberikan dalam upaya 

mengembangkan keanekaragaman sumber daya genetik pangan dan 

pertanian sehingga dapat menciptakan benih untuk pertanian yang 

berkelanjutan. 

Tidak dapat kita pungkiri bahwa peran petani pemulia tanaman 

dalam menjaga ketahanan pangan dunia sangat besar. Sejak bertahun-

tahun petani dengan cara tradisional dan turun temurun menciptakan 
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varietas baru yang dapat digunakan dalam waktu yang sangat lama. 

Maka dari itu penting untuk memberikan penghargaan kepada petani 

agar tetap bisa menjaga keanekaragaman yang masih ada. 

Bentuk penghargaan kepada petani ini kemudian diwujudkan 

dalam pasal 9 International Treaty On Plant Genetic Resources For 

Food And Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik 

Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian). Dalam pasal 9 tersebut terdiri 

atas dua pokok yang menjadi perhatian yaitu: 

1. Pengakuan atas kontribusi petani 

Para Pihak mengakui kontribusi yang sangat besar yang telah dan 

akan terus diberikan oleh masyarakat lokal dan asli serta petani di 

semua bagian dunia, khususnya mereka yang ada di pusat asal dan 

pusat keanekaragaman tanaman, untuk memungkinkan konservasi 

dan pengembangan sumber daya genetik tanaman yang menjadi 

basis produksi pangan dan pertanian di seluruh dunia.
70

   

Negara-negara yang menjadi pihak dalam Perjanjian Mengenai 

Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian ini 

mengakui bahwa petani telah memberikan peranan yang sangat 

besar menjaga keanekaragaman hayati serta melakukan konservasi 

dan pengembangan sumber daya genetik sehingga mampu menjadi 

produsen pangan bagi masyarakat dunia. Maka dari itu petani yang 

telah menciptakan varietas-varietas baru dan tetap melindungi 

varietas lama ini sudah sepantasnya untuk diberikan penghargaan 

berupa perlindungan atas hak-haknya sebagai petani. Dengan 
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penghargaan ini diharapkan dapat memacu petani untuk tetap 

menjaga keanekaragaman sumber daya pangan dan pertanian. 

2. Perlindungan terhadap petani 

Para Pihak sepakat bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan Hak 

Petani, yang berkaitan dengan sumber daya genetik tanaman untuk 

pangan dan pertanian, berada pada pemerintah nasionalnya. Sesuai 

kebutuhan dan prioritasnya, setiap Pihak harus, apabila sesuai, dan 

tergantung pada peraturan perudangan-undangan nasionalnya, 

mengambil langkah untuk melindungi dan mendorong Hak 

Petani…
71

Perlindungan atas hak-hak petani merupakan bentuk penghargaan 

atas peranan petani. Perlindungan ini menjadi tanggung jawab 

seluruh anggota dalam perjanjian. Adapun bentuk perlindungan 

yang harus dilakukan oleh pemerintah berupa: 

a. Perlindungan pengetahuan tradisional yang relevan dengan 

sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;   

b. Hak untuk berpartisipasi secara berimbang dalam pembagian 

keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya 

genetik tanaman untuk pangan dan pertanian; dan  

c. Hak untuk berpartisipasi 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. 

Selain perlindungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah 

tersebut perjanjian ini juga memberikan penekanan dalam pasal 9 

artikel 9.3 bahwa penafsiran kedua aturan terkait penghargaan dan 
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perlindungan tidak boleh menghalangi hak petani menyimpan, 

menggunakan, mempertukarkan dan menjual benih/bahan perbanyakan 

hasil tanaman sendiri, menurut peraturan perundang-undangan nasional. 

Dari analisis diatas dapat kita lihat bahwa Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty On 

Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian 

Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan 

Pertanian) telah dengan jelas, eksplisit, dan konsisten dalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pada 

umumnya dan petani pemulia tanaman pada khususnya sebagai bentuk 

penghargaan atas sumbangsihnya dalam menjaga keanekaragaman 

pangan dan pertanian. Adapun menjadi tanggung jawab pemerintah 

untuk memberikan perlindungan tersebut. 

Berdasarkan analisis terhadap ketiga Undang-Undang diatas maka 

dapat kita simpulkan bahwa Undang-Undang di Indonesia masih belum 

konsisten memberikan perlindungan hukum terhadap hak petani pemulia 

tanaman. Hal ini dapat dilihat dengan keberadaan ketiga Undang-Undang 

yang mengatur tentang pemulia tanaman namun ketiganya memiliki aturan 

yang berbeda. 

Pada Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman aturan yang ada 

membuat petani pemulia tanaman mengalami kesulitan dalam melakukan 

pemuliaan tanaman serta mengedarkan benih hasil pemuliaan tanaman. Hal 

ini disebabkan oleh kesamaan aturan yang diberlakukan kepada perorangan 
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dan badan hukum padahal kemampuan yang dimiliki perusahaan benih dan 

petani individu berbeda baik dari segi sumber daya manusia dan materiil. 

