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FORMULIR PERMOHONAN HAK 
PVT

• Terdapat 25 (dua puluh lima) pertanyaan yang
dikelompokkan dalam 5 (lima) bagian.

• Seluruh pertanyaan harus dijawab dari nomor
1 sampai 24

• Pertanyaan nomor 25 harus ditandangani oleh
pemohon atau kuasa pemohon atau konsultan
PVT yang ditunjuk



PEMOHON, KONSULTAN DAN PEMULIA

Pemohon adalah seorang Pemulia atau Pemilik
Varietas yang namanya diakui.

Apabila Pemilik Varietas bukan pemulia yang
sebenarnya, maka diperlukan:

a. Bukti Kepemilikan Varietas

b. Surat Penugasan apabila pemulia tanaman
adalah seorang karyawan pada seseorang
atau institusi



Konsultan PVT adalah perorangan atau lembaga
yang secara khusus memberikan jasa yang
berkaitan dengan pengajuan permohonan hak
PVT .

Konsultan PVT diperlukan kalau pemohon hak
PVT yang bersangkutan tidak memiliki
perwakilan yang merupakan badan hukum
resmi di Indonesia.

PEMOHON, KONSULTAN DAN PEMULIA



Permohonan hak PVT yang melalui konsultan
PVT dianggap sah apabila ada bukti tertulis dari
pemohon hak PVT dalam bentuk SURAT KUASA
yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Pemulia tanaman adalah orang yang
melaksanakan pemuliaan tanaman yang
memiliki hak pencantuman nama dan hak
imbalan.

PEMOHON, KONSULTAN DAN PEMULIA



Bagian I: informasi tentang Pemohon, Konsultan, 

dan Pemulia

A. PEMOHON (SERTIFIKAT Hak PVT akan diberikan atas nama pemohon)

1. Nama pemohon: bisa perorangan/perusahaan/institusi

Alamat :……………..

Kode Pos :………….

Telepon :……………Faksimili:……………                    

E-mail :………….

Kewarganegaraan (Sebutkan  kewarganegaraan Pemohon): 

bila perusahaan atau institusi diisi Badan Hukum.

2. Orang Lain Yang dapat dihubungi: Selain pemohon (yang dikuasakan oleh pemilik

varietas/Badan hukum)

Nama :……………..

Alamat :……………..

Telepon :……………      Faksimili:……………                    

E-mail :………….



B. KONSULTAN PVT
(untuk permohonan dari luar negeri yang tidak mempunyai perwakilan tetap di
Indonesia)

3. Nama konsultan PVT                         :…………….
Nomor Pendaftaran Konsultan PVT:……………..
Alamat :…………..
Telp :………….   Fax :…………..             
E-mail:…………….

C. PEMULIA VARIETAS (orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman)

4. Nama pemulia : (bila pemulia terdiri dari tim, maka seluruh anggota tim disebutkan, 
penulisan nama pemulia agar disesuaikan dengan penulisan pada surat
penugasan)

Kewarganegaraan:
Alamat : (Jika pemulia bekerja pada instansi, alamat yang dicantumkan adalah

alamat instansi)
Telp :................. Fax :………………….   
E-mail:…………



5. Ahli waris yang ditunjuk : [   ] YA   [    ] TIDAK

(lampirkan surat bukti penunjukkan ahli waris)

6. Pengalihan kepemilikan varietas  :

Apakah kepemilikan varietas dialihkan?

[    ] Ya, melalui

[ ] penugasan;   [    ] pemesanan;      [      ] Pewarisan

[  ] dengan cara lain........................

(Lampirkan surat bukti penugasan atau pengalihan kepemilikan)

[    ] Tidak    



BAGIAN II: Informasi tentang Varietas

7. Nama Botani (Penulisan agar disesuaikan dengan kaidah penulisan)

Genus                            Spesies Author(s)

Lycopersicon Lycopersicon lycopersicum Linnaeus

Penulisan spesies: tulis miring atau tulisan tegak digaris bawahi

8. Nama umum spesies
Bila terdapat atau dikenal lebih dari satu nama umum untuk satu spesies, agar digunakan 
satu nama umum yang paling banyak diterima. 

