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ABSTRAK 

Marson Rivandy Sahabat, “Perlindungan Varietas Tanaman Kelapa 

Bido Di Kabupaten Pulau Morotai Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman” di bimbing oleh 

Husen Alting dan Fatmah Laha. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang 

diberikan oleh negara terhadap varietas tanaman kelapa bido dalam suatu kajian 

UU No. 29 Tahun 2000 tentang  perlindungan varietas tanaman, dan mengetahui 

apa saja upaya pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan varietas 

tanaman. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pulau Morotai Desa Bido 

(penemuan Varietas Tanaman Kelapa Bido), Pulau Morotai sebagai tempat 

penemuan pertama kali varietas kelapa bido, penelitian ini menggunakan metode 

penelitian empiris.Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan 

sekunder. Data akan dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Berdasarkan 

analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa, Perlindungan varietas 

kelapa bido di kabupaten pulau morotai telah mendapatkan perlindungan oleh 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan Keputusan Menteri 

Republik Indonesia Nomor 637/Kpts/KB.010/10/2017 Tentang, Pelepasan 

Varietas Bido Sebagai Varietas Unggul Tanaman Kelapa Dalam dan Keputusan 

Menteri Republik Indonesia Nomor 101/Kpst/KB.020/12/2017 Tentang 

Penetapan Pohon Induk Terpilih Kelapa Dalam Unggul Varietas Bido Di 

Kabupaten Pulau Morotai Sebagai Sumber Benih Unggul Di Provinsi Maluku 

Utura. Dan juga telah pendapatkan perlindungan khusus dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pulau Morotai, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau 

Morotai Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas 

Kelapa Bido. Upaya Pemerintah Daerah pulau Morotai agar lebih 

memprioritaskan pembenihan kelapa bido agar mendorong kebutuhan Petani lokal 

dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian pertanian yang mandiri di 

kabupaten pulau morotai. Juga Pemerinah Kabupaten Pulau Morota dalam upaya 

memperketat pemerinksan Kelapa Bido yang dikeuarkan secara illegal unkuk 

menjamin pelestariasn Kelaa Bido. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi yang ditandai dengan semakin tajamnya kompetisi di 

berbagai bidang kegiatan, seperti yang terjadi dewasa ini, dapat menimbulkan 

ambivalensi bagi suatu bangsa dan negara. Di suatu sisi, dapat menguntungkan 

apabila bangsa dan negara tersebut memiliki kesiapan yang memadai untuk 

berkompetisi dengan bangsa dan negara lainnya. Sebaliknya jika tidak 

mempersiapakan diri, maka dapat menimbulkan kerugian. Untuk itu, Indonesia 

harus terlibat aktif dalam percaturan hubungan global, khususnya di bidang 

perdagangan internasional, agar dapat memperoleh porsi besar dari 

“keekonomian” dunia yang tengah dibagi-bagi. 

Di Indonesia, kemampuan untuk menghasilkan varietas baru khusunya 

varietas unggul bermutu masih rendah. Padahal varietas merupakan salah satu 

faktor yang sangat menentukan kuantitas dan kualitas produk pertanian. 

Penggunaan varietas yang memiliki sifat-sifat unggul yang diinginkan 

merupakan teknologi andalan yang secara luas digunakan oleh masyarakat, 

relatif murah, dan memiliki kompatibilitas yang tinggi dan teknologi maju 

lainnya dan tidak memcemari lingkungan. Di samping itu, melalui pengunaan 

varietas unggul  diharapkan proses produksi menjadi lebih efesien serta 

produktivitas dan mutu hasil menjadi lebih baik. Hal ini tentunya dapat 
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berdampak pada produk pertanian dalam negeri memiliki daya saing global 

yang tinggi. 

Varitas Tanaman membutuhkan perlindungan hukum yang dianggap 

dapat memberikan kekuatan hukum untuk tanaman yang memiliki ciri khas 

tersendiri. Varietas tanaman yang mendapatkan perlindungan hukum tertuang 

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Varietas Tanaman, yang 

berbunyi:  

“Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies 

tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama”. Salah satu faktor 

utama yang mengakibatkan masih relatif terbatasnya invesnsi varietas unggul 

baru adalah kondisi yang tidak kondusif bagi perkembangan kegiatan 

pemuliaan. Sebagian besar penelitian masih dilakukan oleh lembaga 

pemerintah dan perguruan tinggi, sendangkan kalangan industri benih belum 

berperan secara optimal. Hal ini terjadi karena tidak ada jaminan untuk 

memperoleh keuntungan apabila melakukan kegiatan pembentukan varietas 

ungul baru. Varietas unggul yang di hasilkan menjadi milik seluruh masyarakat 

sehingga siapapun dapat memperbanyak benihnya baik untuk diperdagangkan 

maupun untuk keperluan sendiri. 

Pada tahun 1961, oleh beberpa negara di dunia telah disepakati suatu 

konvensi internasonal khusus tentang perlindungan varietas tanaman. 

Persetujuan internasional itu termuat dalam International Convention for the 

Protection of Varieties of New Farieties of Plants, yang dikenal dengan UPOV. 

UPOV (Union Internationale pour la Protection des Obtentions vegetale). 



3 

 

Pembentukan UPOV bertujuan untuk mengembangkan kerja sama internasioal 

di antara negara-negara anggota dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan 

varietas tanaman dan mewakili negara-negara yang hendak mengumumkan 

pembuatan undang-undang perlindungan varietas tanaman misalnya: Amerika 

Serikat, Australia dan Belanda.
1
 

Perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 

saat ini telah menjadi perhatian utama banyak negara di dunia, terutama 

negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang yang memiliki 

kepentinagan melindungi hasil-hasil ekspor mereka khususnya produk-produk 

industri kreatif berbasis HAKI.  

Menurut Ignatius Haryanto (2002), dari data ekspor Amerika Serikat 

pada tahun 1997 tampak bahwa industri berbasis Hak Cipta telah berhasil 

menduduki peringkat pertama, mengalahkan ekspor produk kimia, otomotif, 

pertanian, peralatan dan komponen elektronik, manufaktur pesawat udara, 

komputer, dan lain-lain.
2
 Berdasarkan data ini maka wajar jika Amerika Serikat 

termasuk negara yang paling gencar mendorong perlindungan hukum terhadap 

HAKI di dunia internasional.
3
 

Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau 

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

bunga, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang 

                                                           
1
 Nina Nuraini, Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman Guna Meninkatan Daya 

Saing Angribisnis, Bandung, Alfabeta, 2007, hlm. 45 
2
 Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar, 

Yokyakarta: Yustisia, 2010, hlm.13 
3
Ibid., hlm.13. 
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dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya 

satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami 

perubahan.
4
 Ketentuan hukum di Indonesia yang memberikan perlindungan 

bagi varietas tanaman adalah Undang-Undang Paten (selanjutnya disebut 

UUP). Namun, aturan perlindungan paten bagi varietas tanaman terus 

mengalami perubahan dalam setiap perubahan UUP. Perubahan ini didasarkan 

pertimbangan bahwa untuk mencukupi kebutuhan pangan yang sangat penting 

artinya bagi rakyat, maka perlu didorong upaya penelitian dan pengembangan 

ke arah invensi teknologi yang dapat menghasilkan bahan pangan dalam 

ragam, jumlah, dan kualitas yang sebanyak-banyaknya, namun demikian, 

ketentuan perlindungan varietas tanaman berdasarkan UUP tetap tidak dapat 

memenuhi harapan pemulia untuk melindungi hasil invensinya. Sementara 

ketentuan lain yang dapat dijadikan acuan bagi kegiatan pemuliaan adalah 

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya 

Tanaman (selanjutnya disebut UU Budidaya Tanaman) dan Pasal 45 Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan (selanjutnya disebut 

PP Pembenihan). Namun penghargaan berdasarkan dua ketentuan tersebut 

hanya bersifat sosiologis, yaitu berupa kewenangan untuk memberikan nama 

atas hasil invesinya dan pemberian sejumblah uang yang dimaksudkan sebagai 

penganti atas baiaya yang telah dikeluarkan dalam kegiatan pemuliaan. 

                                                           
4
Iswi Hariyani, Op. Cit., hlm. 244 
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Kompensasi seperti ini belum tentu dapat menstimulasi pemulia untuk 

menghasilkan varietas baru.
5
 

Untuk mendukung kegiatan pemuliaan dan memberikan suasana 

kondusif bagi perkembangan industri pembenihan nasional, pada tanggal 20 

Desember 2000 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disebuat UU 

PVT)
6
 

Perlindungan varietas tanaman di atur dalam Undang-Undang No. 29 

Tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman. Pada pasal 2 mengatur 

bahwa varietas tanaman akan mendapat perlindungan hukum apabila varietas 

tanaman tersebut memenuhi persyaratan meliputi varietas dari jenis atau 

spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu 

varietas dianggap “baru” apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, 

bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah 

diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari 

setahun atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun 

untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. 

Varietas dianggap “unik” apabila varietas tersebut dapat dibedakan 

secara jelas-jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui 

secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Hasil produk dari 

varietas yang ditemukan itu mempunyai sifat keseragaman. Artinya, mulai dari 

                                                           
5
Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, Op. Cit., hlm. 6-7 

6
Ibid., hlm. 7-8 
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tenggang usai tanam menjelang panen yang sama rasa, bau, bentuk, warna dan 

sifat-sifat lain yang melekat pada varietas itu, suatu varietas dianggap “sabil” 

apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-

ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak 

mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.
7
 

Indonesia merupakan negara dengan garis terpanjang ketiga di dunia 

salah satu tanaman yang biasa tumbuh ditepi pantai adalah pohon kelapa. 

Pohon kelapa disebut debagai tanaman paling serbaguna. Kelapa merupakan 

salah satu varetas tanaman yang menjadi primadona dan mempunyai nilai 

ekonomis. Tanaman kelapa  dapat di manfaatkan untuk kegiatan perdagangan, 

bahan obat-obatan dan dapat pula dijadikaan sebagai bahan olah masakan dan 

lain-lain. Banyak masyarakat khususnya petani kelapa berusaha 

mengembangkan kelapa yang tujuanya untuk lebih meningkatkan nilai 

ekonomisnya. Perkembangan yang dimaksud adalah adanya atau ditemukannya 

varietas baru dari kelapa.  

Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu daerah penghasil kelapa 

dan Tanaman kelapa tumbuh, menyebar secara merata di seluruh kepulauan 

Maluku Utara, yakni pulau Halmahera, Bacan dan Morotai. Jenis Kelapa Bido 

yang memiliki karakter berbatang pendek, cepat berbuah, ukuran buah besar, 

kandungan air banyak dan berproduksi tinggi. Jenis ini ditemukan di Desa 

Bido, 

                                                           
7
Nina Nuraini, Op. Cit,. hlm. 32-33 
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Varietas tanaman baru  yang dikenal dengan nama Kelapa Bido. Kelapa 

Bido di temukan di salah satu daerah di kawasan Desa Bido, Kecamatan 

Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Kelapa bido 

memiliki ukuran buah yang tergolong besar, pertumbuhan jarak antara daun 

yang sangat rapat dan jarak antara bekas pelapah daun yang sangat rapat. Kelpa 

bido merupakan varietas kelapa super unggul. Karena jenis tanaman ini 

memiliki karateristik  cepat berbuah, produksi buah banyak yang lebih 

istimewahnya lagi, kelapa dalam dari morotai ini berbatang pendek, sehingga 

petani mudah dalam melakukan pemanenan, variets kelapa bido dapat 

dipastikan  sudah memenuhi syarat umtuk mendapatkan PVT  . 

Tanaman kelapa bido menambah nilai ekonomis dan memiliki 

keunggulan yang dirasa membanggakan bagi kabupaten Pulau Morotai. 

Sehingga membawa dampak positif untuk menarik minat wisatawan yang 

datang. Menjadikan Morotai lebih dikenal dengan adanya tanaman unik ini. 

Proses penanaman sendiri tanaman kelapa bido ini tidak rumit sama halnya 

dengan tanaman kelapa pada umumnya, dapat di tanam dimanapun tidak hanya 

dikawasan Morotai. Juga tidak merubah bentuk ataupun rasa pada saat ditanam 

di wilayah selain Morotai.  

Melihat keunggulan yang dimiliki kelapa Bido Morotai, maka 

diperlukan adanya perlindungan Hukum pada Varietas Kelapa Bido Morotai, 

Mengingat kelapa Bido merupakan salah satu komoditas unggulan daerah yang 

rawan untuk “diklaim” oleh pihak lain, maka sudah seharusnya kelapa Bido 

mendapat perlindungan. meskipun telah lama menjadi produk unggulan 
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kabupaten Morotai, kelapa Bido perlu mendapat perlindungan hukum (PVT), 

maka dari itu penulis akan meneliti dan membahas permasalahan yang berkaita 

dengan judul proposal judul: Perlindungan Varietas Tanaman Kelapa Bido Di 

Kabupaten Pulau Morotai Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan  yang diberikan oleh negara terhadap varietas 

tanaman kelapa bido dalam suatu kajian UU No. 29 Tahun 2000 tentang  

perlindungan varietas tanaman? 

2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam 

melakukan perlindungan varietas kelapa bido ? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui Bagaimana perlindungan  yang diberikan oleh negara terhadap 

varietas tanaman kelapa bido dalam suatu kajian UU No. 29 Tahun 2000 

tentang  perlindungan varietas tanaman. 

2. Mengetahui Apa saja upaya pemerintah daerah dalam melakukan 

perlindungan varietas tanaman. 
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D. Manfaat Penelitaian 

1. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini, memberikan manfaat dalam 

pengembangan disiplin Ilmu Perdata sebab analisis kajian ini mampuh 

mengambarkan Hak Kekayaan Intelektual. 

2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini, sebagai rekomendasi kepada 

Pemerintah untuk lebih memperhatikan dan  melindungi Varietas tanaman 

baru. 



10 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum dalam bahasa Ingris adalah “legal protection”, 

dalam bahasa Belanda “rechtsbecherming”. Kedua istilah tersebut juga 

mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi 

makna sesungguhnya dari perlindungan hukum. Secara leksikal, pengertian 

“perlindungan” adalah tempat berlindung atau perbuatan untuk melindungi. 

Kata perlindungan berasal dari kata dasar lindung mendapat konfix “per-an” 

sehingga membentuk kata benda bentuk yang bermakna abstrak. Fungsi “per-

an” dapat membentuk kata benda. Arti kata benda bentukan yang berkonfix 

“per-an” adalah menyatakan tempat, menyatakan hasil perbuatan. Pengertian 

kata bentukan berupa “perlindungan” dalam konteks ini menunjuk suatu 

peristiwa. Berdasrkan pengertian tersebut, penulis berpendapat bahwa 

pengertian perlindungan secara terminologis adala hal atau perbuatan berupa 

pemberian jaminan
1
 

Pendapat para ahli hukum yang telah memberikan definisi yang antara 

lain sebagai berikut: 

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang 

menggatur tata tertip dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh 

                                                           
1
 Husen Alting, Mengugat Eksistensi Dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Aadat Atas Tanah 

Di Era Otonomi Daerah, LepKhair(Lembaga Penerbitan Universitas Khairun), hlm. 164-165 
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anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak 

pemerinta dari masyarakat itu. (E. Utrecht, 1961: 12).
2
 

Menurut Sujipto Rahardjo hukum adala karya manusia berupa norma-

norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingka lakuh. Hukum merupakan 

penceminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnnya 

masyarakat dibina dan kemana harus diarakan, oleh karena itu pertama-tama, 

hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipili oleh masyarakat tempat 

hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.
3
 

Menurut  J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto Hukum 

adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan 

resmi yang berwajib, yang menentukan tingka laku manusia dalam lingkungan 

masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat 

diambilnnya tindakan hukuman.
4
 

Definisi di atas tentang hukum tersebut, tampakla bahwa hukum 

meliputi kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat yang menyangkut 

hidup dan kehidupan manusia agar hidup teratur, serta merupakan pedoman 

atau patokan sikap tindakan atau perilaku yang pantas dalam pergaulan hidup 

antar manusia.
5
 

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana untuk mengatur hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat 

                                                           
2
 Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafik, 2000, hlm. 21 

3
 Ibid., hlm. 21 

4
 Ibid., hlm. 22 

5
Ibid., hlm. 22 
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menjalankan kewajibanya dengan baik dan mendapatkan hak-haknya secara 

wajar. Di samping itu menurut Sudikno Martokusumo, bahwa hukum berfungsi 

sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentinggan manusia 

terlindungi.
6
 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada 

subjek hukum, baik individu maupun badan hukum dalam bentuk peranggkat 

hukum, baik secara tercamtum pada hukum positif di indonesia seperti didalam 

kitap perundang-undangan dan/atau secara tidak tertulis. Hukum tidak lain 

adala perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah. 

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang menggandung isi yang 

bersivat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan 

normatif karena menentukan apa yang bole dan tidak bole dilakukan, serta 

menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.  

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep Rechstaat atau 

konsep Rule of law karena lahirnnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari 

keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi 

manusia. 

Konsep Rechstat menurut Julius Stahl, secara sederhana dimaksutkan 

dengan negara hukum adala negara yang menyelenggarakan kekuasan 

pemerintahnya didasarkan pada hukum. Konsep negara hukum atau Rechstat 

menurut Julius Stahl mencakup 4 (empat) elemen, yaitu:
7
 

1. Perlindungan hak asasi manusia; 

                                                           
6
 Ridwan H. R, HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta; Rajawali Pers, 2008, hlm. 280 

7
https://www.google.com/search?q=Konsep++Rechstaat+menurut+Julius+Stahl+&safe=strict&cli

ent=firefox-b, diakses pada tangal 2 Mei 2021  

https://www.google.com/search?q=Konsep++Rechstaat+menurut+Julius+Stahl+&safe=strict&client=firefox-b
https://www.google.com/search?q=Konsep++Rechstaat+menurut+Julius+Stahl+&safe=strict&client=firefox-b
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2. Pembagian kekuasan; 

3. Pemerintah berdasarkan undang-undang; 

4. Peradilan tata usaha negara. 

Menurut M. Philipus Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan 

harkat dan martabat serta penggakuan terhadap hak asasi manusia yang 

dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan 

hukum dari kesewenang-wenangan.
8
 

Menurut C.S.T kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti 

dari
9
 perlindunggan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. 

Perlindungan yang di berikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan 

kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum 

dalam interaksinya dengan sesame manusia serta lingkunganya.sebagai subyek 

hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu 

tindakan hukum. 

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikn suatu Hak 

Asasi Manusia kekuasan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentinganya tersebut.
10

 

Perlindungan hukum juga dapat di artikan sebagai upaya Pemerintah 

untuk menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada 

                                                           
8
 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli, diakses pada 

tanggal 2 Mei 2021 
9 Wahyu Sasongko, 2007, ketentuan – Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen 

,universitas Lampung, Bandar Lampung, h. 30 - 31 
10

  Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.  

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli
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masyarakat terutama untuk menjamin hak-hak masyarakat itu sendiri, dan bagi 

pelanggarnya akan dapat di kenakan sanksi sesuai norma yang berlaku. 

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang 

diberikan kepada subyek hukum dalam perangkat hukum baik yang bersifat 

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis, dengan kata lain perlindunggan hukum sebagai suatu gambaran dari 

fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, 

ketertiban, kepastian, kemanfatan dan kedamaian. C.S.T kansil membagi 

bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua) yaitu:
11

 

1. Perlindungan hukum preventif 

Perlindungan hukum yang diberikan oleh penguasa untuk mencega 

adanya pelangaran. Artinya, perlindunggan hukum yang diberikan 

kepada rakyatnya sebelum terjadinya sengketa. 

2. Perlindungan hukum represif 

Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang 

terjadi.  

Philipus M. Hadjon berpendapat  perlundungan hukum preventif 

bertujuan untuk mencega terjadinya sengketa, yang mengarakan tidakan 

pemerinta bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan 

                                                           
11

 C.S.T. kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, 

hlm. 40 
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diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 

terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.
12

 

Demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah 

terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif 

bertujuan untuk menyelesaikan senggketa. Perlindungan Hukum yang besar 

artinya bagi tindakan Pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak 

karena dengan perlindungan hukum tersebut Pemerintah didorong untuk 

bersifat hati-hati dalam pengabilan keputusan. 

Secara historis konsep hukum perlindungan hukum bagi masyarakat, 

saat ini bukan hanya menjadi kebijakan yang diberlakukan di Indonesia, namun 

konsep ini sejak lama telah diberlakukan dan bahkan telah menjadi kebijakan 

universal terutama bagi negara-negara yang menggklaim sebagai negara 

hukum. Walaupun demikian, setiap negara memiliki cara dan mekanisme 

sendiri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun seperti 

dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindunggan 

hukum tersebut, landasan utama dalam perlindunggan hukum bagi rakyat 

Indonesia adalah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. 