Pada Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, aturan yang 

ada memberikan sedikit ruang bagi petani pemulia tanaman untuk 

menggunakan varietas yang telah dilindungi dengan persayaratan tertentu. 

Namun Undang-Undang ini tetap membatasi petani pemulia tanaman untuk 

mengedarkan benih kepada orang lain atau kelompoknya. Padahal jika dilihat 

dari budaya petani pemulia tanaman di Indonesia yang komunal dan berasas 

gotong royong maka sangat sulit untuk tidak berbagi pada petani yang lain 

sedangkan untuk bisa membagikan benih, petani pemulia tanaman harus tetap 

melakukan pendaftaran yang biaya dan prosesnya juga sangat mahal dan 

rumit. 

Sedangkan pada Undang-Undang tentang tentang Pengesahan 

International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture 

(Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan 

Pertanian), aturan yang ada memberikan perlindungan terhadap hak-hak 

petani pada umumnya dan hak-hak petani pemulia tanaman pada khusunya. 

Keberadaan Undang-Undang yang merupakan hasil ratifikasi perjanjian 

internasional seharusnya mengikat pemerintah Indonesia untuk melaksanakan 

ketentuan dalam perjanjian tersebut.  

Maka dari itu dengan adanya inskonsistensi peraturan tersebut 

pemerintah sudah seharusnya melakukan upaya-upaya agar aturan yang ada 

yakni Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang 

Perlindungan Varietas Tanaman serta Undang-Undang tentang tentang 
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Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And 

Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk 

Pangan Dan Pertanian) dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-

hak petani pemulia tanaman sehingga petani pemulia tanaman dapat 

memperoleh kesejahteraan dan dapat memberikan sumbangsihnya dalam 

menjaga keanekaragaman sumber daya tanaman untuk pangan dan pertanian 

demi terciptanya ketahanan pangan nasional. 

A.3 Dampak Inkonsistensi Undang-Undang Terkait Petani Pemulia 

Tanaman di Indonesia 

Adanya inkonsistensi peraturan dalam memberikan perlindungan 

terhadap hak petani pemulia tanaman tentu akan menimbulkan dampak bagi 

petani pemulia tanaman. Dampak paling nyata yang ada saat ini adalah 

munculnya beberapa kasus yang melibatkan petani pemulia tanaman sehingga 

petani-petani tersebut dikenakan hukuman pidana. Adapun kasus-kasus 

tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Kasus Budi Purwo Utomo
72

Pada tanggal 12 Oktober 2004 Budi Purwo Utomo dilaporkan 

oleh PT. BISI karena dianggap telah melakukan pelanggaran yakni 

sertifikasi tanpa ijin sehingga dapat dikenakan ancaman pidana 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-

Undang Sistem Budidaya Tanaman yang berbunyi:

�������������������������������������������������������������
72

Yauri Tetanel, 2009, Kedaulatan Pangan dan Nasib Pertanian Indonesia (online), diakses di 

www.faperta.ugm.ac.id (6 Januari 2013)



78 

�

�

Barang siapa dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa ijin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 

paling banyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta 

rupiah). 

Tuduhan tersebut disebabkan karena Budi Purwo Utomo 

melakukan penyilangan atas dua jenis jagung agar memperoleh kualitas 

benih jagung yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan 

petani didaerah tempat tinggalnya sangat tergantung pada benih Hibrida 

tersebut padahal benih tersebut hanya bisa digunakan untuk sekali 

panen. Budi akhirnya berhasil menemukan benih jagung yang 

kualitasnya lebih baik sehingga banyak petani yang beralih 

menggunakan benih hasil temuan Budi. 

2. Kasus Tukirin
73

Hampir sama dengan kasus yang menimpa Budi Purwo Utomo, 

Tukirin mencoba untuk menemukan variasi metode tanam jagung yang 

berbeda dengan menggunakan benih yang yang dia dapat dari PT. BISI. 

Percobaan yang dilakukan oleh Tukirin ini ternyata berhasil sehingga 

tercipta benih baru yang kualitasnya lebih baik dari milik PT. BISI. 

Kemudian Tukirin menggunakan benih tersebut serta menjualnya 

kepada petani lain disekitar wilayahnya tersebut.  

Kondisi ini kemudian diketahui oleh PT. BISI dan kemudian 

Tukirin dilaporkan ke polisi setempat dengan tuduhan melakukan 

pembenihan illegal. Setelah pelaporan dilanjutkan dengan proses di 

persidangan. Pada tanggal 17 Februari 2005 akhirnya pengadilan negeri 

�������������������������������������������������������������
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Nganjuk menjatuhkan putusan kepada Tukirin. Dalam putusan tersebut 

menetapkan bahwa Tukirin telah terbukti bersalah melakukan sertifikasi 

illegal sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-

Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Tukirin dihukum 6 bulan 

penjara dengan masa percobaan dua tahun dan denda Rp. 200.000 (dua 

ratus ribu) serta satu tahun pertama setelah bebas dia tidak boleh 

menanam jagung atau menangkarkan benih. 