9. Nama yang diusulkan untuk varietas

Agar disesuaikan dengan ketentuan penamaan yang ada pada Permentan No.: 
01/Pert/SR.120/2/2006 tentang syarat penamaan dan tata cara pendaftaran varietas
tanaman



10. Apakah ada sinonim
[   ]  YA     

[   ] TIDAK

sinonim tidak merupakan keharusan dan merupakan nama alternatif untuk suatu varietas yang telah
lebih dulu diusulkan di luar negeri apabila nama pertama tersebut tidak diterima di Indonesia. Apabila
permohonan hak PVT disetujui maka sinonim tersebut juga dilindungi oleh UU No,. 29 Tahun 2000 tentang
PVT.

11. Apakah ada nama lain
[   ] YA, sebutkan:

(Kode Silsilah)                  (Nama Dagang)         (Nama Lainnya)

………………                       …………………                ………………..

[   ] TIDAK, lanjutkan mengisi Nomor 12

Sebutkan nama lainnya apabila ada, termasuk kode silsilah dan atau nama dagang dari varietas tersebut
yang telah dikenal di Indonesia atau di luar negeri (apabila dianggap perlu).

12. Apakah spesies ini pernah dinyatakan sebagai gulma yang berbahaya di
Indonesia?
[   ]  YA, jelaskan…….    

[   ] TIDAK



13.Negara Asal Varietas
Mengacu pada tempat dilakukannya kegiatan pemuliaan. Bila pemuliaan dilakukan di beberapa
negara, berikan penjelasannya

14. Apakah pemohon sudah mendapatkan persetujuan dari pemberi/pemilik
varietas asal tentang keinginannya mengajukan permohonan hak PVT (khusus
untuk permohonan hak PVT Varietas Turunan Esensial)

[   ]  YA, lampirkan bukti persetujuannya

[   ] TIDAK (agar dilengkapi)

(Peraturan tentang Varietas Turunan Esensial terdapat di Permentan No. 34 Tahun 2008

Perihal: metode seleksi dalam pembuatan Varietas Turunan Esensial)

Jika bukan merupakan Varietas Turunan Esensial, agar tidak diisi

15. Apakah permohonan untuk varietas ini pernah diajukan di negara lain?

[   ] YA                                         [   ] TIDAK 

Apabila TIDAK, lanjutkan mengisi nomor 16



Diajukan ke

Negara

Tanggal

Permohonan

Nomor 

Permohonan

Status Saat 

ini

Nama

Varietas

Jelaskan secara keseluruhan usulan permohonan hak PVT yang pernah 

diajukan untuk varietas ini di negara lain (diurut secara kronologis).

16. Apakah permohonan ini merupakan permohonan dengan hak 

prioritas yang berkaitan dengan permohonan di luar negeri seperti 

di atas?
[   ] YA                                         [   ] TIDAK 

Hak Prioritas adalah hak yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang

mengajukan permohonan hak PVT di Indonesia setelah mengajukan permohonan hak PVT

untuk varietas tanaman yang sama di negara lain diajukan dalam jangka waktu 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali

di luar Indonesia;



17. Apakah varietas tersebut telah diperdagangkan di Indonesia atas
persetujuan pemiliknya

[   ] Ya

Tanggal penjualan pertama kali : ...................................................

Nama dagang : ..................................................

[   ] Tidak

Apakah varietas tersebut telah diperdagangkan di luar negeri atas persetujuan pemiliknya?

[   ] Ya

Negara :…………….

Tanggal penjualan pertama kali   :………..

Dengan nama :…………………..