  

                                                           
12

 Dyah Permata Budi Asri, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional 

Di Daerah Istimewa Yokyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 

Hak Cipta, Journal of Intellectual Property, Vol 1 No 1 Tahun 2018, hlm.16  
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B. Tinjauan Umum Tentang Varietas Tanaman 

1. Pengertian Varietas Tanaman 

Menurut Konvensi UPOV 1991, yang dimaksud dengan Varietas adalah 

sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (6) yaitu:
13

 

“a variety means a plant grouping within a single botanical taxon of the lowest 

known rank. Which grouping, irrespective of whether the conditions for the 

grant of a breeder’s right are fully met, can be: 

1. Defined by the expresion of the characteristocs resulting from a given 

genotype or combination of genotype, 

2. Distinguished from any other plant grouping by the expresion of at 

least one of the said characteristics, and 

3. Considered as unit with regard to its suitability for being propgated 

unchanged. 

Varietas menurut Konvensi UPOV 1991 tersebut adalah sekelompok 

tanaman yang dapat didefinisikan dengan karakterisrik yang diekspresikan dari 

bawan genotipe atau kombinasi dari genotipe dan dapat dibedakan dari 

kelompok tanaman lainya dari taksonomi botanis yang sama oleh minimal satu 

karakteristik yang tampak.
14

 Sebagai contoh adalah varietas padi Basmati yang 

berasal dari India. Varietas padi ini memiliki kualitas baik dan aroma wangi 

yang terdiri dari 3, yaitu: golden parboiled Basmati, raw Basmati, dan silky 

raw Basmati. Ketiganya memiliki ciri fisik yang berneda. 

                                                           
13

 Andriana Krisnawati dan Gazelba Saleh, Op. Cit, hlm. 63 
14

 Ibid., hlm. 36 
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Varietas tanaman secara umum pada dasarnya sama dengan varietas 

sebagaimana dujelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 

Tentang Sistem Budidaya Tanaman. Pengertian tersebut sebagai berikut: 

“varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, 

pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan 

dalam jenis yang sama”.
15

 

Pengertian Varietas Tanaman Menurut UU No. 29 Tahun 2000 tantang 

Perlindungan Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis 

atau species yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, 

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

dapat membedakan dari satu jenis atau species yang sama oleh sekurang-

kuranggnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak 

menggalami perubahan.
16

 

Penjelasan tentang sifat genotipe atau kombinasi genotipe adalah 

susunan gen yang menghasilkan karakter tertentu. Penilaian dilakukan baik 

terhadap sala satu atau beberapa sifat atau karekter tanaman yang 

bersangkutan. Yang dimaksud dengan varietas yang apabila diperbanyak tidak 

menggalami perubahan adalah varietas tersebut tetap stabil di dalam proses 

perbanyakan beni atau propagasi dengan metode tertentu, misalnya produksi 

beni hibrida, kultur jaringan, dan steak.
17

 

Varietas tanaman dihasilkan melalui pemuliaan tanaman yaitu melalui 

rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan 

                                                           
15

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. 
16

 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman 
17

 Nina Nuraini, Op., Cit. Hlm. 23. 
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pembanggunan suatu varietas, sesuai dengan metode buku untuk menghasilkan 

varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. 

Selain melalui pemuliaan yang dilakukan di dalam negeri, varietas tanaman 

dapat pula diperole melalui introduksi (pemasukan) varietas dari luar negeri. 

Pemulian tanaman yang dilakukan tidak hanya diarakan untuk menghasilkan 

tanaman ungul baru, melainkan juga untuk mempertahankan kemurnian 

varietas yang sudah ada. Pemulian tanaman yang sudah berlanggsung sejak 

lama adalah teknik pemuliaan konvensioanl melalui persilangan, teknik mutasi 

sifat genetik varietas, dan seleksi.
18

 

Kegiatan pemulian tanaman tidak hanya dilakukan dengan 

menggunakan teknik konvesional akan tetapi juga telah dilakukan melalui 

pemuliaan moderen berupa teknik rekayasa genetik, berbagai keungulan yang 

diharapkan dari suatu varietas tanaman memiliki peluang lebih besar untuk 

dipenuhi. Hal ini disebabkan dalam proses pementikannya, berbagai gen yang 

memiliki berbagai keunggulan dapat digabunggkan menjadi satu.
19

 

Perlindungan Varietas Tanaman dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 yang 

menyebutkan bahwa: Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya 

disingkat PVT, adalah perlindunggan Khusus yang diberikan negara, yang 

dalam hal ini diwakili oleh Pemerinta dan pelaksananya dilakukan oleh Kantor 

                                                           
18

Ibid., hlm. 24 
19

Ibid., hlm. 24 
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Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan 

oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
20

 

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), ada beberapa istilah yang harus 

di pahami yaitu:  

1. Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies 

yang di tandai 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-kuranggnya satu sifat yang menentukan dan apabila 

diperbanyak tidak mengalami perubahan. 

2. Pemulian tanaman adalah ranggkaian kegiatan penelitian dan 

pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembanggan suatu varietas, 

sesuai dengan metode buku untuk menghasilkan varietas baru dan 

mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Pemulia 

tanaman adalah orang yang melaksanakan pemulian tanaman. 

3. Benih tanaman adalah tanaman dan/atau bagianya yang digunakan 

untuk memperbanyak dan/atau mengembanggbiakan tanaman. Kantor 

Perlindungan Varietas Tanaman adalah unit organisasi di lingkungan 

Depertemen Pertanian yang melakukan tugas dan kewenangan di 

bidang Perlindungan Varietas Tanaman. 

                                                           
20

Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang, Setara Press, 2017, hlm. 115 
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4. Kantor Perlindungan Varietas Tanaman adalah unit organisasi di 

lingkungan Departemen Pertanian yang melakukan tugas dan 

kewenangan di bidang Perlindunggan Varietas Tanaman. 
21

 

2.  Ruang Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman 

Perlindungan Varietas Tanaman atau PVT, adalah perlindungan kusus 

yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan 

pelaksanaanya dilakukan oleh Kantor PVT, terhadap varietas tanaman yang 

dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak 

perlindungan Varietas Tanaman atau Hak PVT adalah hak yang diberikan 

negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak PVT untuk menggunakan 

sendiri varietas hasil pemulianya atau memberi persetujuan kepada orang atau 

badan hukum lain untuk mengunakanya selama waktu tertentu. Varietas 

tanaman yang selanjutnnya 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, Pemulia Tanaman adalah rangkaian kegiatan 

penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan penggembangan suatu 

varietas, sesuai dengan metode buku atau menghasilkan varietas baru dan 

mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
22

 

                                                           
21

Ibid., hlm. 115 
22

 Iswi Hariyani, Op.Cit.,hlm. 244 
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Varietan Tanaman yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis 

atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu 

varieras diangap “baru” apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, 

bahan perbanykan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah 

dipergunkan di Indonesia atau suda dipergunkan tetapi tidak lebih setahun, atau 

telah dipergunakan diluar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman 

semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Pengertian varietas secara 

umum, pada dasarnya sama dengan pengertian varietas dalam UU 12/1992 

tentang Sistem Budidaya Tanaman, dengan ditambahkan penjelasan tentang 

sifat genotipe atau kombinasi genotipe sebagai salah satu unsur karakter dasar 

yang membedakan varietas tanaman yang satu dengan varietas lainnya. Yang 

dimaksud dengan genotipe adalah susunan gen yang mengghasilkan karakter 

tertentu. Penilaian dilakukan baik terhadap salah satu atau beberapa sifat atau 

karakter tanaman yang bersangkutan.
23

 

Maksud “varietas yang apabila diperbanyak tidak mengalami 

perubahan” adalah varietas tersebut tetap stabil di dalam prosess perbanyakan 

benih atau propagasi dengan metode tertentu, misalnnya produksi benih 

hibrida, kultur jaringan, dan stek. Sendanggkan yang dimaksud dengan varietas 

dari spesies tanaman yang dapat diberi Hak PVT adala semua jenis tanaman, 

baik yang berbiak secara generatif maupun secara vegetatif, kecuali bakteri, 

bakteroid, mikoplasma, virus, viroid dan bakterofag. Perbanyakan generatif 

adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi, sedangkan 

                                                           
23

 Ibid., hlm. 244-245 



22 

 

perbanykan vegetatif adalah perbanykan tanaman tidak melalui perkawinan 

sel-sel reproduksi. 

Varietas dianggap “unik” apabila varietas tersebut dibedakan secara 

jelas dengan varietas lain yang keberadanya sudah diketahui secara umum pada 

saat penerimaan permohonan hak PVT. Suatau varietas diangap “seragam” 

apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam 

meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang 

berbeda-beda. Sautu varietas diangap “stabil” apabila sifat-sifatnnya tidak 

mengalami perubahan setela ditanam berulang-ulang, atau untuk diperbanyk 

melalui siklus tersebut.  Dimaksud dengan siklus perbanyakan khusus” adalah 

siklus perbanyakan untuk varietas tanaman hibrida atau pola perbanykan 

melalui kultur jaringan dan stek dari daun/batang.
24

 

Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi “nama”, dengan ketentuan: 

(a) nama varietas tersebut dapat terus digunakan meski masa perlindunggan 

telah habis; (b) pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan siafat-

sifat varietas; (c) penamaan varietas dilakukan pemohon Hak PVT dan 

didaftarkan pada kantor PVT; (d) jika penamaan tidak sesuai dengan butir 

ketentuan butir b, maka kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan 

meminta penamaan baru; (e) jika nama varietas tersebut telah dipergunakan 

untuk varietas lain, maka pemohon wajib menganti nama varietas tersebut; (f) 

nama varietas tersebut dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya pemberian nama 
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varietas bertujuan untuk memberikan identitas dari karakteristik yang ada pada 

varietas tersebut dan akan melekat selama varietas itu ada.
25

 

Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang pengunanya 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban 

umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan atau varietas yang 

menggandung gen dari hewan yang bertentangan dengan norma agama 

tertentu. 

