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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK EKONOMI

KEPADA PEMULIA TANAMAN

(Studi Pada Hak PVT Jagung HJ 21 Agritan)

Oleh:

GESTA MANDALIKA FIRMANSYAH

Perlindungan Varietas Tanaman atau PVT memiliki peran penting dalam
melindungi hak yang seharusnya didapatkan pemulia tanaman jagung HJ 21
Agritan dari hasil pemuliaan tanaman tersebut. Pemulia tanaman memiliki
beberapa hak yang seharusnya didapatkan, salah satunya adalah hak ekonomi.
Hak ekonomi berupa pembayaran royalti yang seharusnya diterima oleh pemulia
dari hasil pemanfaatan tanaman jagung HJ 21 Agritan yang telah dimuliakannya.
Penelitian dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui syarat dan prosedur
pendaftaran hak PVT jagung HJ 21 Agritan menurut UU PVT, dan bagaimana
implementasi Pasal 8 Ayat 1 UU PVT terhadap pemberian hak ekonomi kepada
pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan.

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terapan
dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data hukum
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Wawancara
juga dilakukan dalam penelitian ini untuk menunjang data hukum sekunder.
Pengolahan data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan pertama, syarat pendaftaran hak
PVT jagung HJ 21 Agritan meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan
teknis, selain itu pada BAB 3 UU PVT diatur mengenai prosedur pendaftaran hak
PVT. Dalam penelitian ini, tanaman jagung HJ 21 Agritan telah memenuhi
prosedur pendaftaran tersebut. Sehingga telah didapatkannya sertifikat hak PVT
dengan nomor sertifikat 00384/PPVT/S/2017 pada tanggal 24 Februari 2017.
Kedua, pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan berada di dalam ikatan dinas
dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) dalam
melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dan pada kenyataannya tim pemulia



tanaman belum pernah mendapatkan hak ekonomi berupa bagian dari royalti hak
PVT tanaman yang seharusnya didapatkannya dari Balitbangtan selaku pemegang
hak PVT.

Kata Kunci: Perlindungan Varietas Tanaman, Pemulia, Hak Ekonomi
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara hukum memiliki berbagai aturan hukum yang menjadi 

landasan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.Salah satu bidang hukum yang 

diatur adalah Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat dengan HKI. 

Undang-undang Hak Kekayaan intelektual, merupakan salah satu instrumen 

pengaturan hukum benda di Indonesia. Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual 

tersebut meliputi tujuh macam bidang, yaitu Rahasia Dagang, Desain Industri, 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek,indikasi geografis, hak  cipta, 

dan Perlindungan Varietas Tanaman
1
. Hak Perlindungan Varietas Tanaman biasa 

disebut dengan hak PVT. 

Salah satu bidang HKI yaitu Perlindungan Varietas Tanaman yang bertujuan 

untuk mengatur kegiatan pemuliaan tanaman beserta 

perkembangannya.Perkembangan tersebut juga dipicu oleh perkembangan 

teknologi dalam bidang pemuliaan tanaman yang semakin maju. Para pihak yang 

                                                 
1
Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 

Hlm. 128-129 
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bergerak dalam kegiatan pemuliaan membutuhkan satu pengaturan khusus yang 

dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum secara jelas dan 

tegas.Perlindungan yang dimaksud berupa pengakuan hak atas kekayaan 

intelektual bagi hasil invensi berupa varietas baru tanaman. Terdapat satu 

ketentuan Internasional yang khusus memberikan perlindungan bagi varietas baru 

tanaman, yaitu International Convention for The Protection of New Varietes of 

Plants (UPOV Convention) yang dibentuk untuk melindungi hak pemulia 

(breeder’s right).
2
 

Hak PVT dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam undang-undang tersendiri, 

yaitu pada Undang Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman yang selanjutnya disebut dengan UU PVT. Menurut ketentuan Pasal 1 

Ayat (2) UU PVT, Hak Perlindungan Varietas Tanaman atau yang selanjutnya 

disebut hak PVT adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan atau pemegang 

hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi 

persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama 

waktu tertentu. Pemulia tanaman sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU PVT adalah 

orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.   

Hak yang diberikan  kepada pemulia tanaman adalah mendapatkan perlindungan 

hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk 

menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Perlindungan hak 

ekonomi itu diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU PVT yang menentukan bahwa 

“Pemulia yang menghasilkan varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

                                                 
2
Sjamsoe‟oed Sadjad, 1997, Membangun Industri Benih dalam Era Agribisnis Indonesia, 

Jakarta, Penerbit Gramedia WidiasaranaIndonesia, Hlm 88 
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(2) dan ayat (3) berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan 

memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari varietas tersebut. 

Sedangkan yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) UU PVT tersebut adalah “Jika 

suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang 

memberikan pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain 

antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.” Selanjutnya, yang 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) UU tersebut adalah “Jika suatu varietas 

dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi 

pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak 

mengurangi hak pemulia”. 

Para pihak yang bergerak dalam kegiatan pemuliaan membutuhkan satu 

pengaturan khusus yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum 

secara jelas dan tegas.Perkembangan dalam bidang pertanian dapat berguna pada 

sektor pembangunan nasional terutama dalam bidang ketahanan 

pangan.Ketahanan pangan ini dapat dijadikan landasan untuk mencerdaskan 

kehidupan berbangsa dan bernegara serta dapat dijadikan landasan pembangunan 

perekonomian nasional.Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang 

lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang atau badan 

usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas 

baru sehingga mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi pengguna. 

Pemberian hak PVT juga dilaksanakan untuk mendorong dan memberi  peluang 

kepada dunia usaha untuk meningkatkan perannya dalam berbagai aspek 

pembangunan pertanian. Hal ini semakin penting mengingat perakitan varietas 
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unggul di Indonesia saat ini masih lebih banyak dilakukan oleh Lembaga 

Penelitian Pemerintah. 

Sebagai contoh tanaman hasil pemuliaan yang memiliki potensi adalah tanaman 

jagung HJ 21 Agritan. Tanaman jagung yang memiliki nama latin Zea mays L 

merupakan tanaman serealia yang berasal dari Amerika Tengah (Meksiko bagian 

selatan). Kemudian dibawa ke Amerika Selatan (Ekuador) sekitar 7.000 tahun 

yang lalu, dan mencapai daerah pegunungan di selatan Peru sekitar 4.000 tahun 

yang lalu.Kemudian, tanaman jagung meluas dan dibudidayakan di negara-negara 

tropis termasuk Indonesia
3
. Tanaman jagung HJ 21 Agritan ini jika telah dipanen 

biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan.  