[   ] Tidak

Pertanyaan ini berkaitan dengan syarat “keBARUan”. Agar permohonan yang diajukan tidak
mengalami kendala dalam prosesnya, kepada pemohon disarankan untuk melakukan
pemeriksaan tanggal penjualan sebelum mengajukan suatu permohonan hak PVT



Tetua betina (sesuai dengan varietas yang dijadikan pembanding)

Sifat-sifat yang 

berbeda dengan

varietas pembanding

Sebutkan nama varietas

yang dimohonkan

Nama dari varietas yang 

dimohonkan

(Sebutkan nama dari

varietas yang dijadikan

pemabanding) 

Nama dari Tetua betina

Warna daun Hijau tua Hijau kekuningan

Diameter buah 5 cm 8 cm

Bentuk buah bulat oval

18. Sebutkan sifat-sifat atau kombinasi sifat-sifat yang menunjukkan

perbedaan varietas ini dengan ’’varietas pembanding yang paling mirip

dan sudah diketahui umum” serta tetuanya/varietas asal

Contoh:

- Buatlah daftar sifat-sifat paling penting yang membedakan antara varietas yang Saudara 

mohonkan hak PVT dengan: tetuanya, varietas yang dekat tingkat kekerabatannya,   

varietas yang paling mirip, atau varietas lainnya yang dianggap perlu.

- Untuk karakter yang terukur agar dinyatakan dalam bentuk angka (tinggi = xx cm)

- Varietas pembanding yang paling mirip dapat ditentukan berdasarkan grouping        

- Varietas pembanding yang digunakan minimal 2 varietas



Tetua jantan

Sifat-sifat Yang Berbeda Dengan Varietas 

Pembanding

Penampilan Sifat 

Varietas yang dimohonkan hak PVT

(WTD 5015531)

Varietas pembanding

(BBB)

Warna kaki Ungu Hijau

Warna daun Hijau tua dengan tepi ungu Hijau

Warna gabah Kuning bersih, ujung ungu Kuning bersih

Varietas yang paling mirip (1)

Sifat-sifat Yang Berbeda Dengan Varietas 

Pembanding

Penampilan Sifat 

Varietas yang dimohonkan hak PVT

(WTD 5015531)

Varietas pembanding 1

(CCC)

Warna batang Hijau Ungu

Warna telinga daun Ungu Tidak berwarna

Warna daun Hijau tua, dengan tepi ungu Hijau

Varietas yang paling mirip (2)

Sifat-sifat Yang Berbeda Dengan Varietas 

Pembanding

Penampilan Sifat 

Varietas yang dimohonkan hak PVT

(WTD 5015531)

Varietas pembanding 2

(DDD)

Warna batang Hijau Hijau tua

Warna telinga daun Ungu Tidak berwarna

Warna daun Hijau tua, dengan tepi ungu Hijau tua

Warna gabah Kuning bersih, ujung ungu Kuning bersih



BAGIAN III: Informasi tentang Kegiatan Pemuliaan untuk 

menghasilkan Varietas Baru

19. Proses Perakitan Varietas, Sistem Perbanyakan dan Metode seleksi

a. Proses perakitan varietas
[   ] Persilangan buatan [   ] Mutasi spontan

[   ] Seleksi galur dari populasi alami [   ] Mutasi buatan

[   ] Transformasi genetik [   ] Lainnya (jelaskan) 

Pilih kotak yang sesuai  dengan proses perakitan varietas. Jika proses perakitan varietas 
tidak sesuai pilihan yang tersedia, maka pilihlah kotak lainnya dan berikan penjelasan rinci 
pada lembar terpisah

b. Sistem perbanyakan dari spesies
[   ] Generatif menyerbuk sendiri [  ] Apomiksis

[   ] Generatif sering menyerbuk sendiri [   ] Vegetatif

[   ] Menyerbuk Silang [   ] Lainnya (jelaskan)

Sebutkan sistem perbanyakan dari varietas yang diusulkan. Jika sistem perbanyakan tidak
sesuai pilihan yang tersedia, maka pilihlah kotak lainnya dan berikan penjelasan rinci
pada lembar terpisah



[   ] Seleksi massa [   ] Full-Sib Family Selection

[   ] Ear to row selection [   ] S-1 Progeny Selection

[   ] Modified ear to row selection
[   ] Resiprocal recurrent selection

[   ] Recurrent Selection for general 
Combining Ability

[   ] Recurrent Selection for specific [   ] Lainnya (jelaskan):  ..........