Kedua kasus diatas merupakan beberapa contoh kasus yang menimpa 

petani pemulia tanaman di Indonesia dan masih banyak kasus lain yang 

menimpa petani pemulia tanaman seperti kasus Kuncoro, Suprapto, Jumidi, 

Dawam, Kusen, Slamet, dan Maman Nurahman. Dari beberapa kasus tersebut 

hampir seluruhnya didakwa telah melakukan tindak pidana menyimpan, 

mengedarkan, dan memperjualbelikan benih tanpa izin dan label.
74

  

Apabila kita analisis kasus yang menimpa petani pemulia tanaman 

tersebut, pada dasarnya petani pemulia tanaman tersebut hanya bermaksud 

untuk membagikan dan menjual benih hasil pemuliaan tanaman yang mereka 

lakukan. Padahal ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Sistem 

Budidaya Tanaman melarang peredaran benih apabila benih tersebut belum 

melewati proses pelepasan, sertifikasi dan pelabelan. Sayangnya petani 

pemulia tanaman tersebut tidak mampu melakukan proses tersebut mengingat 

rumit dan mahalnya biaya yang dibutuhkan.  

Selain kondisi tersebut petani pemulia tanaman di Indonesia juga akan 

sangat sulit untuk memperoleh haknya sebagai seorang pemulia tanaman. hal 

�������������������������������������������������������������
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Jawa Timur Dampak Penerapan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT) 

UU No 12 Th 1992 (online). Diakses di http://api-indonesia.blogspot.com (26 Desember 2012). 
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ini dikarenakan keberadaan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman 

yang juga mempersulit petani pemulia tanaman dalam memperoleh hak-

haknya. Maka yang dapat melakukan proses tersebut hanya perusahaan benih 

yang mempunyai modal besar saja. Hal ini dapat terlihat dari data penerima 

sertifikat perlindungan varietas tanaman berikut ini: 

           Tabel 4.2  Pendaftar PVT yang memperoleh Sertifikat. 

No. Nama Penerima Sertifikat Jumlah Benih Bersertifikat 

1 PT. Arara Abadi 1 Varietas 

2. PT. East West Seed Indonesia 12 Varietas 

3. Balai Penelitian Tanaman Hias 2 Varietas 

4. PT. Binasawit Makmur 6 Varietas 

5. PT. BISI International Tbk. 63 Varietas 

6. PT. Dupont Indonesia 1 Varietas 

7. Balai Penelitian Tanaman Serealia 5 Varietas 

8. Perum Perhutani 2 Varietas 

9. Better3fruit N.V 2 Varietas 

10. SL.Agritech Corp 4 Varietas 

11. Sigit Prastowo, SPt. 1 Varietas 

12. PT. Toba Pulp Lestari Tbk 4 Varietas 

13. Sichuan Gouhao Seed 2 Varietas 

14. PT. Bumi Mekar Tani 1 Varietas 

15. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao 2 Varietas 

16. CV. Aura Seed Indonesia 5 Varietas 

17. PT. Benih Citra Asia 9 Varietas 

18. Bayer CropScience AG 1 Varietas 
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19. PT. Primasid Andalan Utama 1 Varietas 

20. Sanoto Utomo 17 Varietas 

21. PT. Agri Makmur Pertiwi 26 Varietas 

22. Balai Penel.Tan.Temba. & Serat 3 Varietas 

23. Lembaga Ilmu Pengetahuan 1 Varietas 

24. PT. Jagung Hibrida Sulawesi 5 Varietas 

25. Badan Tenaga  Nuklir Nasional 1 Varietas 

26. Universitas Jenderal Soedirman 1 Varietas 

27. Prof. Dr. Ir. Kuswanto, MP 5 Varietas 

Jumlah 183 Varietas 

Sumber:  Data diolah dari Daftar Varietas Tanaman yang Memperoleh 

Sertivikat Hak PVT (online), diakses dari 

http://ppvt.setjen.deptan.go.id (26 Desember 2012).

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar varietas 

bersertifikat adalah milik perusahaan benih sedangkan yang dimiliki oleh 

perseorangan hanya berjumlah  23 varietas dari 183 varietas yang terdiri atas 

5 varietas dari Prof. Dr. Ir. Kuswanto, MP, 17 varietas dari Sanoto Utomo dan 

1 varietas dari Sigit Prastowo, SPt. 

Jika kondisi ini terus berlanjut akan semakin banyak kasus-kasus yang 

menimpa petani pemulia tanaman di Indonesia serta akan semakin sedikit 

petani kreatif yang berniat memuliakan tanaman, karena ancaman pidana 

yang mungkin harus mereka hadapi akibat adanya ketentuan yang terdapat 

dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman maupun Undang-Undang 

Perlindungan Varietas Tanaman. Dengan demikian keanekaragaman benih 

varietas baru yang unggul akan semakin berkurang. Petani pemulia tanaman 
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pada akhirnya hanya membeli benih dari perusahaan benih tanpa mampu 

menciptakan benih-benih baru. Padahal sejak jaman dahulu petani secara 

turun-temurun mempunyai keahlian untuk menciptakan varietas-varietas 

baru. Maka dari itu perlu adanya upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi adanya inkonsistensi peraturan perundangan yang ada saat ini 

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia 

tanaman di Indonesia. 

