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Pengantar
• Perlindungan hukum pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban

internasional yang harus dilakukan oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan :
– Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on 

Biological Diversity), 
– Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (International Convention for the 

Protection of New Variety of Plants), 
– World Trade Organization/Trade Related Aspects of Intellectual.

• Property rights antara lain mewajibkan kepada negara anggota seperti Indonesia mempunyai dan
melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).   

• Salah satu dari kewajiban yang harus ditaati Indonesia yang berkaitan dengan hak kekayaan
intelektual (HKI) mensyaratkan:
– Negara anggota untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman yang baru,
– Mengembangkan penemuan-penemuan baru di bidang pertanian dan menggunakan dengan sebaik-baiknya

kekayaan sumber daya hayati yang dimiliki Indonesia untuk merakit varietas unggul guna mendukung
pembangunan ekonomi,

– Mendorong kegiatan yang menghasilkan varietas tanaman unggul dengan memberikan penghargaan bagi
mereka (badan usaha atau orang) yang bergerak dibidang pemuliaan tanaman, 

– Mendorong dan memberi peluang dunia usaha dalam pembangunan di dibidang pertanian, memberikan
landasan hukum bagi upaya terciptanya varietas unggul yang baru dan pengembangan industri perbenihan.



- UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
yang tujuan utamanya untuk membangun pertanian melalui
pembangunan industri perbenihan yang mampu membuat
varietas unggul bermutu.

- Pasal 1 ayat 2 UU RI No. 29 Th. 2000 :
Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang 
diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT 
untuk menggunakan sendiri hasil pemuliaannya atau memberi
persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk
menggunakannya selama waktu tertentu.

DASAR HUKUM



Definisi Varietas

Varietas (tanaman) adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis
atau spesies yang ditandai oleh karakteristik morfologi maupun
pertumbuhan yang terekspresikan sebagai karakteristik genotipe
atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau
spesies yang sama oleh minimal satu sifat yang menentukan dan
apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.



Varietas tanaman dan pertanian

• Keberhasilan dalam bidang pertanian sangat tergantung pada
tiga aspek pokok yaitu pemuliaan tanaman, fisiologi tanaman
dan ekologi tanaman. 

• Ketiga aspek tersebut merupakan suatu gugusan ilmu
tanaman (crop science) yang berperan langsung dalam bidang
pertanian dan hasilnya akan terlihat langsung melalui hasil
pertanian



• Kemampuan untuk menghasilkan varietas tanaman yang 
dapat dijadikan bibit unggul sangat diperlukan, karena
varietas tanaman merupakan faktor yang menentukan
kualitas hasil pertanian. 

• Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan varietas yang 
unggul antara lain varietas tanaman yang digunakan telah
berteknologi tinggi, relatif murah, dan tidak mencemari
lingkungan. 

• Melalui penggunaan varietas tanaman yang unggul
diharapkan proses produksi menjadi lebih efisien, lebih
produktif dan menghasilkan bahan pangan yang bermutu
tinggi



1. Tingkat pemahaman tentang manfaat PVT dari pelaku bisnis
perbenihan

2. Rendahnya informasi yang baik tentang peluang keuntungan
3. Permodalan
4. Persaingan dengan produk benih impor
5. Sumber daya manusia
6. Nasionalisme di kalangan pebisnis perbenihan yang memudar
7. Kohesivitas (daya rekat) industri yang bergerak di bidang perbenihan

(pedagang, pengimpor, penangkar, industri perbenihan yang mampu
membuat varietas unggul baru, dll)

8. Rendahnya pemahaman tentang kemampuan bangsa
(keanekaragaman hayati dll)

9. Jaminan harga produk
10. Peraturan perundangan yang masih belum menunjang
11.  Tingkat kesadaran masyarakat tentang undang-undang PVT masih

rendah

KENDALA (Baihaki, 2006)



Tectona grandis L.f.

Jati/teak

Peran PVT

Linnaeus filial



1. Lurus

2. Tegak

3. Lebih tinggi dari rata-rata

4. TBBC tinggi

5. Sehat

PERAN PVT

Identifikasi
sumber benih

Mengembangkan
kriteria pohon

induk
Seleksi

Membangun

pertanaman komersial



Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pengajaran Penelitian

Pengabdian



PERAN PVT
Jenis tanaman X



PERAN PVT
Jenis tanaman X

- Pertumbuhan cepat (3x normal)
- Batang lurus
- TBBC tinggi
- Cabang kecil dan sedikit
- Tahan jamur



PERAN PVT
Jenis tanaman X

PVT
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