Combining Ability 

c. Metode Seleksi

(1) Tanaman Menyerbuk Sendiri

[   ] Massa                           [   ] Bulk

[   ] Lini Murni                      [   ] Silang Balik 

[   ] Pedigree                       [   ] Lainnya (jelaskan) 

(2) Tanaman Menyerbuk Silang

20. Untuk varietas hasil persilangan buatan: 

(diisi jika varietas yang dimohonkan merupakan hasil persilangan buatan)

Nama varietas/aksesi plasma nutfah dari tetua betina:……………

Pemulia dari tetua betina: jika nama pemulia tidak diketahui agar diisi Tidak Diketahui…….

Apakah tetua betina dilindungi oleh PVT di Indonesia?    YA  [   ] TIDAK  [   ] 

Apakah tetua betina dilindungi oleh PVT di negara lain?  YA  [   ] TIDAK  [   ] 



Apabila YA, untuk pendaftaran:

(Negara)                             (No. Permohonan)        (Tanggal terdaftar)

……………                            …………………….                …………………….

Nama varietas/aksesi plasma nutfah dari tetua jantan:……………

Pemulia dari tetua jantan: jika nama pemulia tidak diketahui agar diisi Tidak Diketahui

Apakah tetua jantan dilindungi oleh PVT di Indonesia?    YA  [   ] TIDAK  [   ] 

Apakah tetua jantan dilindungi oleh PVT di negara lain?  YA  [   ] TIDAK  [   ]

Apabila YA, untuk pendaftaran:

(Negara)                             (No. Permohonan)        (Tanggal terdaftar)

……………                            …………………….                …………………….

21. Untuk varietas yang bukan persilangan buatan:
Nama varietas/aksesi plasma nutfah dari tetua:

Pemulia dari tetua: jika nama pemulia tidak diketahui agar diisi Tidak Diketahui…

Apakah tetua dilindungi oleh PVT di Indonesia? YA  [   ] TIDAK  [   ] 

Apakah tetua dilindungi oleh PVT di negara lain?  YA  [   ] TIDAK  [   ]

Apabila YA, untuk pendaftaran:

(Negara)                             (No. Permohonan)        (Tanggal terdaftar)

……………                            …………………….                …………………….



22. Apakah varietas ini dikembangkan dari materi genetik yang  dikoleksi
dari Indonesia atau negara lain?
[   ] YA, berikan paspor data yang sesuai dengan permohonan ini (Lampirkan)

[   ] Negara Lain:

1) Apakah materi genetik berupa:

[   ] Varietas hasil pemuliaan yang masih dibudidayakan

[   ] Varietas lokal (yang telah dibudidayakan oleh petani secara tradisional untuk

keperluannya)

[   ] Tanaman liar

[   ] Sediaan genetik khusus (misal: galur pemuliaan)

2)  Apakah materi genetik terikat dengan Perjanjian Pengalihan Materi?

[   ] YA, lampirkan copynya;

[   ]  TIDAK

3)  Apakah materi genetik terikat dengan traktat internasional mengenai sumberdaya genetik
tanaman untuk pangan dan pertanian (ITPGRFA)-FAO

[   ] YA, lampirkan:     [   ]  TIDAK

4)  Apakah masih tersedia materi genetik untuk diikutsertakan dalam uji banding?

[   ] YA   [   ]  TIDAK



23. Apakah varietas ini merupakan hasil rekayasa genetik?
[   ] YA, Lampirkan copy Surat Bukti Aman Hayati dan atau Aman Pangan dari Komisi Kemanan Hayati

dan Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik.

Surat Keamanan Hayati: No.:…………………..tanggal:…………………..

Surat Kemanan Pangan: No.:…………………..tanggal:………………….