Jangaka waktu PVT adalah 20 tahun untuk tanaman semusim; dan 25 

tahun untuk tanaman tahunan. “Tanaman tahunan” adalah  jenis pohon-

pohonan (tree) dan tanaman merambat (vine) yang masa produktifnya lebih 

dari satu tahun (misalnya : karet, kopi, coklat), sedangkan “tanaman semusim” 

adalah tanaman yang masa produktifnya kurang dari satu tahun (misalnya : 

jagung, padi, tembakau). Jangka waktu PVT dihitung sejak Tanggal Pemberian 

Hak PVT. Pemohon mendapat “Perlindungan Sementara” sejak tangal 

pengajuan permohonan Hak PVT secara lengkap diteriman Kantor PVT 

sampai dengan tanggal pemberian Sertifikat Hak PVT.
26

 

Pemegang Hak PVT adalah Pemulia atau orang atau badan hukum, atau 

pihak lain yang menerima lebih lanjut Hak PVT dari pemegang Hak PVT 

sebelumnya. Pemulia, dapat bekerja sendiri, atau bersama-sama dengan orang 

lain, atau badan hukum. Sebagai pembuat dan perakit varietas, Pemulia 

mempunyai hak pencatuman nama dan hak memperoleh imbalan. Pemegang 

Hak PVT tidak memiliki hak pencamtuman nama dan hak memperole imbalan. 
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Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memesan 

menjadi Pemegang Hak PVT, kecuali diperjanjikan lain.
27

 

3. Prosedur Permohonan  Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) 

Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu permohonan hak PVT 

agar nantinya varietas tanaman tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. 

Ketentuan untuk menggajukan permohonan PVT diatur dalam Undang- 

Undang Nomor.  29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman pada 

Pasal 11 dan Pasal 12 yang berbunyi: 
28

 Sebagaimana Pasal 11 menjelaskan 

bahwa : 

(1) Permohonan hak PVT diajukan kepada kantor PVT secara tertulis 

dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang ditetapkan 

oleh menteri. 

(2) Surat permohonan hak PVT harus memuat: 

a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; 

b. nama dan alamat lengkap pemohon; 

c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama 

ahli waris yang ditunjuk; 

d. nama varietas; 

e. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsila, ciri-ciri 

morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya; 

f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang 

diperlukan untuk memperjelas deskripsinnya. 
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(3) Dalam hal permohonan PVT diajukan oleh: 

a. Orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai 

surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat 

lengkap kuasa yang berhak; 

b. Ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris. 

(4) Dalam transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian 

menggenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan 

stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi 

tentunya, keberadan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat 

menggangu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara 

pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dengan disertai surat 

pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari 

instansi yang berwenang. 

(5) Ketentuan mengenai permohonan hak PVT diatur lebih lanjut oleh 

pemerintah. 

Pasal 12 UUPVT menjelaskan : 

(1) Setiap pemohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu 

varietas. 

(2) Permohonan hak PVT dapat diajukan oleh: 

a. pemulia; 

b. orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang 

memesan varietas dari pemulia; 

c. ahli waris; atau 
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d. konsultan PVT. 

(3) Permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon sebagimana 

dimaksud pada ayat (2) butir a, b, atau c yang tidak bertempat tingal 

berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, harus melalui Konsultan 

PVT di Indonesia selaku kuasa. 

Pasal 11 ayat (4) yang dimaksud dengan varietas transgenik adalah 

varietas yang dihasilkan melalui taknik rekayasa genetika. Menggingat varietas 

transgenik dalam proses pembuatannya mungkin mengunakan bahan atau 

bagian dari organisme yang dalam bentuk asalnya memiliki resiko bahaya bagi 

lingkungan, termasuk sumber daya hayati dan kesehatan manusia, maka 

varietas transgenik harus dikaji terlebih dahulu potensi bahayanya oleh instansi 

yang berwenang sebelum digunakan secara luas oleh masyarakat. Hasil 

pemeriksaan tersebut perlu diserakan pada berkas permohonan PVT untuk 

suatu varietas transgenik.
29

 

Apabila semua persyaratan adminitratif tela disampaikan secara 

lengkap, dan diserakan di kepada kantor PVT. Pemohon hak PVT akan di 

proses selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal 

penerimaan permohonan hak PVT dan 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 

penerimaan permohonan dengan hak prioritas. Kantor Perlindunggan Varietas 

Tananam menyediakan tempat yang khusus untuk memberikan kesempatan 
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kepada masyarakat yang bekepentingan untuk melihat dokumen permohonan 

hak PVT yang diumumkan.
30

 

4. Peralihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) 

Pengalihan hak PVT diatur dalam Pasal 40 sampai 55 UUPVT. Hak 

PVT dapat beralih atau dialikan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian 

dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-

undang. Pengalihan melalui pewarisan, hibah, serta wasiat harus disertai 

dokumen PVT. Selain itu, setiap pengalihan hak PVT harus didaftarkan pada 

Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Namun demikian, pengalihan hak 

PVT harus tidak menghapus hak pemulia untuk tetap dicantumkan nama dan 

identitas lainya dalam sertifikat hak PVT.
31

 

Hak atas PVT selain dapat dialihkan dengan cara diatas, dapat juga 

dialihkan melalui perjanjian lisensi. Pemegang Hak pemberi lisensi tetap dapat 

melaksanakan sendiri haknya dan tetap dapat memberi lisensi pada pihak lain 

kecuali diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan 

tidak boleh memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia 

atau menggakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian lisensi seperti 

perjanjian pengalihan hak wajib didaftarkan pada Kementrian Pertanian. 

Perjanjian lisensi yang tidak didaftar tidak mempunyai akibat hukum terhadap 

pihak ketiga.
32
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5. Hak Ekslusif yang diberikan pada pemegang Hak PVT 

Seperti telah diuraikan diatas bahwa hak pemulia/hak PVT merupkan 

hak ekslusif yang diberikan pada pemegangnya untuk menghasilkan atau 

mengunakan kembali dan menjual varietas tanaman yang telah dihasilkan. 

Secara prinsip, ekslusifitas hak pemulia meliputi kewenangan pemulia 

untuk memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan 

propagasi, mengikalnkan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, 

menggekspor, menggimpor, dan mencandangkan untuk keperluan kegiatan-

kegiantan tersebut. Adanya hak ekslusif bagi pemegang hak pemulia 

mempunyai konsekuensi bahwa orang lain tidak dapat melakukan kegiatan 

yang bersifat komersial terhadap varietas tanaman yang tela dilindungi tampa 

persetujuan pemegang hak bersanggkutan.
33

 

Namun demikian, ekslusivitas dalam hak pemulia pun derdapat 

pembatasan berupa kegiatan-kegiatan yang tidak diangap sebagai pelangaran 

apabila dilakukan ole pihak lain tampa persetujuan dari pemegang hak 

bersangkutan. Adapun kegiatan-kegiatan meliputi:
34

 

a. menguakan sebagaian hasil panen dari varietas yang dilindungi, 

sepanjang tidak untuk tujuan komersial; 

b. mengunakan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, 

pemulian tanaman, dan perakitan varietas baru; 
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c. pengunan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam ranggka 

kebijakan pengadan pangan dan obat-obatan dengan memperhtikan 

hak-hak otonomi dari pemegang hak PVT. 

C. Metode Perlindungan Varietas Tanaman Yang Di Atur Dalam TRIPs 

Negara-negara dapat mengecualikan penemuan yang dapat dipatenkan, 

termasuk varietas tanaman. Pasal 27 ayat 3 TRIPs menyatakan bahwa: 

“Plants and animals other tham microrganisms, and esentially biological 

proces fot the production of plants or animals other tham non biological 

and microbiological proceses. However paties shall provide for the 

protection of plant varieties either by patents or by an efective sui generis 

system or by any combination thereof”.
35

 

Jadi, mengenai tanaman dan proses biologi untuk menghasilkan 

tanaman dapat dikecualikan pemberian paten, selain mikro organisme non-

biologi dan mikrobilogi. 

Berdasarkan ketentuan di atas, TRIPs mewajibkan negara-negara 

angota untuk melindungi varietas tanaman dengan sala satu dari 3 metode, 

yaitu paten, sistem sui generis, atau dengan kombinasi antara paten dan sistem 

sui generis.
36

 

1. Sistem Paten Bagi Varietas Tanaman 

Varietas tanaman yang merupakan salah satu jenis mahluk hidup dapat 

berikan perlindungan paten, aslkan invensi tersebut baru, menggandung langka 

inventif dan dapat diterapkan dalam bidang industri. 
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Perlindungan paten bagi varietas tanaman telah menimbulkan pro dan 

kontra di antara negara maju dan negara berkembang. Perdebatan tersebut 

terjadi karena adanya perbedan kepentingan dan kemampuan yang dimiliki 

oleh masing-masing negara. Negara-negara maju mendukung sistem paten bagi 

varietas tanaman dengan pertimbangan bahwa paten dibutuhkan untuk 

mendukung penelitian dan invensi. Di samping itu negara-negara majuh 

umumnya memiliki kemampuan modal, teknologi, pengetahuan, serta 

ketentuan hukum yang memadai.
37

  

 Ketidaksetujuan negara-negara berkembang umumnya tidak 

mendukung pemberian paten bagi varietas tanaman. Hal ini karna meskipun 

memiliki kekayan sumber daya hayati, namun negara-negara berkembang 

memiliki keterbatasan dalam berbagai hal apabila dibandinggkan dengan apa 

yang dimiliki oleh negara-negara maju pada umumya. 

 Ketidaksetujuan negara-negara berkembang juga didasrkan 

pertimbangan bahwa varietas tanaman merupakan mahluk hidup sehingga tidak 

seharusnya diberikan paten. Secara jelas hal ini terjadi pada masyarakat dunia 

ketiga (pendudik asli dan komonitas petani) yang tidak memiliki konsep hak 

kepemilikan atas mahluk hidup. Tidak ada hukum yang secara jelas khusus 

mengatur pemberian hak kepemilikan ekslusif bagi pemulia tanaman 

tradisional untuk menciptakan varietas tanaman. Penduduk asli dan komonitas 

petani bekerja dibidang mereka, dengan menemukan dan mengembangkan 
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varietas sesuai dngan iklim, kondisi tanah, air, sesuai dengan sistem pertukaran 

bebas.
38

 

 Melalui paten atas varietas tanaman, maka hanya negara-negara 

maju yang memiliki berbagai keuntungan yang akan mendaptkan keuntungan 

besar. Berdasarkan kenyatan tersebut, maka ada beberapa alasan yang kuat 

yang menjadi ketidaksetujuan terhadap paten bagi varietas tanaman yaitu:
39

 

1. Pemegang paten akan memiliki kewenangan secara prinsip untuk 

melarang pengunaan kembali beni yang tela ditanam oleh petani dengan 

konsekuensi akan muncul biaya tingi bagi petani dan dominasi perusahan 

beni besar menjadi terlalu kuat, misalnnya pada kasus Genetic Use 

Restriction Technology 

2. Pemulian yang berdasarkan pada perlindungan varietas tanaman akan 

tersingkir, yaitu ketika perlindungan paten tidak mendukung jenis invensi 

yang secara umum dilakukan pada tingkat petani. 