B.  Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia 

Tanaman Di Indonesia.

Munculnya berbagai dampak negatif dari adanya inkonsistensi 

Undang-Undang terkait petani pemulia tanaman di Indonesia dalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman 

menandakan perlunya diadakan upaya-upaya agar Undang-Undang tersebut 

mampu memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia 

tanaman. 

Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan maka kita perlu 

mengetahui permasalahan yang ada saat ini. Adapun permasalahan yang 

terjadi pada dasarnya adalah adanya inkonsistensi dalam undang-undang 

terkait petani pemulia tanaman di Indonesia ini sehingga menyebabkan 

ketidakharmonisan diantara aturan tersebut. Ketidakharmonisan ini tentu akan 

berakibat antara lain
75

: 
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1. Akan timbul ketidakpastian hukum,  hal ini terlihat dalam berbagai 

kasus yang menimpa petani pemulia tanaman Indonesia yang 

seharusnya memperoleh perlindungan berdasarkan ketentuan yang ada 

dalam Undang-Undang tentang International Treaty On Plant Genetic 

Resources For Food And Agriculture namun karena keberadaan 

Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang 

Perlindungan Varietas Tanaman perlindungan terhadap petani pemulia 

tanaman menjadi tidak pasti. 

2. Pelaksanaan Undang-Undang tidak akan terlaksana secara efektif dan 

efisien, hal ini terlihat dari pemberlakukan aturan terkait perlindungan 

hak petani pemulia tanaman tidak dapat diberlakukan secara 

maksimal, masih banyak petani pemulia tanaman di Indonesia yang 

tidak dapat memperoleh hak-hak nya karena terbentur aturan dalam 

Undang-Undang.  

3. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan 

pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, 

penyelesaian sengketa serta sebagai sarana perubahan sosial secara 

tertib dan teratur. Hal ini dapat dilihat dari tidak berfungsinya 

Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang 

Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang tentang 

pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For 

Food And Agriculture dalam memberikan penyelesaian sengketa 

secara tertib dan teratur. 



84 

�

�

Ada beberapa cara untuk mengatasi ketidakharmonisan Undang-

Undang tersebut yaitu pertama, mengubah/mencabut pasal tertentu atau 

seluruh pasal yang ada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan 

oleh lembaga atau instansi yang berwenang membentuknya. Kedua, 

mengajukan permohonan uji materiil kepada lembaga yudikatif, dan ketiga, 

menerapkan asas hukum atau doktrin.
76

 Jika dilihat dari kasus Undang-

Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan 

Varietas Tanaman serta Undang-Undang tentang Pengesahan International 

Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian 

Mengenai Sumber Daya Genetic Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) maka 

ketiga alternatif cara tersebut dapat digunakan. 

a.  Permohonan Uji Materiil Kepada Lembaga Yudikatif. 

Permohonan uji materiil atas sebuah Undang-Undang ini  sering 

disebut dengan Judicial Review. Hak Uji Materiil atau judicial review ini 

merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan 

daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif dan 

legislatif maupun yudikatif dihadapan konstitusi yang berlaku.
77

Di Indonesia Judicial review ini menjadi kewenangan dua 

lembaga yudikatif yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 

Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Agung berwenang untuk menguji 

peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap 

�������������������������������������������������������������
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Undang-Undang sedangkan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 

24C ayat (1) berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-

Undang Dasar. Apabila dilihat dari ketentuan tersebut maka kasus terkait 

Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang 

PerlindunganVarietas Tanaman dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. 

Pengajuan uji materiil terhadap Mahkamah Konstitusi tidak bisa 

dilakukan oleh semua orang. Ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi 

oleh pemohon yaitu:  

1. Pemohon merupakan pihak yang menganggap hak atau 

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya 

Undang-Undang itu.
78

 Untuk dapat dikatakan ada kerugian 

harus memenuhi kriteria
79

: 

a. Adanya hak atau kewenangan konstitusional yang 

diberikan oleh UUD 1945 

b. Hak atau kewenangan konstitusional tersebut oleh 

pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-

Undang yang hendak dimohonkan untuk diuji 

c. Kerugian tersebut besifat spesifik dan actual atau 

setidaknya potensial yang menurut penalaran dapat 

dipastikan akan terjadi. 
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d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang 

dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang 

hendak dimohonkan untuk diuji 

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya 

permohonan  maka kerugian konstitusional tersebut 

tidak akan atau tidak terjadi lagi. 