[   ] TIDAK

BAGIAN IV: Informasi tentang Bank Gen

24. Sebutkan nama dan alamat Bank Gen dimana bahan perbanyakan akan
dilestarikan.

Nama:………….

Alamat:………….

 Bank Gen adalah suatu tempat yang oleh Kantor Pusat PVTPP dianggap cocok untuk pemeliharaan bahan 
perbanyakan/plasma nutfah. Pemeliharaan bahan yang diizinkan dan atau penyimpanannya di Bank Gren 
merupakan tanggungjawab pemohon. 

 Tempat Bank Gen sebaiknya di Indonesia. Jika pemohon tidak dapat memberikan pilihan suatu Bank Gen 
yang ada di Indonesia dan akan menggunakan Bank Gen di luar Indonesia, maka pemohon harus 
memberitahukan dan meminta ijin terlebih dahulu secara tertulis ke Kantor Pusat PVTPP.



BAGIAN V: PEMBERIAN KUASA DAN PERNYATAAN

25. Saya (kami) yang bertanda tangan dibawah ini:

a.memberi kuasa kepada PPVTPP untuk tukar menukar informasi dan bahan tanaman
yang berkaitan dengan varietas yang dimohonkan hak PVT, asalkan tidak merugikan
hak saya (kami).

b.setuju untuk memberikan bahan perbanyakan sebelum pemberian hak PVT untuk 
keperluan uji BUSS.

c. menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam semua bagian dan lampiran dari
permohonan ini adalah benar n sesuai

........................., Tanggal/bulan/tahun

Pemohon

Tanda tangan

(Materai cukup)

Nama jelas

Jabatan



* Apabila konsultan menandatangani atas nama Pemohon, maka formulir
“Pemberian Kuasa kepada Konsultan” harus ditandatangani oleh pemohon

 Jika terdapat lebih dari satu pemohon untuk satu varietas yang dimiliki
bersama, maka harus ada surat pernyataan bersama yang
ditandatangani para pemohon di atas kertas bermeterai, yang
menunjuk salah satu pemohon yang diberi kewenangan untuk
mengajukan permohonan hak PVT.



PENGISIAN FORMULIR 

DESKRIPSI VARIETAS BARU



Bebas hama/penyakit [   ] Tidak bebas [   ] 

Bebas Virus [   ] Tidak bebas [   ]

Bebas cekaman [   ] Tidak bebas [   ] 

Bebas hama/penyakit [   ] Tidak bebas [   ]  

Bebas Virus [   ] Tidak bebas virus [   ]  

Bebas cekaman [   ]  Tidak bebas [   ] 

1. Cara perbanyakan varietas baru (beri tanda√ pada kotak yang sesuai)

[   ] Generatif:  [   ] Menyerbuk silang [   ] Sebagian menyerbuk silang (prosentase….%)

[    ] Menyerbuk sendiri  [   ] Apomiks [   ] Lainnya, jelaskan……..

[   ] Vegetatif:  [   ] Kultur jaringan  [   ] Stek  [   ] Cangkok  [   ] Lainnya, jelaskan…..

2. Kondisi varietas baru (Beri tanda √ )   Kondisi varietas pembanding (Beri 
tanda √ )

Penting: apabila terlihat ada gejala serangan hama, penyakit atau cekaman lingkungan, berikan 
keterangan lengkap tentang hal itu serta pengaruhnya



3. Deskripsi Lengkap
- Agar dicantumkan seluruh karakter dari varietas yang dimohonkan hak PVT

- Deskripsi karakter dari varietas harus diuraikan berdasarkan urutan bagian tanaman sebagai
berikut: Tanaman, Batang, Daun, Tandan bunga, Bunga, dan bagiannya, Buah dan bagiannya,
Biji, Sifat lainnya (seperti: ketahanan terhadap hama atau penyakit, toleransi terhadap
cekaman, kualitas, data DNA, dsb.).