3. Pemberian paten memiliki sifat akan adannya hak monopoli pada beni 

dan/atau tanaman yang menjadi obyek produksi serta perdaganggan beni 

yang pentig. 

4. Pemberian paten akan mendukung standarisasi yang lebih tinggi serta 

memperkuat kecendrungan ke arah budidaya tunggal sehingga akan 

mengikis keanekaragaman hayati. 
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5. Pemberian paten juga mendukung bertambahnya kecendrungan monopoli 

pada pemilikan tanah dan industri benih, yang memungkinkan petani 

kecil dan pemulia tradisional merasakan dampak terburuk. 

2. Sistem Sui Generis Bagi Varietas Tanaman 

Sistem ini yang diwujudkan misalnya dalam bentuk hak pemulia 

tanaman (plant breeder’s rigbts). Berdasarkan sistem sui Generis, maka 

negara-negara memiliki kewenangan untuk menentukan lingkup dan isi dari 

hak yang diberikan. Sebagai contoh, mereka dapat membrikan hak ekslusif 

bagi pemulia yang berkaitan dengan perbanyakan bahan-bahan tanaman bagi 

varietas tanaman baru, pengecualian atas penggunaan dan penjualan benih oleh 

petani, dan pengecualian bagi pihak ketiga atas penggunan varietas yang 

dilindungi untuk dikembanggkan sebagai suatu varietas baru. Sistem sui 

generis juga dapat mencangkup lisensi wajib (yaitu lisensi yang diberikan oleh 

Pemerintah tanpa persetujuan pemegang hak) untuk alasan kepentingan umum 

dengan memberikan penghargaan berupa royalti atau bentuk pengantiaan 

lainnya kepada pemegang hak. Tercakupnya lisensi wajib dalam sistem sui 

generis karena setiap negara yang memiliki peraturan menggenai perlindungan 

varietas tanaman pada umumnya mencantumkan mengenai hal tersebut. 

Munculnya sistem sui generis bagi varietas tanaman karena tidak tercakupnya 

kepentingan salah satu pihak dalam sistem HKI yang ada, misalnya karena 

adanya ketidaksetujuan terhadap konsep kepemilikan produk yang berupa 

makhuluk hidup.
40
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 Sistem sui generis bagi perlindungan varietas tanaman setidaknya harus 

mencakup unsur-unsur berikut ini:
41

 

1. Varietas tanaman tidak dapat diberikan paten karena bertentangan 

dengan tujuan untuk melindungi kehidupan tanaman sebagai makhluk 

hidup; 

2. Petani harus diizinkan untuk mengunakan kembali benih yang didapat 

dari varietas yang dilindungi dengan cara menyiapkan sebagian benih 

hasil panen untuk ditanam pada masa tanam berikutnya tanpa adanya 

keharusan membayar royalti kepada pemegang hak selama tidak 

mengomersialkan benih tersebut; 

3. Setiap pihak harus diizinkan untuk mengunakan bahan tanaman yang 

dilindungi untuk mengembangkan varietas lebih lanjut tanpa 

persetujuan dari pemegang hak dengan membrikan kopensasi kepada 

pemegang hak; 

4. Pemegang hak harus menyediakan kompensasi bagi petani tradisional 

yang telah menyediakan varietas lokal atau pengetahuan untuk 

pengembangan varietas yang dilindungi karena menyangkut hak 

komunitas lokal sebagai tradisi dan pegetahuan yang telah dimiliki 

secara turun temurun; 

5. Lisensi wajib harus disediakan untuk kepentingan umum terutama 

menyangkut hal-hal yang mendesak dan berkaitan dengan kepentingan 

umum. 
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3. Kombinasi Antara Hak Paten dan Sistem Sui Generis 

Sehubungan dengan adanya perbedan pandangan di antra negara-negara 

dalam memberikan bentuk perlindungan bagi varietas tanaman, TRIPs telah 

memberikan kemungkinan dengan bentuk kombinasi antara paten dan sistem 

sui generis berkenan dengan hal tersebut, maka akan berlaku ketentuan lex 

specialis derogat lex generalis, yaitu ketentuan khusus akan mengesampingkan 

ketentuan umum. dalam hal ini, hak pemulia merupakan lex specialis 

sedangkan hak paten merupkan lex generalis. 

Berdasarkan sistem kombinasi ini, maka negara-negara yang 

memilihnya menerapkan 2 ketentuan dalam menberikan perlindungan bagi 

varietas tanaman. Dalam hal tertentu akan berlaku hak paten, sedagkan dalam 

hal lainnya akan berlaku hak pemulia. Adanya pilihan bentuk perlindungan 

seperti ini didasarkan kepada alasan dan kepentingan negara masing-masing, 

misalnya adanya negara yang tidak setuju terhadap pemberian paten bagi 

varietas tanaman sebagai makhluk hidup. Indonesia sebenarnya mengacu pada 

sistem kombinasi perlindungan ini, yaitu bagi varietas tanaman akan berlaku 

UU PVT, sedangkan bagi proses pembentukan varietas tanaman yang bersifat 

mikrobiologis akan mendapat perlindungan hak paten. Sistem kombinasi 

perlindungan bagi varietas tanaman jiga dimunkinkan australia, sedangkan di 

inggris dan negara-negara di eropa lainnya sistem perlindungan bagi varietas 

tanaman seperti ini tidak dimugkinkan.  

Undang-Undang Paten Australia hanya memberikan perlindungan bagi 

varietas baru yang dikembangkan dengan mengunakan teknik bioteknologi 
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moderen. Selain itu, varietas baru tanaman juga dimugkinkan mendapat 

perlindugan asalkan dapat memenui persaratan yang berlaku bagi ketentuan 

paten. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan paten, maka varietas yang 

bersagkutan akan mendapat perlindungan melalui hak pemulia. Sementara 

menurut ketentuan di Indonesia perlindungan varietas tanaman telah 

dikeluarkan dari ketentuan paten sejak adannya Undang-Undang Perlindungan 

Varietas Tanaman yaitu UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan 

Varietas Tanaman
42

    

D. Jenis-Jenis Varietas Tanaman Kelapa 

Varietas unggul kelapa yang suda dihasilkan sebagai varietas unguk 

nasional yaitu: 

1. Kelapa Genjah Kuning Bali (GKB)  

Varietas Kelapa Genjah Kuning Bali sesuai ditanam di dataran rendah 

sampai ketingian < 500 meter dpl, dengan curah hujan 1500 – 2500 mm/tahun. 

dilepas sebagai kelapa unggul Nasional tahun 2006. Kelapa GKB mulai berbua 

pada umur 40 bulan. Bentuk buah bulat, bentuk buah tanpa sabut bulat, ukuran 

buah kecil, warna kulit buah kuning. Produksi tandan rata-rata 12-14 bua per 

pohon, jumlah buah 9-12 butir per tandan atau sebanyak + 60-110 

butir/pohon/tahun. Kadar minyak 61,80%, agak peka terhadap penyakit 

Phytopthora sp. 
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 Ibid., Hlm. 45-47 
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2. Kelapa Gajah Kuning Nias (GKN)  

Varietas Kelapa Gajah Kuning Nias ditanam di daratan renda sampai 

ketingian < 500 meter dpl, dengan curah hujan 1500-2500 mm/tahun. Varietas 

Kelapa Gajah Kuning Nias (GKN) dilepas sebagai kelapa unggul Nasional 

tahun 2016. Kelapa Gajah Kuning Nias (GKN) mulai berbuah pada umur 40 

bulan. Bentuk buah bulat, bentuk buah tampa sabut bulat, ukuran buah kecil, 

warna kulit buah kuning. Produksi tandan rata-rata 12-14 buah per pohon, 

jumbla buah 8-10 butir per tandan atau sebanyak + 60-120 butir/pohon/tahun. 

Produksi kopra optimal 3.0 ton/ha/tahun. Kadar minyak 62,76%, peka terhadap 

penyakit phytopthora. 

3. Kelapa Genjah Salak (GSK)  

Varietas Kelapa Genjah Salak sesuai ditanam di dataran rendah sampai 

ketinggian < 500 meter dpl, dengan curah hujan 1500 – 2500 mm/tahun. 

Varietas Kelapa Genjah Salak (GSK) dilepas sebagai kelapa unggul Nasional 

tahun 2006. Kelapa GSK mulai berbuah pada umur 24 bulan. Bentuk buah 

bulat, bentuk buah tanpa sabut bulat telur, ukuran buah kecil, warna kulit buah 

hijau. Produksi tandan rata-rata 11-14 buah per pohon, jumla buah 20-23 butir 

per tandan atau sebanyak + 80-120 butir/pohon/tahun. Kadar minyak 64,84%, 

tahan terhadap penyakit Phytopthora sp. 

4. Kelapa Dalam Takome (DTE)  

Daerah pengembanggan kelapa Dalam Takome pada lahan kering iklim 

basa dengan tinggi tempat < 500 m dpl, curah hujan 1500-3000 mm/ tahun. 

Kelapa DTE toleran terhadap kemarau panjang sampai dengan 6 bulan. 

Varietas ini dilepas tahun 2006 sebagai varietas unggul nasional. DTE mulai 
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berbuah umur 5 tahun dan mulai panen umur 6 tahun. Ukuran buah kecil, 

bentuk buah bulat dan bentuk buah tanpa sabut bulat dengan warna kulit buah 

hijau, kuning kehijauan, dan coklat. Jumlah buah/tandan 15-20 butir dengan 

12-15 tandan buah/tahun sehinga jumlah buah/pohon/tahun 90-150 butir. 

Produksi kopra 2,63 ton/ha/tahun dengan kadar minyak 61,95%, dan agak 

tahan terhadap penyakit Phytopthora sp. 

5. Kelapa Dalam Sawarna (DSA)  

Daerah pengembangan pada lahan kering iklim basah dengan cura 

hujan <1500 mm/tahun, agak toleran terhadap kemarau panjang. Varietas ini 

dilepas tahun 2004 sebagai varietas unggul nasional. Kelapa Dalam Sawarna 

mulai berbuah umur 4 tahun dan mulai panen umur 5 tahun. Ukuran buah 

besar, bentuk buah bulat elips dan bentuk buah tanpa sabut bulat dasar rata 

dengan warna kulit buah dominan hijau. Jumlah buah/tandan 6 butir dengan 

12-13 tandan buah/tahun sehingga jumlah buah/pohon/tahun 75 butir. Produksi 

kopra 2,8 ton/ ha/tahun dengan kadar minyak 69,28%, dan agak tahan terhadap 

penyakit Phytopthora sp. 