Adapun pemohon tersebut dapat diajukan oleh 

perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat 

hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, 

badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.
80

Dari ketentuan tersebut maka yang dapat mengajukan 

uji materiil atas Undang-Undang Sistem Budi Daya Tanaman 

dan Perlindungan Varietas Tanaman adalah petani pemulia 

tanaman, instansi pemerintah yang terkait dengan petani, 

serta organisasi dan lembaga swadaya masyarakat yang 

peduli tentang hak-hak petani.  

2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam 

permohonannya tentang hak dan atau kewenangan 

konstitusionalnya. 

3. Dalam permohonannya pemohon wajib menguraikan dengan 

jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi 
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ketentuan berdasarkan UUD NRI 1945, atau materi muatan 

dalam ayat , pasal dan atau bagian undang-undang dianggap 

bertentangan dengan UUD NRI 1945. 

Setelah permohonan diajukan maka akan dilakukan pemeriksaan 

pendahuluan yang bertujuan untuk mempersiapkan permohonan secara 

lengkap sebelum diadakan persidangan. Setelah tahap pemeriksaan 

pendahuluan selesai baru ketahap selanjutnya yaitu pembuktian. 

Pembuktian dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi bertujuan 

untuk memberikan kepastian akan kebenaran secara materiil adanya fakta 

peristiwa dan hukum sebagaimana didalilkan pemohon.
81

 Maka yang 

harus dibuktikan oleh pemohon yakni materi muatan ayat, pasal, dan/atau 

bagian undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945. 

Dalam kasus Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan 

Perlindungan Varietas Tanaman, pemohon harus membuktikan bahwa 

beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut bertentangan dengan 

UUD NRI 1945. Adapun pasal tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

Tabel. 4.3 Aturan Hukum yang Harus Diuji. 

No. Aturan 

Hukum 

Alasan Hukum Ketentuan UUD 

1945 

1 Undang-

Undang 

Tentang 

Sistem 

Ketiga pasal tersebut 

berisikan ketentuan 

terkait proses serta 

syarat pencarian dan 

1. Pembukaan UUD 

1945 yakni 

melindungi 

segenap bangsa 

�������������������������������������������������������������
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Budidaya 

Tanaman 

(Pasal 

 9, 12, 14) 

pengumpulan plasma 

nutfah, pelepasan, 

sertifikasi, dan 

pelabelan. Dalam 

ketentuan tersebut 

badan hukum dan 

perorangan dikenai 

persyaratan yang sama 

sehingga merugikan 

petani pemulia 

tanaman yang masuk 

kategori perorangan. 

Petani pemulia 

tanaman tidak dapat 

memperoleh haknya 

sebagai pemulia 

tanaman karena tidak 

mampu memenuhi 

syarat-syarat yang 

ditentukan 

dan seluruh 

tumpah darah serta 

mewujudkan 

keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

2. Bab XA terkait 

Hak Asasi 

Manusia 

khususnya pasal 

28C ayat (1)  

“Setiap orang 

berhak 

mengembangkan 

diri melalui 

pemenuhan 

kebutuhan 

dasarnya, berhak 

mendapat 

pendidikan dan 

memperoleh 

manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi, seni dan 

budaya, demi 

meningkatkan 

kualitas hidupnya 

dan demi 

kesejahteraan umat 

manusia 

2. Undang-

Undang 

Tentang 

Perlindungan 

Varietas 

Tanaman 

(BAB III 

tentang 

Permohonan 

Perlindungan 

Varietas 

Tanaman) 

Prosedur permohonan 

perlindungan varietas 

tanaman rumit dan 

mahal serta antara 

badan hukum dan 

perorangan 

disamakan, padahal 

kemampuan sumber 

daya dan materiil jauh 

berbeda akibatnya hak 

petani pemulia 

tanaman tidak 
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mendapat 

perlindungan  

 Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2013    

Alat bukti yang boleh diajukan dalam persidangan Mahkamah 

Konstitusi adalah surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan, ahli, 

keterangan para pihak. Petunjuk, dan alat bukti berupa informasi, yang 

diucapkan, dikirimkan, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat 

optik atau yang serupa dengan itu.
82

   

Setelah proses pembuktian maka akan diadakan rapat 

permusyawaratan hakim untuk membuat putusan terkait perkara yang 

telah disidangkan. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait materi muatan 

ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang yang telah diuji 

tersebut tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Adapun Putusan 

hakim konstitusi dapat berupa 4 hal yaitu
83

: 

a. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

b. Mengabulkan permohonan pemohon; menyatakan bahwa materi 

muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang 

dimaksud bertentangan dengan UUD 1945; Menyatakan bahwa 

materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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 Pasal 36 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara 

Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
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c. Mengabulkan permohonan pemohon; menyatakan bahwa 

pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi 

ketentaun pembentukan UU berdasarkan UUD 1945; Menyatakan 

bahwa UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. 

d. Menyatakan permohonan pemohon ditolak. 

b. Mengubah/Mencabut Pasal Tertentu Yang Mengalami Inkonsistensi. 