Varietas  tanaman ini dimuliakan oleh tim pemulia yang diketuai oleh DR. Andi 

Takdir Makkulawu, S.P., M.P beserta beberapa anggota tim peneliti yang  

beranggotakan Neni Iriany M, Muzdhalifah Isnaeni, Abd Rahman, Sampara, 

Muhammad Azrai, dan Made Jana Mejana  di Balai Penelitian Tanaman Serealia 

yang selanjutnya disebut Balitsereal yang merupakan salah satu Unit Pelaksana 

Teknis di Bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang selanjutnya 

disebut Balitbang Pertanian. Tanaman ini telah mendapatkan sertifikat hak PVT 

pada tanggal 24 Februari 2017 dengan nomor sertifikat 00384/PPVT/S/2017. 

Balitbang Pertanian selaku pihak pemberi kerja kepada tim pemulia merupakan 

pemegang hak PVT tersebut.   

Berdasarkan uraian singkat tentang jagung HJ 21 Agritantersebut, ketertarikan 

penulis diawali dengan bagaimanakah cara mendapatkan hak PVT meliputi 

                                                 
3
balitsereal.litbang.pertanian.go.iddikutip pada 28 Februari 2018 pukul 11:46 WIB 
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bagaimana syarat dan prosedurnya lalu diikuti dengan mencari informasi 

bagaimana pemberian hak ekonomi kepada pemulia tanaman yang telah dilakukan 

terhadap pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan apakah sudah sesuai dengan 

aturan yang berlaku.Dari uraian tersebut maka tertulis tertarik untuk melakukan 

penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian 

Hak Ekonomi Kepada Pemulia Tanaman (Studi Pada Hak PVT Jagung HJ 

21 Agritan)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses 

pendaftaran hak PVT Jagung HJ 21 Agritandan bagaimana implementasi 

pemberian hak ekonomi kepada pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan. 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk 

meneliti, maka munculah isu hukum yang akan dijelaskan secara sistematis dalam 

bentuk rumusan masalah yaitu : 

a) Bagaimanakah syarat dan prosedur pendaftaran hak perlindungan PVT 

jagung HJ 21 Agritanmenurut UU PVT? 

b) Bagaimana implementasi Pasal 8 Ayat 1 UU PVT terhadap pemberian hak 

ekonomi kepada pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan? 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

a) Ruang Lingkup Keilmuan 

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang mengkaji implementasi 

pelaksanaan hak ekonomi dari hak Perlindungan Varietas Tanaman 
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berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bidang ilmu kajian 

penelitian ini tertuju pada Hak Kekayaan Intelektual. 

b) Ruang Lingkup Objek Kajian 

Objek yang dikaji dalam peneleitian ini terkait implementasi pemberian hak 

ekonomi terhadap pemegang hak PVT sesuai pasal 8 ayat (1) UU NO.29 

Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimanakah proses untuk mendapatkan hak 

perlindungan varietas tanaman  (PVT) jagung HJ 21 Agritan menurut 

UU PVT. 

b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 8 ayat (1) UU PVT 

terhadap pemberian hak ekonomi kepada pemulia tanaman jagung HJ 

21 Agritan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, 

yaitu : 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini, jika di analisis dalam aspek teoritisnya yaitu menelaah 

mengenai pelaksanaan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) di 

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Peraturan yang 

berlaku salah satunya adalah UU PVT. Fokus kajiannya yaitu mengenai 

hak PVT jagung HJ 21 Agritan. 
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Penelitian ini juga ditujukan untuk memberikan pemahaman mengenai 

proses mendapatkan hak perlindungan varietas tanaman dan bagaimana 

implementasi Pasal 8 ayat (1) UU NO. 29 tahun 2000 tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman terhadap pemberian hak ekonomi bagi 

pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan. Sehingga, pemberian royalti 

kepada pemulia tanaman dapat diharmonisasikan dengan peraturan yang 

berlaku. 

b. Secara Praktis 

Kegunaan penelitian skripsi ini secara praktisnya, diharapkan mampu 

memberikan informasi serta wawasan tambahan terhadap penulis, 

masyarakat sekitar, dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Begitu juga penelitian ini dapat memberikan wawasan dan 

informasi berkaitan dengan cara memperoleh hak Perlindungan Varietas 

Tanaman (PVT).  

Lalu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana pelaksanaan peraturan-

peraturan yang berlaku terkait dengan hak PerlindunganVarietas 

Tanaman.Khususnya mengenai hak ekonomi pemulia tanaman.Sehingga 

apabila pelaksanaan peraturan tersebut belum sesuai dengan tujuannya, 

maka hasil penelitian ini bisa untuk memperbaiki pelaksanaan peraturan 

tersebut. 

Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan rujukan lain dengan penelitan yang 

sama, baik untuk meninjau aspek hak Perlindungan Varietas tanaman 

(PVT)lainnya. Sehingga, hasil kajian ini bisa menjadi referensi yang 
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mudah diterima masyarakat baik yang menguasai kajian ilmu hukum 

maupun yang belum menguasai ilmu hukum sepenuhnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Fitzgerald sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo awal 

mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum 

alam atau mazhab hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles 

(murid plato), dan Zeno (pendiri aliran stoic). Menurut mazhab hukum alam 

menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal 

dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.Para penganut 

aliran ini berpendapat bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan 

secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui 

hukum dan moral.
4
 

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum 

bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan 

dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan 

terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi 

berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak 

dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk 

menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. 

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir 

dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh 

masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut 

                                                 
4
 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 53 
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untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan 

antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan 

masyarakat.
5
 

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain 

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk 

mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, 

tetapi juga prediktif dan antisipatif.Hukum dibutuhkan untuk mereka yang 

lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh 

keadilan sosial.
6
 

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur, 

serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan 

hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan 

keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki 

tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai 

dengan cita hukum (Rechtidee) dalam negara hukum (Rechstaat), bukan negara 

kekuasaan (Machsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan 

manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan empat unsur
7
: 

a. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit) 

b. Kemanfaatan hukum (Zeweckmassigkeit) 

                                                 
5
 Ibid, Hlm 54 

6
 Satjipto Rahardjo, Op.Cit, Hlm, 55 

7
 Ishaaq, 2009, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 43 
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c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit) 

d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit) 

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, 

dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi 

pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat.Baik dalam 

hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan 

masyarakat.Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam dalam 

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.Adanya peraturan 

semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. 