6. Kelapa Dalam Palu (DPU)  

Daerah pengembagan pada lahan kering iklim basah dengan cura hujan 

<1500 mm/tahun, agak toleran terhadap kemarau panjang. Varietas ini dilepas 

tahun 2004 sebagai varietas unggul nasional. Kelapa Dalam Palu mulai berbua 

umur 5 tahun dan mulai panen umur 6 tahun. Ukuran buah besar, bentuk buah 

bulat telur, bentuk buah tanpa sabut bulat dasar rata, dan warna kulit buah 

dominan hijau. Jumlah buah/tandan 6 butir dengan 12-13 tandan buah/tahun 
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sehingga jumlah buah/ pohon/tahun 75 butir. Produksi kopra 2,8 ton/ha/tahun 

dengan kadar minyak 69,28%, dan agak tahan terhadap penyakit Phytopthora 

sp. 

7. Kelapa Dalam Tenga (DTA)  

Daerah pengembangan pada lahan kering iklim basah dengan cura 

hujan <2500 mm/tahun, dan tahan terhadap kekeringan sampai 3 bulan. 

Varietas ini dilepas sebagai kelapa unggul nasional tahun 2004. Kelapa Dalam 

Tenga mulai berbuah pada umur 5 tahun dan mulai panen pada umur 6 tahun. 

Ukuran buah sedang, bentuk buah bulat, bentuk buah tanpa sabut bulat dasar 

rata, dan warna kulit buah dominan hijau. Jumlah buah/tandan 6 butir dengan 

jumlah tandan buah 12-13 per tahun sehingga rata-rata jumlah 

buah/pohon/tahun mencapai 75 butir. Produksi kopra dapat mencapai 3 ton/ha 

dengan kadar minyak 69,31%, dan tahan terhadap penyakit Phytophthora 

palmivora. 

8. Kelapa Dalam Banyuwangi (DBG)  

Daerah pengembangan kelapa Dalam Banyuwangi pada lahan kering 

iklim basah dengan tinggi tempat < 500 m dpl, curah hujan 1000-2500 

mm/tahun. Kelapa DBG toleran terhadap kemarau panjang sampai dengan 4 

bulan.  Varietas ini dilepas tahun 2008 sebagai varietas unggul nasional. 

Kelapa DBG mulai berbuah umur 4-5 tahun dan mulai panen umur 5-6 tahun. 

Ukuran buah besar, bentuk buah bulat telur dan bentuk buah tampa sabut 

hampir bulat dengan warna kulit buah hijau, kuning kehijauan, dan coklat. 

Jumlah buah/tandan 7-8 butir dengan 12-15 tandan buah/tahun sehingga 
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jumlah buah/pohon/tahun 70-90 butir. Produksi kopra 2,62 ton/ha/tahun 

dengan kadar minyak 62,95%, dan toleran terhadap penyakit Phytopthora sp.
43
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 https://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/varietas-unggul-kelapa/ di akses pada tanggal 3 Mei  

2021 

https://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/varietas-unggul-kelapa/
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris. Metode 

pendekatan yuridis empiris mengkaji ketentuan hukum normatif secara in 

action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat
1
.oleh Karen itu penelitian ini penulis mengunakan tipe penelitan 

hukum empiris dengan melihat secara langsung aturan norma dan kondisi 

sekaligus situasi dilapangan Da ssein dan das sollen, penulis juga mengunakan 

Undang-undang Nomor. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman Sebagai basis penelitian guna mempermudah dan merumuskan setiap 

pokok permasalahan. 

Penelitan hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan 

dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodogis, sistematis 

dan konsisten. Artinya sesuai dengan metode dan cara-cara tertentu. Hal ini 

dengan tujuan agar dapat mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu 

dengan cara menganalisanya. Keculi itu, maka  juga diadakan pemeriksaan 

yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala 

yang bersangkutan. 

  

                                                           
1
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Bandung: Citra Aditya Bakti,2004 hlm.132 
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B. Lokasi Penelitian 

Memperoleh data dalam menyelesaikan tugas akhir ini, maka lokasi 

yang di jadikan objek penelitian yaitu pada penelitian ini dilakukan di 

Kabupaten Pulau Morotai Desa Bido (penemuan Varietas Tanaman Kelapa 

Bido), pulau morotai sebagai tempat penemuan pertama kali varietas kelapa 

bido 

C. Jenis dan Sumber Data  

Penelitian ini penulis mengunakan dua jenis data, yaitu data primer dan 

data sekunder : 

1. Data Primer, yaitu  yang diperoleh secara langsung dari sumbernya data 

ini berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara. 

2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam 

bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data 

sekunder tersebut dapat dibagi menjadi: 

a) Bahan Hukum Primer, yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu, Undang-Undang 

Nomor. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. 

b) Bahan Hukum Sekunder, adalah buku-buku, dan tulisan-tulisan ilmiah 

hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. 
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c) Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan 

hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, internet dan 

sebagainya. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan 

penelitian lapangan maupun penelitian perpustakaan sebagai berikut: 

1. Observasi, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara empiris yakni 

penelitian dengan terjun secara langsung pada objek penelitian. 

2. Teknik wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung melalui tanya 

jawab yang dilakukan dengan wawancara tidak berstruktur untuk 

mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan penulisan 

skripsi ini. 

3. Teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengunakan 

dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas. 

E. Teknik Analisis Data 

Penulis menganalisah secara kualitatif dan menjelaskan titik pangkal 

permasalah antara lain adalah Undang-Undang atau peratuaran Perundang-

undangan yang menjelaskan dan mengambarkan mengenai hal-hal yang 

menyangkut perlindungan varietas tanaman sebagai suatu permasalah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Perlindungan Hukum  Terhadap Varietas Tanaman Kelapa Bido 

Keanekaragaman hayati di Indonesia adalah salah satu yang terbesar di 

dunia dari sabang sampai Marauke terbentang dan tersimpan begitu banyak 

kekayaan alam di Indonesia seperti hasil pertanian, laut, pertambangan adalah 

kekayaan yang terpendam dan membuat Negara Indonesia tanah air tercinta ini 

menjadi sebuah negara yang makmur atas sumber daya alamnya yang begitu 

banyak paling tidak negara termakmur di kawasan asia. Keanekaragaman 

hayati yang terdapat di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara 

terdapat kekayaan alam berupa Kelapa Bido. Kementrian Pertanian sebagai 

penangung jawab memegang ketersediaan varietas unggul di Indonesia ini 

tepatnya terdapat di Kabupaten Pulau Morotai, disamping penemuan varietas 

unggul yang ditemukan oleh pemulia tanaman diperlukan ketersediaan sarana 

produksi yang memadai dan perlindungan hukum atas tanaman dan pemulia 

tersebut. untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas dalam bidang 

pertaniaan di Indonesia. 

Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau 

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

bunga, bijidan 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 
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perubahan
1
, hal sebagaiman Kelapo Bido di Kepulauan Morotai yang 

mempunyai asal usul atau sejarah kelapa, Kelapa Bido ditemukan pada 1940-

an oleh seorang nelayan bernamana Elieser Labaka. Atau dengan nama sapaan 

Bosu Labaka, pada saat itu awalnya Bosu Labaka yang tengah memancing ikan 

itu menemukan sebuah kecamba kelapa yang mengapung di laut. Hal yang 

membuat minat Bosu untuk membawa pulang dikarenakan kelapa tersebuat 

memiliki ukuran buah yang besar, Dia kemudian menanam benih itu di 

Kampung Bido hingga tumbuh dan berbuah. Itulah alasannya jenis kelapa ini 

dinamai Bido karena pada awalnya ditanam di Kampung Bido yang sekarang 

sudah menjadi desa di Kecamatan Morotai Utara. Adapun pohon kelapa Bido 

sebagaimana gambar di bawah ini
2
: 

Gambar .4.1 

Pohon Kelapa Bido di Morotai Malluku Utara 

 

Deskripsi gambara di atas maka bentuk buah kelapa Bido bulat 

telur untuk buah polar, dan bulat untuk buah ekuatorial, dan warna buah hijau. 

                                                           
1
 KP-KIAT. 2006. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Bogor. Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian. Hal. 65.   
2
 Wawancara dengan Yeheskiel Napa, tanggal 24 desember 2020 di kediaman kaur pemerintahan 

desa bido. 
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Bentuk biji pada umumnya agak bulat.  Kelapa bido memiliki karakter cepat 

berbuah, produksi buah tinggi, buah besar dan yang utama adalah pertumbuhan 

batang kelapa yang sangat lambat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Balai Penelitian tanaman Palma, kelapa bido memiliki lingkar buah polar 

sekitar 60 hingga 70 cm dan lingkar buah ekuatorial adalah 46 hingga 

90 cm. kelapa Bido memiliki ukuran batang relatif pendek dan pertambahan 

tinggi batang lebih lambat dibandingkan kelapa dalam, genjah, dan hibrida. 