Pencabutan Undang-Undang dapat dilakukan apabila ada suatu 

Undang-Undang yang tidak diperlukan lagi, dan harus diganti dengan 

Undang-Undang yang baru, maka pada Undang-Undang yang baru harus 

secara tegas menyatakan untuk mencabut Undang-Undang lama tersebut. 

Undang-Undang hanya bisa dicabut oleh Undang-Undang atau oleh 

peraturan yang hierarkinya berada di atas Undang-Undang.
84

Sedangkan perubahan dilakukan apabila terdapat ketentuan dalam 

Undang-Undang yang tidak sesuai lagi dengan sifat atau kondisi yang 

berlaku di masyarakat. Perubahan Undang-Undang juga dapat dilakukan 

sebagai akibat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang 

menetapkan harus didakan perubahan terhadap pasal dan/atau bagian 

tertentu dalam Undang-Undang.
85

Apabila dilihat dari pengertian diatas maka kondisi yang paling 

cocok adalah dengan dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang 

Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan Varietas 
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Tanaman. Hanya beberapa bagian saja dalam kedua Undang-Undnag ini 

yang tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat selebihnya kedua 

Undang-Undang ini tetap diperlukan sehingga tidak dimungkinkan untuk 

dicabut. 

Perubahan suatu Undang-Undang dapat meliputi:
86

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan 

atau menghapus ketentuan yang sudah ada baik yang berbentuk 

bab, bagian, paragraph, pasal, ayat, maupun perkataan, angka, 

huruf, tanda baca, dan lain sebagainya. 

2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain baik yang 

berbentuk bab, bagian paragraf, pasal, ayat, maupun perkataan, 

angka, huruf, tanda baca, dan lain-lainnya. 

Dari ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perubahan 

terhadap Undang-Undang dapat dilakukan dengan: 

a. Menyisipkan atau menambahkan materi baru; 

b. Menghapus sebagian materi yang dianggap sudah tidak sesuai; 

c. Mengganti atau mengubah sebagian materi dengan materi lain. 

Perubahan terhadap Undang-Undang dapat dilakukan terhadap
87

: 

a. Buku, bab, bagian, paragraph, pasal, ayat, penjelasan umum, 

penjelasan pasal demi pasal, dan/atau lampiran; 

b. Kata, frasa, kalimat, istilah, angka, dan/atau tanda baca. 

�������������������������������������������������������������
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Ibid, Hlm. 27 
87

Ibid, Hlm 28. 
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Maka perubahan yang bisa dilakukan terhadap Undang-Undang 

Sistem Budidaya Tanaman dan Perlindungan Varietas Tanaman adalah 

sebagai berikut: 

Tabel. 4.4 Aturan Hukum dilakukan Perubahan. 

No. Ketentuan yang 

Hendak diubah 

Jenis 

Perubahan 

Alasan 

1. Pasal 9 ayat (3) 

Undang-Undang 

Sistem Budidaya 

Tanaman 

Menghapus 

kata 

“perorangan”  

Karena ketentuan ini 

menyulitkan petani 

pemulia tanaman  

2. Pasal 9 Undang-

Undang Sistem 

Budidaya Tanaman 

Menyisipkan 

materi baru 

Perlu adanya mekanisme 

baru bagi petani pemulia 

tanaman yang ingin 

melakukan pencarian dan 

pengumpulan plasma 

nutfah. 

3. Pasal 12 Undang-

Undang Sistem 

Budidaya Tanaman.

Menambahkan 

materi baru 

Perlu adanya penambahan 

materi terkait pengaturan 

proses pelepasan khusus 

bagi benih hasil pemuliaan 

tanaman petani pemulia 

tanaman. proses ini 

haruslah tidak rumit dan 

mahal namun tetap tidak 

mempengaruhi esensi 

adanya pelepasan, 

sehingga masyarakat tetap 

mendapat benih 

berkualitas. 
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4. Pasal 14 ayat (1) 

Undang-Undang 

Sistem Budidaya 

Tanaman. 

Menghapus 

kata 

“perorangan” 

Agar tidak mempersulit 

petani pemulia tanaman 

dalam melakukan proses 

sertifikasi dan pelabelan 

5. Pasal 14 Undang-

Undang Sistem 

Budidaya Tanaman 

Menambahkan 

Materi Baru 

Perlu ditambahkan aturan 

mengenai proses sertifikasi 

dan pelabelan khusus bagi 

petani pemulia tanaman 

tanpa mengurangi tujuan 

dari diadakannya proses 

sertifikasi dan pelabelan 

tersebut. 