- Untuk karakter yang merupakan bagian tanaman agar diurut sebagai berikut: habit, tinggi,
panjang, lebar, ukuran, bentuk, warna (dapat mengacu bagan warna yang telah baku), dan lain-
lain.

- Gunakan sistematika penulisan sifat yang ringkas, yaitu untuk setiap bagian tanaman diikuti
oleh (:) dan karakter dipisahkan dengan (,).

Contoh 

Tanaman: tipe tumbuh semak sempit, tinggi sedang, masak awal.

Batang: tak ada anthocyanin, ruas buku (internodal) pendek.

Daun: panjang, ramping, berbecak-becak, warna utama helai daun hijau (RHS 137A, 1986), warna
tepi daun hijau kuning pucat (RHS 1A, 1986).

Tandan bunga: corymbus (malai).

Bunga: genjah, pedicel pendek, diameter kecil (rata-rata 12.5mm), helai bunga 5, warna petal hijau
(RHS 12A, 1986), kelopak bunga 5, dsb.



3. Deskripsi Lengkap

Agar dicantumkan :

1) Deskripsi lengkap varietas yang dimohonkan hak PVT.

2) Deskripsi lengkap varietas pembanding 1.

3) Deskripsi lengkap varietas pembanding 2. 

Workshop Pengisian Hak PVT (Repaired).doc

Workshop Pengisian Formulir Hak PVT (Repaired).doc


4. Asal Usul dan Proses perakitan Varietas

 Jelaskan bagaimana proses perakitan varietas diperoleh: Persilangan buatan,
seleksi galur pada populasi alami, transformasi genetik, mutasi spontan, mutasi
buatan, introduksi, dan lain-lain.

 Sebutkan nama tetua atau tetua betina dan tetua jantan?
 Karakter tetua yang dapat dibedakan dari varietas yang dimohonkan hak PVT.
 Apabila varietas tersebut merupakan hasil seleksi, sebutkan banyaknya siklus

pemuliaan yang digunakan. Pastikan bahwa varietas yang dimohonkan hak PVT
memiliki satu atau lebih sifat yang nyata berbeda (unik) dengan tetuanya.

 Uraikan proses dan metode seleksi yang digunakan dalam perakitan varietas
 Sebutkan juga sistem perbanyakan yang digunakan dalam proses perakitan

varietas yang dimohonkan hak PVT.
 Sertakan informasi lainnya yang berhubungan dengan proses perakitan varietas

yang dimohonkan hak PVT.
 Sebutkan nama pemulia, tempat, dan kapan proses perakitan varietas dilakukan.
 Cantumkan skema perakitan varietas
Workshop Pengisian Formulir Hak PVT (Repaired).doc

Workshop Pengisian Formulir Hak PVT (Repaired).doc


5. Pemilihan Varietas pembanding

 Varietas yang dijadikan varietas pembanding adalah varietas yang paling mirip

 Sebutkan pengelompokkan sifat dalam pemilihan varietas pembanding

 Pengelompokkan sifat yang digunakan dalam mengidentifikasi varietas yang paling mirip
sebaiknya mengacu pada grouping yang ada dalam Panduan Pelaksanaan Uji (PPU)

 Agar menggunakan minimal 2 varietas pembanding

• Pengelompokan sifat yang digunakan dalam mengidentifikasi varietas yang paling mirip :

• Batang : warna kaki ungu

• Daun : posisi daun tegak, lidah daun tidak berwarna, muka daun kasar, 

• daun bendera tegak

• Gabah : bentuk ramping, warna gabah kuning bersih.

• Berdasarkan pengelompokan sifat tersebut, maka varietas berikut ini dimasukkan dalam
pengujian sebagai:  ‘Pembanding 1’, ‘Pembanding 2’, .