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, 

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan 

apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum 

bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan 

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh 

dibebankan ataudilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum 

bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya 

konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan 

putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.
8
 

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat 

penting.Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak 

diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang.Apabila 

hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal 

                                                 
8
 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, Hlm. 157-158 
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demi hukum.Artinya, dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi 

karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, 

apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan 

batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan 

pembentuk undang-undang. Hal tersebut akan menjadi semakin parah apabila 

lembaga perwakilan rakyat selaku pembentuk undang-undang tidak 

mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan 

batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak 

memberikan kepastian hukum dan akibat hukumnya tidak memiliki daya 

prediktibilitas.
9
 

Berdasarkan pemaparan mengenai teori perlindungan hukum diatas, penulis 

berkesimpulan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang 

dilakukan manusia untuk melindungi dirinya sendiri dan manusia lainnya dari 

ketidakseimbangan hak dan kewajiban, serta perbuatan sewenang-wenang yang 

dilakukan oleh pemerintah atau penguasa. 

 

B. Hak Kekayaan Intelektual 

Hak Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut HKI) menurut Sri Redjeki 

Hartonoadalah merupakan suata hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, 

karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan 

                                                 
9
Ibid, Hlm. 159-160 
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Undang–Undang , memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, 

sesuai dengan prosedur dan syarat–syarat yang dipenuhi.
10

 

Jadi hakikat HKI adalah adanya suatu penemuan atau inovasi, yang mungkin 

dalam bidang kesenian, bidang industri, bidang ilmu pengetahuan ataupun 

kombinasi ketiganya.Dahulu secara resmi sebutan Intellectual Property Rights 

(IPR) diterjemahkan dengan Hak Milik Intelektual atau Hak Atas Kekayaan 

Intelektual dan di negeri Belanda istilah tersebut diintrodusir dengan sebutan 

Intellectuele Eigendomsrecht. GBHN 1993 maupun GBHN 1998 

menerjemahkan istilah Intellectual Property Rights tersebut dengan Hak Milik 

Intelektual. Namun Undang Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program 

Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang merupakan penjabaran lanjut 

dari GBHN 1999-2004 menerjemahkan Istilah Intellectual Property Rights ini 

dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, yang disingkat dengan HaKI istilah 

Intellectual Property Rights ini berasal dari kepustakaan sistem hukum Anglo 

Saxon.
11

 

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di dalam buku panduan HKI 

menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat “HKI” atau 

akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellecual 

Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang 

menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada 

intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu 

                                                 
10

 Sri Rezeki Hartono, 1993, Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual, 

Semarang, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, Hlm.2 
11

 Rachmadi Usman, 2003, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Bandung, Alumni 

Bandung, Hlm.1 
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kreatifitas intelektual.Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang 

timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
12

 

Dilihat dari perkembangan hak kekayaan intelektual (HKI) di tanah air, sistem 

hukum (IPR) pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, 

kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”. Istilah yang umum 

dan lazim dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual yang disingkat 

HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum 

danPerUndang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan 

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat 

Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah „Hak Kekayaan Intelektual‟(tanpa „Atas‟) 

dapat disingkat „HKI‟ atau akronim „HaKI‟telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi 

Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan „Atas‟). Surat Keputusan Menteri 

Hukum dan PerUndang-Undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 

1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek 

berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen 

HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen 

HAKI berubah menjadi Ditjen HKI.
13

 

Setelah mengalami beberapa kali perubahan sebagai konsekuensi keikutsertaan 

Indonesia dengan berbagai konvensi internasional, diantaranya perjanjian 

TRIPS, UU HKI terkini terdiri dari tiga cabang utama yaitu UU Hak Cipta, U 

                                                 
12

 Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2006, Buku Panduan Hak Kekayaan 

Intelektual, Hlm.2  
13

Dirjen HKI, 2008, “Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di 

Indonesia” Media HKI: Buletin Informasi dan Keragaman HKI, Vol.V/No.3/Juni 2008, Hlm. 11  
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Paten, dan UU Merek. Untuk melengkapi keberadaan U HKI, pemerintah telah 

membuat empat UU HKI lainnya, yaitu UU Perlindungan Varietas Tanaman, 

UU Rahasia Dagang, UU Desain Industri, dan UU Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu. Berdasarkan perkembangan HKI yang terbaru tersebut, HKI 

mempunyai tujuh cabang, yaitu
14

: 

1. Hak Cipta dan Hak Terkait; 

2. Merek; 

3. Paten; 

4. Desain Industri; 

5. Rahasaia Dagang; 

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 

7. Perlindungan Varietas tanaman 

 

 

C. Tinjauan Umum Perlindungan Hak Varietas Tanaman 

1. Sejarah Pengaturan Tentang Perlindungan Varietas Tanaman 

Sebagai bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual, varietas tanaman relatif 

baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan immateril yang 

diberikan kepada penulisan (adalah subjek yang melakukan kegiatan 

                                                 
14

Tomi Suryo Utomo, 2009, Hak Kekayan Intelektual di Era Global sebuah kajian 

kontemporer, Yogyakarta, Graha Ilmu, Hlm. 7-8 
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penelitian, pengujian, penemuan, atau pengembangan untuk menghasilkan 

varietas tanaman) oleh negara. 

Di Amerika Serikat meskipun tidak disebut secara khusus dalam peraturan 

negaranya, varietas tanman baru dilindungi pada tahun 1930. Meskipun, di 

Eropa undang undang yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman 

dan hasilnya telah di mulai sejak abad ke-16. Pada tahun 1961, oleh beberapa 

negara di dunia telah disepakati dalam suatu konvensi internasional tentang 

perlindungan varietas tanaman. Persetujuan internasional itu termuat dalam 

International Convention for the Protection of  Varieties  of Plants, yang 

dikenal dengan UPOV. UPOV merupakan akronim dari Union Internationale 

Pour La Protection Des Obtentions  Vegetable.
15

 

Di Indonesia, perlindungan hukum mengenai varietas tanaman sudah dimulai 

sejak tahun 1990, yaitu pada saat diterbitkannya UU NO. 5 tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian 

pada tahun 1992, diterbitkan lagi UU NO.16 tahun 1992 tentang Karantina 

Hewan dan Tanaman. Semua peraturan perundang-undangan tersebut hanya 

mengatur secara tersirat tentang perlindungan varietas tanaman. Baru 

kemudian pada tahun 2000, dengan diterbitkannya UU NO.29 tahun 2000 

tentang perlindungan varietas tanaman, Indonesia baru mempunyai Undang-

Undang yang mengatur lebih rinci mengenai perlindungan varietas tanaman.
16

 

2. Definisi Perlindungan Varietas Tanaman 

                                                 
15

 Krisnani Setyowati, Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman, 

disampaikan pada Training of the Trainer Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 24-