Berdasarkan hasil wawancra Penulis dengan Ibu Salama Lahia (sebagai 

Kepala Seksi Perkebunan Dinas Pertanian dan Pertahanan Pangan Kabupaten 

Pulau Morotai)
3
, menjelaskan tanaman bido memiliki usia tanaman 

menghasilkan (TM) 3 tahun. Kelapa dalam varietas Bido sendiri sudah 

didaftarkan varietasnya oleh Dinas Pertanian pada tahun 2017 dan menjadi 

varietas asal Morotai. Pemerintah Daerah Pulau Morotai telah berencana 

mengembangkan program pengembangan kebun kelapa bido di seluruh 

wilayah Morotai pada tahun 2021. Air kelapa Bido tidak terlalu manis sehingga 

sangat cocok dikonsumsi oleh penderita diabetes, selain itu daging buahnya 

tebal dan cocok untuk industri. pengembangan kelapa Bido ini sangat 

berpotensi dalam industri kopra karena daging buah yang tebal. Hasil 

penelitian juga menyebutkan bahwa kelapa Bido menghasilkan jumlah buah 

4,36 ton kopra per hektare per tahun. Selain itu, Daging buah kelapa Bido 

mengandung kadar asam laurat sebesar 48,39 persen lebih tinggi dibandingkan 

kelapa dalam lainnya. Kadar asam laurat tersebut memenuhi standar 

                                                           
3
 Wawncara penulis tangga 30 Juli 2021 

https://sariagri.id/article/topic/12718/Penelitian.html#_blank
https://sariagri.id/article/topic/37454/Tanaman.html#_blank
https://perkebunan.sariagri.id/
https://sariagri.id/article/topic/37267/Buah.html#_blank
https://perkebunan.sariagri.id/
https://sariagri.id/article/topic/5142/Daging.html#_blank
https://sariagri.id/article/topic/37648/Industri.html#_blank
https://perkebunan.sariagri.id/
https://perkebunan.sariagri.id/
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internasional, karena sesuai standar Asian and Pacific Coconut Community 

(APCC), yaitu 43-53 persen. pohon kelapa varietas Bido usia produktif panjang 

batang paling tinggi itu 9 meter, sedangkan yang paling pendek hanya 1,5 

meter.
4
 

Kajian Balitbangtan, kelapa bido memiliki potensi hasil kopra lebih dari 

4 ton per hektare selama setahun, dengan berat kopra per butir sebanyak 320 gr 

dan kadar minyak 58,34%. Melihat potensinya sebagai penggerak agrowisata 

dan produk pertanian, pengelolaan kelapa bido sejatinya layak mendapatkan 

perhatian serius dari Pemkab Pulau Morotai. Apalagi, Pemkab Pulau Morotai 

pun memang hendak menjadikan pariwisata dan pertanian sebagai sektor 

unggulannya. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai 

Nona N. Duwila, ada tiga sektor unggulan yang akan dikembangkan di 

Morotai. Ketiga sektor itu adalah pariwisata, perikanan dan juga pertanian. " 

Sektor unggulan itu jadi ujung tombak 

 Uraian di atas bahwa varitas Tanaman Kelapa Bido membutuhkan 

perlindungan hukum (kelapa) yang dianggap dapat memberikan kekuatan 

hukum untuk tanaman yang memiliki ciri khas tersendiri. Varietas tanaman 

yang mendapatkan perlindungan hukum tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 29  tentang Varietas Tanaman. 

Kelapa Bido merupakan varietas kelapa super unggul. Karena kelapa 

Bido memiliki karakteristik cepat berbuah, produksi buah banyak yang 

                                                           
4
 https://lifestyle.kontan.co.id/news/perkenalkan-bido-kelapa-berpohon-pendek-asli-pulau-morotai?page=all 

https://perkebunan.sariagri.id/
https://lifestyle.kontan.co.id/news/perkenalkan-bido-kelapa-berpohon-pendek-asli-pulau-morotai?page=all
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menghasilkan kopra dan minyak yang tinggi serta mampu memproduksi nira 

tinggi. Istimewanya lagi, kelapa dalam dari Morotai ini berbatang pendek, 

Kelapa Bido di Morotai Nyaris Punah, Hanya Tersisa 113 Pohon  maka harus 

didaftarakan sesuai UUPV agar perlindunan hukum secara efektif . 

Kelapa menjadi komoditas perkebunan yang penting bagi ekonomi 

Indonesia. Jenis kelapa menjadi faktor utama dalam pengembangan kelapa di 

dalam negeri. 

Salah satu jenis kelapa yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu 

kelapa Bido yang berasal dari Pulau Morotai, Maluku Utara. Perlindungan 

varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam HAKI yang masih relatif 

baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan immaterial yang 

diberikan kepada individu oleh negara. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 

tentang Perlindungan Varietas Tanaman, maka keberadaan pemulia yang 

melakukan pemuliaan akan terlindungi, dimana pemulia yang menghasilkan 

varietas tanaman yang memenuhi ketentuan UU PVT tersebut dapat 

memperoleh hak PVT dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil 

pemuliaannya itu. 

Atas dasar peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 

(PVT), yang mendapatkan perlindungan adalah varietas tanaman yang 

dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan pemuliaan yang memiliki ciri-ciri: 

unggul dan potensial berkembang atau bernilai ekonomi; plasma nuftah (SDG) 

https://sariagri.id/article/topic/25243/Perkebunan.html#_blank
https://sariagri.id/article/topic/27180/Ekonomi.html#_blank
https://sariagri.id/article/topic/37404/Kelapa.html#_blank
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dan aprent stock yang berharga dan berguna menghasilkan varietas hibrida atau 

varietas turunan esensial; memenuhi persyaratan BUSS (baru, unik, seragam 

dan stabil).  

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-

Undang guna mencegah terjadi pelanggaran Hak kekayaan intelektual oleh 

orang yang tidak berhak. Tujuan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan 

Intelektual di maksudkan untuk memberi kejelasan hukum mengenai hubungan 

antara ciptaan atau penemuan yang merupakan hasil karya intelektual manusia 

dengan si pencipta atau penemu atau pemegang hak dengan pemakai yang 

yang mempergunakan hasil karya intelektual tersebut. Adanya kejelasan 

hukum serta pemilik hak kekayaan intelektual adalah merupakan pengakuan 

hukum serta pemberian imbalan yang diberikan kepada orang atas usaha dan 

hasil karya kreatif manusia yang telah di ciptakan atau ditemukan.
5
 

Varietas Tanaman yang telah diterima permohonannya akan 

mendapatkan perlindungan hukum hak varietas tanaman. Phillipus M. Hadjon 

menyatakan bahwa ada dua macam perlindungan hukum, yaitu:
6
 

1. Perlindungan hukum preventif (pencegahan)   

Kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 

definitiv, bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Serifikat perlindungan 

                                                           
5
Emi Indah Lestari,dkk, 2019,vol 12, Jurnal, Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman 

Dalam Memberikan Kepastian Hikim Kepada Pemulia Tanaman, Unoversitas Deponegoro, hlm. 

980. 
6
 Ibid, hlm. 981-982 
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atas varietas tanaman merupakan bentuk dari perlindungan preventif. 

Dengan adanya sertifikat PVT pemegang hak dapat mempertahankan hak 

nya kepada siapapun dan melarang orang lain untuk menggunakan haknya 

tanpa seizin pemilik hak. Sertifikat PVT sebagai bukti bahwa benar varietas 

tanaman milik pemulia tanaman/ pemegang hak. 

2. Perlindungan hukum represif 

Perlindungan hukum represif tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yaitu: 

a. Pasal 71 menyatakan barang siapa sengan sengaja melakukan salah satu 

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa 

persetujuan pemegang hak PVT, dipidana dengan pedana penjara 

paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 

(dua miliar lima ratus juta rupiah). 

Yang dimaksud kegiatan dalam Pasal 6 ayat (3) yaitu: 

a. emproduksi atau memperbanyak benih; 

b. menyiapkan untuk tujuan propagasi; 

c. mengiklankan; 

d. menawarkan; 

e. menjual atau memperdagangkan; 

f. mengekspor; 

g. mengimpor; 

h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir 

a, b, c, d, e, f, dan g. 
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b. Pasal 72 menyatakan barang siapa dengan segaja tidak memenuhi 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 23, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda 

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

c. Pasal 73 menyatakan barang siapa dengan senggaja melanggar 

ketentuan Paal 10 ayat (1) untuk tujuan komersial, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

d. Pasal 74 menyatakan barang siapa dengan sengaja tidak memnuhi 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana 

penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Seperti telah diuraikan di atas bahwa hak pemulia/hak PVT merupakan 

hak ekslusif yang diberikan pada pemegangnya untuk menghasilkan atau 

menggunakan kembali dan menjual varietas tanaman yang telah dihasilkan. 

Secara prinsip, ekslusivitas hak pemulia meliputi kewenangan pemulia untuk 

memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, 

mengikalnkan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, 

mengimpor, dan mencandangkan untuk keperluan kegiatan-kegiantan tersebut. 

Adanya hak ekslusif bagi pemegang hak pemulia mempunyai konsekuensi 

bahwa orang lain tidak dapat melakukan kegiatan yang bersifat komersial 
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terhadap varietas tanaman yang telah dilindungi tampa persetujuan pemegang 

hak bersangkutan.
7
 

Namun demikian, ekslusifitas dalam hak pemulia pun terdapat 

pembatasan berupa kegiatan-kegiatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran 

apabila dilakukan oleh pihak lain tampa persetujuan dari pemegang hak 

bersangkutan. Adapun kegiatan-kegiatan meliputi:
8
 

a. mengguakan sebagaian hasil panen dari varietas yang dilindungi, 

sepanjang tidak untuk tujuan komersial; 

b. menggunakan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, 

pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru; 

c. pengunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka 

kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan 

hak-hak otonomi dari pemegang hak PVT. 

Pendaftaran hak varietas tanaman adalah mutlak apabila pemulia 

tanaman ingin mendapatkan kepastian hukum mengingat yang dilindungi 

merupakan hak ekonomi dan hak moral penemu/penciptanya. Dengan adanya 

sertifikat hak varietas tanaman pemulia tanaman mendapatkan jaminan hukum 

dalam perlindungan varietas tanaman yang dihasilkan dan dapat 

mempertahankannya terhadap siapapun. Untuk mendapatkan kepastian hukum 

dibutuhkan keaktifan para pemulia tanaman dalam melindungi varietas 

tanaman yang mereka temukan akan dapat terlindungi dengan perlindungan 

                                                           
7
 Nina Nuraini, Op., Cit. Hlm. 37 

8
 Ibid., Hlm. 38. 
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hukum preventif maupun represif dalam jangka waktu yang telah ditetapkan 

sesuai UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Salmah Lahia sebagai Kepal Seksi 

Perkebunan di Dinas Pertanian Pulau Morotai, kelapa bido ini terdaftar sebagai 

varietas tanaman yang dapat dilindungi mulai dari tanggal 30 oktober 2016. 

Dengan dikeluarkannya Tanda Daftar Nomor 222/PVL/2016 Varietas Lokal. 

Dengan demikian varietas tanaman tersebut telah terdaftar di pusat 

pelindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan di catat dalam daftar umum 

perlindungan varietas tanaman serta di umumkan dalam berita resmi. dengan 

penjelasan ini, bahwa kelapa bido merupakan varietas unggul lokal yang telah 

memperoleh sertifikat dari Kementerian Republik Indonesia.
9
 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa dari hasil penilaian dan penetapan 

pohon induk terpilih kelapa dalam unggul varietas kelapa bido tersebut 

memenuhi persyaratan sebagai benih sumber dan suber benih yang mampu 

memproduksi benih kelapa dalam unggul varietas bido secara teratur dan 

berkesenambungan sesuai standar teknis dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Dengan demikian varietas tanaman kelapa bido telah memenuhi 

syarat untuk mendapatkan perlindungan varietas tanaman pada Kementrian 

Pertanian Republik Indonesia. 