6. Bab III tentang 

permohonan 

perlindungan 

varietas tanaman 

dalam Undang-

Undang 

Perlindungan 

Varietas Tanaman 

Menghapus 

kata yang 

bermakna 

“Perorangan” 

Karena telah mempersulit 

petani pemulia tanaman 

dalam memperoleh hak-

haknya sebagai pemulia 

tanaman 

5. Bab III tentang 

permohonan 

perlindungan 

varietas tanaman 

dalam Undang-

Undang 

Perlindungan 

Varietas Tanaman 

Menambahkan 

materi baru 

Penambahan materi baru 

berupa aturan khusus yang 

diberlakukan kepada petani 

pemulia tanaman dalam 

melakukan permohonan 

dan pendaftaran varietas 

baru sehingga petani dapat 

memperoleh hak nya tanpa 

kesulitan. 

  

  Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2013 
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Perubahan terhadap Undang-Undang yang dilakukan dapat 

berakibat pada berubahnya sistematika Undang-Undang, berubahnya 

materi Undang-Undang, berubahnya esensi norma yang terkandung 

dalam Undang-Undang itu. Diharapkan dengan adanya perubahan 

terhadap Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-

Undnag Perlindungan Varietas Tanaman dapat memberikan perlindungan 

hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman.  

c. Penerapan Asas Hukum atau Doktrin 

Asas hukum dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

menyelesaikan konflik dalam peraturan perundangan. Terdapat 3 asas 

hukum yang dapat digunakan oleh hakim apabila peraturan perundangan 

yang ada mengalami konflik, ketiga asas itu yaitu
88

: 

1. Lex Superior Derogat Legi Inferiori. 

Peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi 

mengesampingkan peraturan perundangan yang tingkatnya lebih 

rendah, aturan ini dikecualikan apabila subtansi peraturan 

perundangan yang lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh 

Undang-Undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan 

perundangan tingkat lebih rendah. Misalnya: Hirarki peraturan 

perundangan di Indonesia menurut Undang-Undang nomor 12 

tahun 2011 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik 

�������������������������������������������������������������
88

Op. Cit. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
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Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, 

Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ 

Kota. Ketentuan tertinggi adalah Undang-Undang Dasar NRI 

dan apabila ada aturan dibawahnya yang bertentangan maka 

aturan yang dibawah tersebut harus dikesampingkan 

2. Lex Specialis Derogat Legi Generalis 

Aturan hukum yang sifatnya khusus akan mengesampingkan 

aturan hukum yang sifatnya umum. Dalam pelaksanaannya ada 

beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu: 

a. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum 

yang sifatnya umum tetap berlaku, kecuali yang diatur 

khusus dalam aturan hukum yang sifatnya khusus 

tersebut. 

b. Ketentuan-ketentuan yang sifatnya khusus harus 

merupakan ketentuan yang sederajat dengan aturan 

hukum khusus. Misalnya: antara Undang-Undang 

dengan Undang-Undang. 

c. Ketentuan-ketentuan yang sifatnya khusus tersebut harus 

berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan 

aturan hukum yang sifatnya umum. Misalnya: Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-
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Undang Hukum perdata keduanya masuk dalam 

lingkungan hukum yang sama yaitu hukum keperdataan.

3. Lex Posterior Derogat Legi Priori 

Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau 

meniadakan aturan hukum yang lama. Asas ini mewajibkan 

bahwa aturan hukum yang paling baru adalah aturan yang 

digunakan. Dalam pelaksanaannya asas ini juga mempunyai 

prinsip-prinsip penggunaan yaitu: 

a. Aturan hukum yang baru harus yang sederajat atau lebih 

tinggi dari aturan hukum yang lama 

b. Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang 

sama. 

Apabila diterapkan untuk menyelesaikan adanya 

ketidakharmonisan Undang-Undang yang terkait dengan petani pemulia 

tanaman maka ada dua asas yang dapat digunakan yaitu asas Lex 

Superior Derogat Lex Inferior yakni aturan yang lebih tinggi akan 

mengenyampingkan aturan yang lebih rendah, dalam hal ini aturan 

dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-

Undang Perlindungan varietas tanaman apabila tidak sesuai dengan 

UUD NRI 1945 maka aturan yang dipakai adalah aturan yang ada 

dalam UUD NRI 1945 sedangkan aturan dalam Undang-Undang Sistem 

Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan Varietas 

Tanaman yang menyimpang harus dikesampingkan. 
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Asas kedua yang bisa digunakan adalah Lex Posterior Derogat 

Legi Priori yakni aturan hukum yang baru mengenyampingkan aturan 

hukum yang lama. Maka ketentuan yang terdapat dalam Undang-

Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan 

varietas tanaman yang tidak memberikan perlindungan terhadap petani 

pemulia tanaman akan dikesampingkan oleh ketentuan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Treaty On 

Plant Genetic Resources For Food And Agriculture merupakan 

Undang-Undang hasil ratifikasi dari perjanjian internasional terkait 

Sumber daya genetik pangan dan pertanian. Hal ini dikarenakan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan 

International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And 

Agriculture tersebut merupakan aturan yang terbaru yang mana 

didalamnya mewajibkan pemerintah untuk memberikan perlindungan 

hukum terhadap Hak petani pada umumnya dan petani pemulia 

tanaman pada khususnya. 