27 September 2001, hlm. 39 
16

Ibid 
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Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UU PVT, varietas tanaman yang selanjutnya 

disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies 

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

buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang 

dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-

kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak 

mengalami perubahan. Selain melalui UU PVT tersebut, varietas tanaman 

juga dilindungi di dalam UU Paten Indonesia. Meskipun perlindungan ganda 

diberikan terhadap varietas tanaman, ruang lingkup yang diatur oleh 

keduanya berbeda.UU Paten Indonesia menekankan pada invensi dibidang 

teknologi yang berisi pemecahan masalah. Syarat untuk dapat diberikan paten 

meliputi tiga hal, yaitu baru (novel), mengandung langkah inventif (inventive 

step), dan dapat diterapkan dalam industri (industrial applicability). Paten 

diberikan terhadap tanaman apabila berkaitan dengan proses non-biologis dan 

mikrobiologis bukan pada produk tanamannya.
17

 

Sedangkan UU PVT memfokuskan perlindungan pada produk varietas 

tanaman itu sendiri yang dibiakkan secara vegetatif maupun secara genetatif. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh varietas tanaman pun berbeda dengan 

paten. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PVT syarat-syarat PVT adalah baru, 

unik, seragam, stabil, dan diberi nama.
18

 

3. Ruang Lingkup Pemberian Hak Atas PVT 

                                                 
17

 Tomi Suryo Utomo,Op cit, Hlm. 191-192 
18

Ibid, Hlm. 192 
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Varietas yang dapat diberi hak PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya 

menjadi nama varietas yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa:
19

 

a. Nama varietas tersebut harus dapat digunakan meskipun masa 

perlindungan telah habis; 

b. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-

sifat varietas; 

c. Penemaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan 

didaftarkan pada kantor PVT; 

d. Apabila nama tidak sesuai dengan ketentuan butir b,  maka kantor 

PVT menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru; 

e. Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas 

lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut; 

f. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek 

dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut ketentuan Pasal 3 UU PVT yang menentukan bahwa Varietas yang 

tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, 

kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan lingkungan hidup. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU PVT, jangka waktu perlindungan varietas 

tanaman meliputi 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun  untuk 

tanaman tahunan. Jangka waktu PVT di hitung sejak tanggal pemberian hak 

PVT. Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima 
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dikantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut, kepada pemohon diberi 

perlindungan sementara. 

D. Tinjauan Umum Tanaman Jagung 

1. Tanaman Jagung 

Jagung merupakan tanaman semusim (annual).Satu siklus hidupnya 

diselesaikan dalam 80-150 hari.Paruh pertama dari siklus merupakan tahap 

pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan 

generatif.Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi. Meskipun tanaman jagung 

umumnya berketinggian antara 1 m sampai 3 m, ada varietas yang 

dapatmencapaitinggi 6 m. Klasifikasinya adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas  : Liliopsida (berkeping satu / monokotil) 

Sub Kelas  : Commelinidae  

Ordo  : Poales 

Famili  :Poaceae (suku rumput-rumputan)  

Genus                  : Zea 
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Spesies                 : Zea mays L.
20

 

Jagung termasuk tanaman berumah satu dengan bunga betina terletak pada 

infloresen yang berbeda dengan bunga jantannya, tetapi masih berada dalam 

satu tanaman.Bunga jantan tersusun dalam bulir rapat, terletak pada ujung 

batang, dinamakan malai atau tassel.Bunga betinanya terletak di ketiak daun 

berbentuk tongkol.Biasanya, bunga betina terletak pada buku keenam atau 

kedelapan dari atas terus pada setiap buku dibawahnya. 

Masa berbunga tanaman jagung terjadi saat umur 50 HSS (Hari Setelah 

Tanam).Warna bulir jagung ditentukan oleh warna aleuron (lapisan luar) dan 

endosperma.Satu tongkol buah ini dapat terbentuk berbagai bulir dengan 

warna berbeda-beda, karena dalam setiap bulir diserbuki oleh serbuk sari 

yang berbeda-beda.Tanaman jagung bersifat protandri, yaitu bunga jantan 

tumbuh 1-2 hari sebelum munculnya rambut pada bunga betina.Bunga betina 

tanaman jagung meliputi, tangkai, tunas, tongkol, klobot, calon biji, calon 

janggel, penutup klobot, dan rambut.Pertumbuhan tanaman jagung bersifat 

apikal dominan, yaitu titik dominasi pertumbuhan ada pada pucuk batang, 

mengakibatkan tongkol paling atas berkembang lebih besar daripada tongkol 

di bawahnya sehingga terjadi kompetisi antartongkol.
21

 

Bulir jagung adalah pangan pokok, sebagaimana bagi sebagian 

penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia. Pada masa kini, jagung 

juga sudah menjadi komponen penting pakan ternak. Penggunaan lainnya 
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adalah sebagai sumber minyak pangan dan bahan dasar tepung maizena. 

Berbagai produk turunan hasil jagung menjadi bahan baku berbagai 

produk industri farmasi, kosmetika, dan kimia
22

. 

Jagung merupakan tanaman model yang menarik, khususnya di 

bidang biologi dan pertanian. Sejak awal abad ke-20, tanaman ini menjadi 

objek penelitian genetika yang intensif, dan membantu terbentuknya 

teknologi kultivar hibrida yang revolusioner. Dari sisi fisiologi, tanaman ini 

tergolong tanaman C4 sehingga sangat efisien memanfaatkan sinar matahari. 

Dalam kajian agronomi, tanggapan jagung yang dramatis dan khas terhadap 

kekurangan atau keracunan unsur-unsur hara penting menjadikan jagung 

sebagai tanaman percobaan fisiologi pemupukan yang disukai
23

. 

Jagung budidaya dianggap sebagai keturunan langsung sejenis tanaman 

rerumputan mirip jagung yang bernama teosinte (Zea mays ssp. parviglumis). 

Dalam proses domestikasinya, yang berlangsung paling tidak 7 000 tahun lalu 

oleh penduduk asli setempat, masuk gen-gen dari subspesies lain, 

terutama Zea mays ssp. mexicana. Istilah teosinte sebenarnya digunakan 

untuk menggambarkan semua spesies dalam genus Zea, kecuali Zea 

mays ssp. mays. Proses domestikasi menjadikan jagung merupakan satu-

satunya spesies tumbuhan yang tidak dapat hidup secara liar di alam
24

. 

Gua Guila Naquitz di Oaxaca, Meksiko, lokasi ditemukannya sisa jagung 

tertua di dunia.Petunjuk-petunjuk arkeologi mengarah pada budidaya jagung 
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primitif di bagian selatan Meksiko, Amerika Tengah, sejak 7 000 tahun lalu. 