6. Uji Banding (Uji banding antara varietas yang dimohonkan dengan varietas 

pembanding yang pernah dilakukan)

- Jika Uji Banding belum pernah dilakukan, agar diisi “Uji Banding Belum pernah dilakukan

- Jika uji banding pernah dilakukan berikan informasi-informasi berikut:

 Nama-nama varietas yang digunakan sebagai pembanding

 Tempat dan tanggal uji banding

 Rincian tentang metode perbanyakan, ukuran dan tipe pot/plot, media tubuh, perlakuan 
yang diberikan (pestisida, zat kimia lainnya, dll), penyinaran, pengairan atau pengelolaan 
yang diperlukan untuk mengulang pengujian

 Desain percobaan yang digunakan, jumlah total sampel dan karakter yang diamati

 Jumlah sampel yang diambil untuk setiap pengukuran/pengamatan, bagaimana cara 
pengambilan sampel dan metode yang digunakan



Varietas: tetua Betina (AAA), tetua jantan (BBB), varietas yang dimohonkan hak PVT (Wijagro),

varietas yang paling mirip pembanding 1 (CCC), dan pembanding 2 (DDD)

Lokasi : Kebun percobaan PT. Wijaya Tani Jl. Pemuda No 55, Sukoharjo, Jawa Tengah tahun 2011

Rancangan Percobaan : masing-masing varietas ditanam dalam petak-petak yang disusun

dalam Rancangan Acak Kelompok Lengkap, dengan 2 kali ulangan, masing-masing petak terdiri

dari 200 tanaman. Pengukuran dilakukan terhadap parameter jumlah anakan produktif, warna

kaki, warna batang, warna tulang daun, warna daun, warna gabah dan kadar amilosa . Jumlah

sample adalah 20 tanaman untuk masing-masing petak, dan ditentukan secara acak.

Pengujian dilakukan pada lahan percobaan milik PT. Wijaya Tani. Jarak tanam, pemupukan dan

pengairan sama dengan budidaya padi pada umumnya, sedangkan pengendalian terhadap

hama dan penyakit dilakukan sesuai dengan kebutuhan.



7. Nama Penyusun Deskripsi
Nama Penyusun deskripsi:.......(salah satu atau semua pemulia)

Alamat: ................

8. Tabel Perbandingan
Karakter beda/unik dari varietas yang dimohonkan dikelompokkan kedalam karakter kuantitatif,

kualitatif dan pseudokualitatif dan masing-masing dicantumkan pada tabel tersendiri

disesuaikan dengan pengisian Tabel No. 18 pada Formulir Permohonan Hak PVT.

Contoh tabel:

Sifat yang diukur
Sifat yang jelas bedanya

Nama varietas 
yang dimohonkan

Varietas pembanding

Nama Nama



Contoh tabel sifat kuantitatif

Sifat Yang 

Diukur

(kuantitatif)

(misalnya : Tinggi Tanaman, Panjang Daun, dll.)

Varietas yang

Dimohonkan hak

PVT

WTD 5015531  

Varietas Pembanding

Pembanding 1

CCC

Pembanding 2

DDD

Diameter buah Sedang Sedang Besar
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Sifat Unik

(kualitatif)

(Warna batang, warna telinga daun, warna daun)

Varietas yang

Dimohonkan hak

PVT

WTD 5015531  

Varietas Pembanding

Pembanding 1

(yang paling 

mirip) CCC

Pembanding 2

(varietas lainnya)

DDD 

Warna batang Hijau Ungu Hijau tua

Warna telinga 

daun

Ungu Tidak berwarna Tidak berwarna

Warna daun Hijau tua dengan 

tepi ungu

Hijau Hijau tua

Warna gabah Kuning bersih, 

ujung ungu

- Kuning bersih

Contoh tabel sifat kualitatif
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9. Tabel Keseragaman: Sifat Kuantitatif

Varians yang dilaporkan sebagai bukti keseragaman:

Cantumkan varians morfologi dari setiap sifat kuantitatif yang menjadi pembeda antara varietas yang dimohonkan hak PVT 

dengan varians dari semua varietas pembanding. Hitung varians gabungan dari varietas pembanding dengan cara merata-

ratakan semua varians dari varians pembanding. Hitung rasio antara varians varietas yang dimohonkan hak PVT dengan 

varians gabungan dari varietas pembanding.