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat kita tarik kesimpulan 

bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan 

hukum terhadap petani pemulia tanaman yakni dengan mengajukan uji 

materiil kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pasal-pasal yang merugikan 

petani pemulia tanaman. Proses uji materiil atau Judicial Review ini 

sebenarnya sedang dilakukan oleh beberapa petani pemulia tanaman serta 

lembaga yang peduli atas hak-hak petani seperti Aliansi Petani Indonesia, 

Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, dll. Pengajuan saat 
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ini sudah sampai pada tahap perbaikan pada gugatan permohonan.
89

 Apabila 

pemohon berhasil membuktikan maka diharapkan hakim Mahkamah 

Konstitusi dapat membuat putusan yang menguntungkan bagi petani pemulia 

tanaman di Indonesia  

Setelah pengajuan permohonan dilakukan dan apabila terbukti bahwa 

ketentuan itu melanggar ketentuan dalam UUD NRI 1945 maka langkah 

selanjutnya dapat dilakukan perubahan terhadap aturan-aturan yang 

bermasalah tersebut. perubahan dapat berupa menghapus pasal yang 

bermasalah atau menambahkan ketentuan baru pada undang-undang Sistem 

Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman. 

Namun mengingat proses judicial review dan pengubahan yang relatif 

membutuhkan waktu yang lama, maka untuk sementara waktu hakim dalam 

mengambil keputusan terkait kasus-kasus yang menimpa petani pemulia 

tanaman harus memperhatikan asas-asas hukum yakni Lex superior derogat 

legi inferior, Les specialis derogat legi generalis, Lex posterior derogat legi 

priori. Sehingga ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Sistem 

Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman 

harus dikesampingkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Dasar 1945. Begitu pula ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-

Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan 

Varietas Tanaman harus dikesampingkan apabila melanggar ketentuan dalam 

Undang-undang Tentang Pengesahan International Treaty On Plant Genetic 

Resources For Food And Agriculture. 

�������������������������������������������������������������
89

 Lulu Anjarsari, 2012, Pemohon Uji UU Sistem Budidaya Tanaman Perkuat Argumentasi 

Permohonan (online), diakses di http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id (1 Januari 2013) 
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Keberadaan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memberikan 

perlindungan hukum terhadap petani pemulia tanaman, sehingga petani 

pemulia tanaman dapat memperoleh hak-haknya serta melalui kreatifitasnya 

dapat menciptakan varietas-varieatas baru yang unggul sehingga 

keanekaragaman sumber daya hayati pangan dan pertanian dapat terjaga 

dengan demikian ketahanan pangan Indonesia juga tetap dapat tercapai. 
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BAB V 

PENUTUP

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang di Indonesia masih belum konsisten memberikan 

perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di 

Indonesia. Hal ini terlihat dari keberadaan pasal-pasal tertentu yang 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman yakni pasal 9, 12, dan 14 dan Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2000  tentang Perlindungan Varietas Tanaman pasal 

7, 10, dan ketentuan BAB III tentang Permohonan Hak Perlindungan 

Varietas Tanaman serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 

tentang Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources 

For Food And Agriculture. Akibatnya muncul beberapa kasus yang 

merugikan petani pemulia tanaman di Indonesia. Maka dari itu perlu 

adanya upaya-upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap 

hak-hak petani pemulia tanaman di Indonesia. 

2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan agar Undang-Undang di Indonesia 

mampu memberikan perlindungan hukum terhadap petani pemulia 

tanaman yakni: a). Uji materiil terhadap Undang-Undang Sistem 

Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan Varietas 

Tanaman, b). Perubahan terhadap Undang-Undang Sistem Budidaya 
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Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, dan c). 

Penerapan asas hukum/doktrin.  

B.  Saran 

Maka berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 

diatas penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah diharapkan memberikan atau memberlakukan aturan khusus 

kepada petani pemulia tanaman yang masih tradisional untuk 

mempermudah mereka melakukan pemuliaan tanaman dan 

menggunakan hasil pemuliannya bersama dengan petani lainnya tanpa 

dibebani dengan prosedur hukum yang rumit dan mahal. Hal ini untuk 

meningkatkan minat petani  menciptakan varietas tanaman baru yang 

unggul. 

2. Lembaga legislasi yakni DPR diharapkan dalam membuat peraturan 

perundangan-undangan dapat mengakomodasi kepentingan perusahaan 

pemulia tanaman atau perusahaan benih yang memiliki modal besar 

serta kepentingan petani pemulia tanaman yang masih tradisional.  

3. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap para hakim di Indonesia supaya 

dalam mengambil keputusan harus secara komprehensif melihat 

berbagai aturan perundangan terkait perlindungan hak pemulia 

tanaman, termasuk hak petani yang memuliakan tanaman, sehingga 

keputusan yang diberikan tidak hanya menguntungkan pemulia 

tanaman yang bermodal besar dan berteknologi tinggi, tetapi juga 

mempertimbangkan kepentingan petani tradisional Indonesia.  
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