Sisa-sisa tongkol jagung kuno yang ditemukan di Gua Guila Naquitz, 

Lembah Oaxaca berusia sekitar 6250 tahun; tongkol utuh tertua ditemukan di 

gua-gua dekat Tehuacan, Puebla, Meksiko, berusia sekitar 3450 SM
25

. 

 Bangsa Olmek dan Maya dan sudah dibudidayakan seantero Amerika 

Tengah sejak 10.000 tahun yang lalu dan mengenal berbagai teknik 

pengolahan hasil. Teknologi ini dibawa ke Amerika Selatan (Ekuador) sekitar 

7 000 tahun yang lalu, dan mencapai daerah pegunungan di selatan Peru pada 

4 000 tahun yang lalu. Pada saat inilah berkembang jagung yang beradaptasi 

dengan suhu rendah di kawasan Pegunungan Andes. Sejak 2500 SM, tanaman 

ini telah dikenal di berbagai penjuru Benua Amerika
26

. 

Kedatangan orang-orang Eropa sejak akhir abad ke-15 membawa serta jenis-

jenis jagung ke Dunia Lama, baik ke Eropa maupun Asia. Penyebaran jagung 

ke Asia dipercepat dengan terbukanya jalur barat yang dipelopori oleh 

armada pimpinan Ferdinand Magellan melintasi Samudera Pasifik. Di 

tempat-tempat baru ini jagung relatif mudah beradaptasi karena tanaman ini 

memiliki plastisitas fenotipe yang tinggi
27

. 

Jagung masuk Nusantara diperkirakan pada abad ke-16 oleh penjelajah 

Portugis. Akibat riwayat yang cukup tua ini, berbagai macam nama dipakai 

untuk menyebutnya. Kata "jagung" menurut Denys Lombard merupakan 

penyingkatan dari jawa agung, berarti "jewawut besar", nama yang 
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digunakan orang Jawa dan diadopsi ke dalam bahasa Melayu. Di kawasan 

timur Indonesia juga dipakai luas istilah milu, yang nyata-nyata merupakan 

adaptasi dari kata milho, berarti "jagung", dalam bahasa Portugis
28

. 

Tanaman semusim (annual) yang dalam budidaya menyelesaikan satu daur 

hidupnya dalam 80-150 hari (sekitar 3 sampai 5 bulan), tergantung kultivar 

dan saat tanam. Istilah "seumur jagung" menggambarkan usia rata-rata jagung 

yang berkisar tiga sampai empat bulan. Sekitar paruh pertama dari daur hidup 

merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk 

tahap reproduktif. Sebagian jagung merupakan tanaman hari pendek yang 

pembungaannya terjadi jika mendapat penyinaran di bawah panjang
29

. 

Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi. Rata-rata dalam budidaya mencapai 

2,0 sampai 2,5 m, meskipun ada kultivar yang dapat mencapai tinggi 12 m 

pada lingkungan tumbuh tertentu
]
. Tinggi tanaman biasa diukur dari 

permukaan tanah hingga ruas teratas sebelum rangkaian bunga jantan (malai). 

Meskipun ada yang dapat membentuk anakan (seperti padi), pada umumnya 

jagung tidak memiliki kemampuan ini. Tangkai batang beruas-ruas dengan 

tiap ruas kira-kira 20 cm. Dari buku melekatlah pelepah daun yang memeluk 

tangkai batang. Daun tidak memiliki tangkai. Helai daun biasanya lebar 9 cm 

dan panjang dapat mencapai 120 cm
30

. 

Bunga betina jagung (tongkol), terlindung oleh klobot, dengan "rambut". 

Rambut jagung sebenarnya adalah tangkai putik.Sebagai anggota monokotil, 
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jagung berakar serabut yang dapat mencapai kedalaman 80 cm meskipun 

sebagian besar berada pada kisaran 20 cm. Tanaman yang sudah cukup 

dewasa memunculkan akar adventif dari buku-buku bagian terbawah yang 

membantu menyangga tegaknya tanaman
31

. 

Batang jagung tegak dan mudah terlihat, sebagaimana pada sorgum dan tebu. 

Terdapat mutan yang batangnya tidak tumbuh pesat sehingga tanaman 

berbentuk roset. Batangnya beruas-ruas. Ruas terbungkus pelepah daun yang 

muncul dari buku. Batang jagung cukup kokoh namun tidak banyak 

mengandung zat kayu (lignin)
32

. 

Daun jagung merupakan daun sempurna, memiliki pelepah, tangkai, dan helai 

daun. Bentuknya memanjang. Antara pelepah dan tangkai daun terdapat 

lidah-lidah (ligula). Tulang daun sejajar dengan ibu tulang daun. Permukaan 

daun ada yang licin dan ada yang berambut. Stoma pada daun jagung 

berbentuk halter, yang khas dimiliki Poaceae (suku rumput-rumputan). Setiap 

stoma dikelilingi sel-sel epidermis berbentuk kipas. Struktur ini berperan 

penting dalam respon tanaman menanggapi defisit air pada sel-sel daun. Jika 

tanaman mengalami kekeringan, sel-sel kipas akan mengerut, menutup 

lubang stomata, dan membuat daun melipat ke bawah sehingga 

mengurangi transpirasi
33

. 

Susunan bunga jagung adalah diklin, yaitu memiliki bunga jantan dan bunga 

betina yang terpisah dalam satu tanaman (berumah satu atau monoecious). 
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Bunga tersusun majemuk, bunga jantan tersusun dalam bentuk malai, 

sedangkan betina dalam bentuk tongkol. Pada jagung, kuntum bunga (floret) 

tersusun berpasangan yang dibatasi oleh sepasang glumae (tunggal: gluma). 

Rangkaian bunga jantan tumbuh di bagian puncak tanaman. Serbuk sari 

berwarna kuning dan beraroma wangi yang khas. Bunga betina tersusun 

dalam tongkol. Tangkai tongkol tumbuh dari buku, di antara batang dan 

pelepah daun
34

. 

Pada umumnya, satu tanaman hanya dapat menghasilkan satu tongkol 

produktif yang memiliki puluhan sampai ratusan bunga betina. Beberapa 

kultivar unggul dapat menghasilkan lebih dari satu tongkol produktif, dan 

disebut sebagai jagung prolifik. Bunga jantan jagung cenderung siap untuk 

penyerbukan 2-5 hari lebih dini daripada bunga betinanya (protandri)
35

. 