Sifat Varians 

varietas 

yang 

dimohonkan 

hak PVT

Varians 

varietas 

pembanding

Varians 

varietas 

pembanding

Varians 

varietas 

pemban

ding

Varians 

varietas 

pembanding

Varians 

varietas 

pembandin

g

Varians 

varietas 

pembandi

ng

Varians 

gabunga

n varietas 

pemband

ing

Rasio 

varians 

varietas 

yang 

dimohonka

n hak 

PVT/varian

s 

gabungan



10. Tabel Keseragaman: Sifat Kualitatif dan Pseudo Kualitatif

(Untuk spesies yang diperbanyak secara vegetatif, menyerbuk sendiri, dan fakultatif menyerbuk 

sendiri, yang dinyatakan oleh jumlah tanaman tipe simpang (off-types)

Jumlah tanaman tipe simpang dalam populasi varietas yang dimohonkan hak PVT:

Sifat Jumlah tanaman

Normal Tipe simpang Tidak normal



Sifat Unik

Jumlah Tanaman

Normal Tipe Simpang Tidak Normal

1 2 3 4

- Warna batang

- Warna telinga daun

- Warna daun

- Warna gabah

400

399

400

400

-

1

-

-

Contoh tabel keseragaman:
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11. Tabel Stabilitas

Tanaman varietas yang dimohonkan hak PVT yang dihasilkan dari sekurang-kurangnya dua generasi 

harus memiliki kemiripan untuk setiap sifat yang digunakan sebagai pembeda dengan varietas 

pembanding, sehingga tidak dapat dinyatakan berbeda.

-Yang dimaksud dengan “keadaan” adalah keadaan penampilan sifat yang jelas berbeda

-Untuk sifat yang jelas berbeda, kolom 4 dan 5 tidak perlu diisi

Sifat Rata-rata atau 

keadaan untuk 

generasi 1

Rata-rata atau 

keadaan untuk 

generasi 2

Perbedaan 

antar Rata-rata

LSD 

(P=0,01) 

(hanya untuk 

karakter yang 

diukur)

Tulis 

S= Sama 

atau 

B=Berbeda?

1 2 3 4 5 6



Sifat Unik Rata-rata 
atau

Keadaan
untuk

Generasi 1

Rata-rata 
atau

Keadaan
untuk

Generasi 2

Perbedaan
Antar 

Rata-rata

LSD (P =0.01)
(hanya untuk 
karakter yg 

diukur).

Tulis S = 
Sama atau 

B = 
Berbeda ?

1 2 3 4 5 6

Warna batang
Warna telinga
daun
Warna daun

Warna gabah

Hijau
Ungu

Hijau tua, 
tepi ungu
Kuning
bersih, 
ujung ungu

Hijau
Ungu

Hijau tua, 
tepi ungu
Kuning
bersih, 
ujung ungu

S
S

S

S

Contoh tabel keseragaman:
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12. PERNYATAAN  PEMULIA / TENAGA AHLI 
Informasi karakteristik varietas yang dicantumkan dalam formulir ini maupun pada lampiran,
diperoleh dari:
a) percobaan ilmiah yang dikumpulkan dan dianalisa di bawah pengawasan saya dan benar-benar

mewakili penampilan sifat-sifat dari varietas ini; dan atau
b) dari laporan pengujian yang sah di luar negeri, yaitu di ....................

Selanjutnya saya menyatakan bahwa varietas ini berbeda dengan varietas yang paling mirip yang
sudah umum dikenal, serta memenuhi kriteria keseragaman dan kestabilan yang sesuai untuk
perbanyakan dari varietas tersebut.

Tempat, Tanggal/bulan/tahun
Pemulia/Tenaga Ahli,

Tanda Tangan
(Nama Jelas)

Aplikasi Pembayaran Layanan PVT 

(APPLY-PVT 



Aplikasi Pembayaran Layanan PVT 

(APPLY-PVT 