Melalui berbagai program pemuliaan yang dilakukan oleh instansi publik 

maupun swasta, keragaman genetik jagung menjadi sangat luas. Berdasarkan 

suatu studi, keragaman genetik dalam spesies jagung, dilihat dari variasi 

urutan DNA, sebanding dengan keragaman genetik yang ditemukan 

pada manusia sampai simpanse. Berbagai tipe kultivar jagung ditanam pada 

masa sekarang, banyak di antaranya yang memiliki karakteristik khusus, 

seperti dikenal jagung dengan kadar minyak bulir yang tinggi (kandungan 

minyak 7,0 to 8,0%, disebut HOC, High Oil Corn), jagung dengan protein 

tinggi (QPM, Quality Protein Maize). Jagung dengan kadar karotenoid tinggi 

                                                 
34

Ibid 
35

Ibid, hal. 16 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemuliaan_tanaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Simpanse
https://id.wikipedia.org/wiki/Karotenoid


26 

 

juga telah dikembangkan. Jagung juga menjadi tanaman yang digunakan 

dalam biopharming, menghasilkan bahan obat atau senyawa berguna tertentu. 

Jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan yang sering ditanam oleh 

petani. Tanaman jagung termasuk golongan Spermatophyta, 

kelas Monocotyledone, ordo Graminae, dan familia Graminaceae serta 

genus Zea. Nama latin Zea Mays. Sekarang ini Jagung telah menjadi 

komoditas perdagangan dunia, semua negara berlomba-lomba meningkatkan 

produksinya guna memenuhi permintaan industrinya. Salah satu caranya 

yaitu dengan memakai benih jagung unggul guna mendapatkan hasil panen 

yang banyak. Berdasarkan pengamatan, jagung dapat dibagi menjadi 3 jenis 

yaitu
36

: 

a) Jagung Komposit. Jagung komposit atau jagung lokal adalah jenis jagung 

yang biasa ditanam oleh petani pada jaman dulu. Sekarang sudah jarang 

ditanam. Keunggulan jenis jagung komposit ini adalah umurnya yang 

pendek, tahan hama penyakit, tidak menimbulkan ketergantungan dan bisa 

ditanam secara berulang-ulang. Kekurangan jenis jagung komposit adalah 

kapasitas produksi rendah hanya sekitar 3-5 ton per hektar. Varietas 

jagung komposit : Arjuna, Bisma, Joster, Sukma raga, Goter, Kretek, 

Gajah mas, Genjah rante, dll. 

b) Jagung Hibrida. Jenis jagung hibrida adalah jagung yang pada proses 

pembuatannya dengan cara pemuliaan dan penyilangan antara jagung 

induk jantan dan jagung induk betina sehingga menghasilkan jagung jenis 
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baru yang memiliki sifat keunggulan dari kedua induknya. Keunggulan 

jenis jagung hibrida adalah kapasitas produksinya tinggi sekitar 8-12 ton 

per hektar. Kekurangannya adalah harga jagung mahal antara 20 kali 

sampai 40 kali lipat dari harga jagung konsumsi, tidak bisa diturunkan lagi 

sebagai benih karena produksi akan turun mencapai 30%, menimbulkan 

ketergantungan bagi petani karena jagung tidak bisa ditanam lagi. Varietas 

jagung hibrida : Pioner, BISI, NK, DK, dll.. 

c) Jagung Transgenik. Jenis jagung transgenik adalah jagung yang proses 

pembuatannya dengan cara menyisipkan gen dari makhluk hidup atau non-

makhluk hidup yang hasilnya nanti diharapkan jagung itu bisa tahan 

penyakit, tahan hama atau juga tahan obat kimia, sehingga tanaman itu 

menjadi tanaman super. Keunggulan jenis jagung ini adalah kapasitas 

produksinya besar sekitar 8-10 ton per hektar, tahan penyakit, tahan hama 

dan tahan obat kimia. Kekurangannya adalah bibit jagung harus beli di 

toko karena tidak bisa diproduksi oleh petani, kemungkinan akan 

menimbulkan hama penyakit baru yang lebih kebal obat-obatan kimia, 

kemungkinan menimbulkan penyakit-penyakit baru bagi ternak dan 

manusia, menimbulkan kerusakan pada tanah, gen jagung ini sudah 

dipatenkan. Varietas jagung transgenik : jagung BT, jagung terminator, 

jagung RR-GA21, jagung RR-NK608, dan lain-lain. 

Jagung memerlukan cahaya matahari langsung untuk tumbuh dengan normal. 

Tempat dengan curah hujan 85–200 mm per bulan, suhu udara 23-27 °C 

(ideal), dan pH tanah 5,6-7,5 adalah ideal. Jenis tanah tidak terlalu penting, 

asalkan aerasi baik dan ketersediaan air mencukupi. Air yang cukup pada fase 



28 

 

pertumbuhan awal, pembungaan, serta pengisian biji adalah kritis bagi 

produksi jagung pipilan. Kekurangan air pada fase-fase pertumbuhan tersebut 

akan secara jelas menurunkan produksi
37

. 

Genangan tidak disukai jagung, meskipun jagung dapat membentuk 

pembuluh-pembuluh udara (aerenkima) apabila mengalami terendam air 

dalam jangka waktu cukup lama. Pembuatan parit pengatusan air atau 

pembentukan bedengan biasanya disarankan. Pada tanah masam, pengapuran 

diperlukan
38

. 

Penanaman benih jagung secara tradisional dilakukan dengan tangan 

menggunakan tugal untuk melubangi tanah. Dalam pertanian dengan 

mekanisasi, penanaman bijian jagung dilakukan menggunakan mesin penabur 

benih (seed driller). Kepadatan populasi tanam yang biasa dipakai adalah 60 

000 sampai 120 000 tanaman per ha, yang biasa diterjemahkan dalam jarak 

antarbaris (50–100 cm) dan jarak dalam baris (10–40 cm)
39

. 

Kebutuhan hara jagung dikenal cukup tinggi dan dipenuhi melalui 

pemupukan. Selain memerlukan pupuk organik sebagai pupuk dasar/awal, 

jagung memerlukan masukan nitrogen(N, dari urea ataupun ZA), fosfat 

(biasanya dari SP36), dan kalium (K, biasanya dari KCl) untuk pertumbuhan 

dan hasil yang baik. Namun demikian, sejak 2000-an di Indonesia 

diperkenalkan pula pupuk majemuk yang telah mengandung ketiga unsur 
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pokok tersebut. Pupuk organik cair (POC) juga mulai diperkenalkan untuk 

digunakan
40

. 

Pada pertengahan masa pertumbuhan vegetatif, jagung mengeluarkan akar 

udara (aerial roots) sehingga memerlukan pembumbunan untuk 

memaksimalkan penyerapan hara. Pengendalian tumbuhan pengganggu 

(gulma) dilakukan menggunakan herbisida atau dilakukan dengan 

pendangiran.Penanaman jagung mengandalkan pasokan air dari hujan. 

Apabila mengalami kekurangan air, praktik di Indonesia pemberian air 

biasanya diberikan dengan cara penggenangan parit apabila hujan tidak 

tersedia. Air dialirkan melalui saluran irigasi atau menggunakan pompa air
41

. 

Organisme pengganggu dalam budidaya jagung di daerah tropika dan non-

tropika berbeda. Di kawasan Asia tropika, penyakit utama jagung adalah 

penyakit bulai (maize downy mildew) karena infeksi Peronoscleropora, karat 

daun jagung karena cendawan Puccinia (terutama P. Polysora), bercak daun 

jagung (Northern leaf blight) karena cendawan Setosphaeria turcica 

(anamorf: Exserohilum turcicum), busuk pelepah (sheath blight) karena 

cendawan Rhizoctonia solani, busuk batang jagung karena bermacam-macam 

cendawan dan oomycetes, busuk tongkol oleh cendawan Fusarium, Diplodia, 

dan Gibberella, gosong bengkak (corn smut) karena cendawan terutama 
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Ustilago maydis, penyakit mosaik kerdil jagung karena infeksi Maize Dwarf 

Mosaic Virus
42

. 

Hama utama jagung adalah penggerek batang jagungOstrinia furnacalis (Asia 

tropika) dan Ostrinia nubilalis (daerah subtropika dan iklim empat musim), 

lalat bibit Atherigona spp., uret, terutama Lepidiota stigma (Jawa dan 

Sumatera), ulat tanah, seperti Agrotis, ulat grayak Spodoptera, penggerek 

tongkol Helicoverpa armigera, belalang kembara Locusta migratoria, tikus 

sawahRattus argentiventer, kumbang gudang, terutama Sitophilus 

zeamais dan S. oryzae, dan ngengat gudang, seperti Sitotroga.Di Afrika tropis 

dikenal gulma sekaligus parasit berbahaya yang diawasi ketat agar tidak 

masuk ke kawasan Asia tropika, yaitu striga
43

. 

2. Tanaman Jagung HJ 21 Agritan 

Jagung hibrida varietas HJ 21 Agritan berasal dari galur SP006-53. Varietas ini 

memiliki perakaran kuat, tahan rebah, umur panen 80 hari, setelah tanam, bentuk 

malai semi terbuka, warna malai jingga, jumlah baris per tongkol 14-16 baris, 

lurus dan rapat, bentuk tongkol besar kerucut dengan panjang  rata-rata 18,5cm, 

bobot 1000 biji, 393,1 gram dan menutup dengan baik sampai ujung 

tongkol.jagung hibrida HJ 21 Agritan memiliki umur genjah masak fisiologi 80 

HST dengan potensi hasil 12,1 ton/ha dan rerata hasil 10,9 ton/ha. Kandungan 

karbohidratnya 52,3%, protein 13,9 dan lemak 10,4%.Jagung berumur genjah 
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tersebut berpeluang terhindar dari kekeringan, sehingga dapat mengurangi resiko 

kegagalan panen
44

. 

Jagung varietas unggul HJ 21 Agritan mengandung protein 13,9%, lemak 

10,4%, kandungan amilosa 9,4%, dan kandungan amilopektin 55,9%. Potensi 

hasil 12,1 t/ha dengan rata-rata hasil 10,9 t/ha pada kadar air 15%. Tahan 

penyakit bulai (Peronoscleospora philipinensis L.), hawar daun bakteri 

(Helminthosporium maydis), dan karat daun. Stay green dan adaptif pada lahan 

ketinggian 5-650 mdpl.
45

 

Gambar 2,1, Jagung HJ 21 Agritan 

 

Sumber. http://pangan.litbang.pertanian.go.id/foto_berita/Jagung21-22.jpg 
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E. Kerangka Berpikir 

 Gambar 2.2. Kerangka Berpikir 

  

 

   

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, awal pembahasan dimulai dari Hak 

Kekayaan Intelektual yang  memiliki cabang yaitu Perlindungan Varietas 

Tanaman. Objek dari penelitian ini adalah hak Perlindungan Varietas Tanaman 

(hak PVT) tanaman Jagung HJ 21 Agritan. Awal pembahasan akan menjelaskan 

mengenai bagaimana prosedur mendapatkan hak PVT tanaman jagung HJ 21 

Agritan dan dilanjutkan dengan Implementasi pasal 8 ayat (1) UU PVT mengenai 

pemberian hak ekonomi kepada pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas, menggunakan 

metode yang terstruktur dan sistematis guna memberikan informasi yang sesuai 

terhadap aspek keilmuan yang setelahnya menjadi lebih  mudah dipahami publik 

secara umum.  

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara 

melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang 

berdasarkan logika berpikir. Metode penelitian artinya ilmu tentang cara 

melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metode penelitian hukumartinya 

ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).
46

 

Metodologi penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada 

didalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis,disusun 

secara sistematis, dan diuraikan secara analitis dan logis. Fokus penelitian selalu 

diarahkan pada penemuan hal-hal baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada. 

Secara garis besar metodologi penelitian meliputi rangkaian metode kegiatan: 

                                                 
 

46
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1. Rencana penelitian (research design) dan penulisan proposal 

2. Melakukan penelitian sesuai dengan rencana/proposal penelitian 

3. Menulis laporan penelitian.  

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif 

terapan.Penelitian hukum normatif terapan menurut Abdulkadir Muhammad 

adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan implementasi ketentuan hukum 

positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa 

hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.
47

 Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari pemberlakuan atau 

implementasi ketentuan hukum normatif  Pasal 8 ayat (1) UU PVT, secara in 

action pada penerapanpemberian hak ekonomi pada pmegang hak perlindungan 

varietas tanaman (PVT), terapannya pada studi kasus pada pemegang hak PVT 

jagung HJ 21 Agritan. 

 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif. Menurut Abdulkadir 

Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan 

untuk mempeoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang 

berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis 

yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
48

 

Tipe penelitian dalam penelitian ini bersifat pemaparan dan bertujuan untuk 

menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan pemberian 
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hak ekonomi berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PVT kepada pemegang hak PVT 

jagung HJ 21 Agritan.  

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. 

Terdapat tiga jenis pendekatan masalah dalam penelitian hukum normatif 

terapan
49

: 

a) Nonjudicial case study, yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik; 

b) Judicial  case study, yaitu pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang 

diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi); 

c) Live-case study, yaitu pendekatan studi kasus hukum yang dalam keadaan 

berlangsung atau belum berakhir. 

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan 

tipe live-case study, yaitu penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum 

tertentu yang masih dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir. Penelitian 

ini akan melihat bagaimana implementasi pemberian hak ekonomi pada 

pemegang hak PVT jagung HJ 21 Agritan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU 

PVT. 

D.Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian empiris, data primer merupakan data utama yang digunakan 

dalam penelitian.Sedangkan dalam penelitian normatif, data sekunder 

merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian.Penelitian ini 
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merupakan penelitian hukum normatif.Maka, data utama yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bahan hukum sekunder.Bahan hukum primer, bahan hukum 

tersier, dan wawancara digunakan untuk menunjang data sekunder sebagai data 

utama dalam penelitian ini. 

1. Bahan Hukum Primer 

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap 

mengikat yaitu meliputi: 

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman 

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 

Tentang Penamaan Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk 

Pembuatan Varietas Turunan Esensial 

c) Peraturan Menteri Keuangan  NO. 6/PMK.02/2016 tentang Pedoman 

Pemberian Imbalan yang Berasal Dari Royalti Hak Perlindungan 

Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman dalam Rangka 

Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak 

2. Bahan Hukum Sekunder  

Yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, artikel, makalah dan hasil dari para ahli hukum di bidang hak 

kekayaan intelektual lainnya yang mendukung penelitian ini.Dalam 

penelitian ini, sumber sekunder tersebut adalah buku-buku mengenai hak 

perlindungan varietas tanaman serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan 
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erat dengan implementasi pemberian hak ekonomi kepada pemegang hak 

Perlindungan Varietas Tanaman jagung HJ 21 Agritan. 

 

3.   Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu segala bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian seperti 

kamus, dan juga ensiklopedia. 

Selain itu, wawancara langsung juga akan dirasa perlu untuk dilakukan 

dalam penelitian ini karena mengingat salah satu tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan permasalahan mengenai 

terkait pembahasan objek penerima hak, pelaksanaan hak dan kewajiban, 

serta implementasi pemberian hak ekonomi yang ditinjau berdasarkan Pasal 

8 UU PVT. Setelah semua data, informasi, dan penjelasan yang peneliti 

perlukan telah diperoleh, barulah peneliti dapat melakukan suatu penarikan 

kesimpulan guna menjawab rumusan-rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini.Setelahnya, barulah peneliti dapat memberikan beberapa saran 

yang diharapkan dapat bermanfaat terkait dengan pelaksanaan pemberian 

hak ekonomi kepada pemulia varietas tanaman jagung HJ 21 Agritan. 

E.   Metode Pengumpulan data dan Metode Pengolahan Data 

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. 

Studi pustaka merupakan studi yang dilakukan untuk mengumpulkan data 
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sekunder, dan tersier yang membantu mengembangkan pembahasan hak 

perlindungan varietas tanaman ditinjau dari pelaksanaan pemberian hak ekonomi 

kepada pemegang hak perlindungan varietas tanaman jagung HJ 21 

Agritandengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data 

yang sesuai dengan permasalahan dan mengkolaborasikannya dengan data 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang 

diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan 

data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara : 

1. Pemeriksaan data, yaitu memeriksa data yang dikumpulkan serta 

memastikan bahwa data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah 

cukup benar dan sesuai dengan permasalahan. 

2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh sesuai 

dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam proses analisa 

menjawab permasalahan. 

3. Penyusunan data, yaitu kegiatan penyusunan dan menempatkan data 

yang diperoleh pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang 

sistematis sehingga memudahkan ketika proses tahapan pembahasan. 

F.   Analisis Data 

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam 

bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih 
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dan efektif.Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil 

analisis.
50

 

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang 

tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada 

akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan 

dari sistematika pembahasan yang sifatnya khusus dan telah diakui 

kebenarannya secara ilmiah menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum 

sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Syarat dan prosedur pendaftaran hak  PVT Jagung HJ 21 Agritanmenurut UU 

PVT meliputi beberapa persyaratan yang terdiri dari persyaratan administrasi 

dan persyaratan teknis yang telah dipenuhi dalam permohonan hak PVT 

tanaman jagung HJ 21 Agritan. Beberapa prosedur yang harus dilakukan 

dalam mengajukan permohonan hak PVT pun sudah dilakukan sesuai dengan 

aturan yang ditentukan dalam UU PVT. Sehingga pemohon hak PVT telah 

mendapatkan hak PVT dengan nomor serifikat PVT 00384/PPVT/S/2017 

yang diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2017. 

2. Implementasi Pasal 8 Ayat 1 UU PVT terhadap pemberian hak ekonomi 

kepada pemulia tanaman Jagung HJ 21 Agritan, pada varietas tanaman ini 

pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan bukan merupakan pemegang hak 

PVT karena pemulia tanaman melakukan kegiatan pemuliaan berdasarkan 

hubungan kerja dengan Balitbangtan. Namun pemulia tanaman seharusnya 

tetap mendapatkan bagian dari hak ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan 



60 

 

varietas tersebut. Balitbangtan selaku pemegang hak PVT memiliki hak 

memonopoli selalu pemegang hak PVT. Pemegang hak PVT varietas 

tanaman ini menggunakan hak memonopolinya dengan mengalihkan 

penggunaan hasil pemuliaan kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi 

dengan PT. Golden Indonesia Seed. Pemegang hak PVT jagung HJ 21 

Agritan mendapatkan royalti dari PT. Golden Indonesia Seed atau PT. GIS 

sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari harga pokok penjualan (HPP) 

secara komersial benih Jagung HJ 21 Agritan di tingkat produsen kemudian 

dikalikan dengan besaran volume penjualan selama 1 (satu) tahun takwim. 

Tim pemulia tanaman seharusnya tetap mendapatkan sebagian royalti dari 

Balitbangtan selaku pemegang hak yang menerima royalti dari hasil 

pemanfaatan tanaman tersebut. Namun, tim pemulia hingga saat ini belum 

pernah menerima bagian dari royalti tersebut. 

B. Saran 

1. Meskipun telah ada pengaturan mengenai permohonan hak PVT, namun 

peraturan yang megatur tentang batas jangka waktu proses mulai dari 

permohonan hak PVT hingga diterbitkannya sertifikat PVT perlu untuk 

dipertegas dan jangka waktunya perlu dipercepat. 

2. Pemerintah perlu memberikan kepastian hukum dan perhatian yang lebih 

khusus terhadap pemulia tanaman, termasuk mengenai kepastian penegakan 

hukum pemberian hak ekonomi pada pemulia tanaman. Karena hingga saat 

ini pengaturan yang ada mengenai hal itu belum terlaksana dengan baik. 
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