  

                                                           
9
 Wawancara dengan Salmah Lahia, Kepal Seksi Perkebunan di Dinas Pertanian Pulau Morotai, 

Pada Hari Jumat, Tanggal 30 Juli 2021 di Dinas Pertanian dan Pertahanan Pangan Kabupaten 

Pulau Morotai. 
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B. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Dalam Melakukan 

Perlindungan Varietas Kelapa Bido 

 Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu daerah penghasil kelapa. 

Berdasarkan data statistik tahun 2014 tercatat luas tanaman kelapa 221.804 

hektar dengan total produksi setara kopra sebesar 254.485 ton. Tanaman kelapa 

tumbuh dan menyebar secara merata di seluruh kepulauan Maluku Utara, yakni 

pulau Halmahera, Bacan dan Morotai. Hasil eksplorasi dan penelitian 

keanekaragaman plasma nutfah kelapa menunjukkan bahwa tanaman kelapa 

memiliki tingkat keragaman yang tinggi. 

Keragaman varietas kelapa di Provinsi Maluku Utara, yaitu Kelapa 

Dalam Takome, Kelapa Genjah Raja, Kelapa Igo Duku, Kelapa Igo Bulan, 

Kelapa Sabut Manis, Kelapa Kenari, Kelapa Sabut Merah, Kelapa Spikata dan 

terakhir ditemukan jenis Kelapa Bido yang memiliki karakter berbatang 

pendek, cepat berbuah, ukuran buah besar, kandungan air banyak dan 

berproduksi tinggi. Jenis ini ditemukan di Desa Bido, Kecamatan Morotai 

Utara, Kabupaten Pulau Morotai maka upaya pemerintah  Morotai memberikan 

perlindungan kelapa Bido 

Perlindungan varietas tanaman memberikan manfaat terhadap 

peningkatan nilai jual. suatu barang atau produk. Perlindungan varietas 

tanaman juga mampu mendorong suatu produk untuk dapat bersaing dalam 

kancah internasional. Selain memiliki manfaat dalam menambah nilai ekonomi 

pada suatu barang, potensi ekonomi perlindungan varietas tanaman juga dapat 
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memberi suatu manfaat dalam memacu peningkatan kesejahteraan maupun 

memberi keuntungan bagi masyarakat yang berperan sebagai pemulia tanaman. 

Perlindungan varietas tanaman memberikan manfaat dalam meningkatkan 

jumlah serta laju varietas unggulan suatu tanaman yang mampu bersaing dalam 

perdagangan. Kemudian juga dapat meningkatkan berbagai varietas tanaman 

yang mampu bersaing dalam pembenihan tanaman, mengurangi penggunaan 

bahan kimia, serta pemanfaatan lahan yang lebih efisien.
10

 

Pada dasarnya, perlindungan varietas tanaman merupakan bentuk 

perlindungan yang bersifat khusus dari Pemerintah atau Negara kepada varietas 

tanaman dengan karakteristik yang berbeda dari suatu spesies maupun jenis 

tanaman yang sama sebagai sebuah hasil kekayaan intelektual. Spesies atau 

jenis tanaman yang sama tersebut merupakan hasil dari kegiatan pemuliaan 

tanaman. Pemuliaan tanaman tersebut dilakukan melalui kegiatan meneliti dan 

menguji atau kegiatan yang dilakukan untuk menemukan dan mengembangkan 

suatu varietas, dengan memanfaatkan metode baku guna mendapatkan hasil 

varietas tanaman baru yang dapat dipertahankan kemurnian benihnya, sehingga 

tidak mengalami perubahan pada saat diperbanyak.  

Menurut peraturan dalam bidang perlindungan varietas tanaman, 

tepatnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan 

Varietas Tanaman, yang dimaksud dengan Perlindungan Varietas Tanaman 

pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan secara khusus yang 

                                                           
10 Purwandoko, P. H., & Imanullah, M. N. (2013). Perlindungan Varietas Tanaman 

Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Para Pemulia Tanaman Menuju 
Ketahanan Pangan Nasional. Yustisia Jurnal Hukum, 2(3)., 84. DOI: 
https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10162 
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diberikan oleh negara atau yang diwakili oleh Pemerintah dan dilakukan oleh 

Kantor Perlindungan Varietas Tanaman dalam pelaksanaannya, kepada suatu 

varietas tanaman yang telah dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui suatu 

proses atau kegiatan pemuliaan tanaman.
11

 Dengan adanya ketentuan tersebut 

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dapat melakukan uapaya perlindungan 

terhadap varietas  tanaman dan menjamin keberlanjutannya sebagai salah satu 

varietas unggul nasional yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Oleh karena 

itu, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah mengajukan permohonan PVT 

terhadap Varietas Kelapa Bido ke Kantor pusat Perlindungan Varetas Tanaman 

dan Perijinan Pertanian. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman pada Pasal 11 

dan 12. 

Sebagaiman Pasal 11 yang menjelaskan bahwa: 

(1). Permohonan hak PVT diajukan kepada kantor PVT secara tertulis dalam 

bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang ditetapkan oleh menteri. 

(2). Surat permohonan hak PVT harus memuat: 

a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; 

b. nama dan alamat lengkap pemohon; 

c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli 

waris yang ditunjuk; 

d. nama varietas; 

                                                           
11 Handoko, D. (2015). Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. 

Pekanbaru: 
Hawa dan Ahwa, h. 14. 
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e. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsila, ciri-ciri 

morfologi, dan sifat-sifat penting lainya; 

f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan 

untuk memperjelas deskripsinnya. 

(3). Dalam hal permohonan PVT diajukan oleh: 

a. Orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat 

kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap 

kuasa yang berhak; 

b. hli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris. 

(4). Dalam transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian 

menggenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan 

stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tentunya, 

keberadan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengangu 

lingkungan , dan kesehatan manusia serta cara pemusnahanya apabila 

terjadi penyimpanggan; dengan disertai surat pernyatan aman bagi 

lingkungan dan kesehatan manusian dari instansi yang berwenang. 

(5). Ketentuan mengenai permohonan hak PVT diatur lebih lanjut oleh 

Pemerintah. 

Pasal 12 UUPVT menjelaskan : 

(1). Setiap pemohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas. 

(2). Permohonan hak PVT dapat diajukan oleh: 

a. pemulia; 
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b. orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang 

memesan varietas dari pemulia; 

c. ahli waris; atau 

d. konsultan PVT. 

(3). Permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon sebagimana dimaksut 

pada ayat (2) butir a, b, atau c yang tidak bertempat tingal berkedudukan 

tetap di wilayah Indonesia, harus melalui Konsultan PVT di Indonesia 

selaku kuasa. 

1. Upaya Perlindungan Varietas Kelapa Bido 

Berdasarkan hasil wawacara Penulis dengan Kepala Seksi Tanaman 

Perkebunan, pangan dan hortikultura Dinas Pwetanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Pulau Morotai, Salma Lahia mengatakan, bahwa pemerintah daerah 

telah melakukan upaya pembenihan bibit kelapa bido guna mendorong 

perkembangan industri benih dalam rangka pembangunan ekonomi sektor 

perkebunan Kabupaten Pulau Morotai dan melakukan mengembangkan kebun 

kelapa bido yang berlokasi di desa bido, hal ini dilakukan agar menjaga 

kelestarian kelapa bido sehingga tidak punah di masa yang akan dating. 

Adapun upaya perlindungan khusus yang dilakukan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pulau Morotai dengan mengeluarkan Peratuaran Daerah yang lebih 

khusus mengatur tentang perlindungan varietas tanaman kelapa bido yaitu 

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 12 Tahun 2018 Tentang 

Perlindungan dan Pemanfaatan Varietas Kelapa Bido.  
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Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 

12 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Varietas Kelapa Bido 

pada Pasal 2 ayat (1) dan (2), menyebutkan sebagai berikut: 

(1). Setiap orang pribadi/badan yang melakukan pengangkutan kelapa 

bido wajib memiliki izin. 

(2). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati 

atau Pejabat yang ditunjuk 

Upaya ini dilakukan agar komoditi kelapa bido yang berada dalam 

wilayah Kabupaten Pulau Morotai tidak dapat keluar atau diperdagangkan 

secara ilegal oleh orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan di bidang 

usaha dan dapat diakomodir oleh pemerintah daerah dalam hal peredaran benih 

kelapa bido tanpa izin keluar dari wilayah kabupaten pulau morotai. 

Pemerintah kabupaten pulau morotai dalam melakukan pengawasan 

terhadap varietas kelapa bido dilaksanakan oleh dinas terkait atau tim yang 

ditunjuk oleh bupati dalam mengontrol pemanfaatan varietas kelapa bido 

sebagai kelapa unggul dipulau morotai adalah sarana untuk mencapai 

kesejahtraan dan kemakmuran masyarakat pulau morotai secarah menyeluruh, 

sehingga pengawasan kelapa bido tertata dan dapat dilindungi sebagai varietas 

unggul di maluku utara. Dengan adanya peraturan daerah tersebut pengawasan 

kelapa bido di pulau morotai dapat dikontrol oleh Pemerintah Daerah sehingga 

setiap pengeluaran atau pengangkutan benih kelapa bido dapat dicegah oleh 

petugas yang berwewenang dalam pengawasan setiap pengangkutan tanpa izin. 
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Dari hasil penelitian penulis, Dengan adanya Keputusan Menteri 

Nomor 637/Kpts/KB.010/10/2017 Tentang Pelepasan Vrietas Kelapa Dalam 

Bido sebagai varietas Unggul Tanaman Kelapa Dalam. Dapat di simpilan 

bahwa perlindungan varietas kelapa bido telah mendapatkan perlindungan 

secarah khusus oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah nomor 

12 tahun 2018 tentang perlindungan dan pemanfaatan kelapa bido. Bahwa 

kelapa bido secara legel stending hukum sudah ditetapkan syarat-syaratnya dan 

dapat dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan daerah. Namun masih ada 

terdapat kesalahan yang dilakukan masyarakat setempat dalam 

menyalahgunakan benih kelapa bido dengan cara diperdagangkan secara ilegal 

oleh masyarakat setempat tanpa izin dari bupati atau pejebat yang ditunjuk. Hal 

ini dikarenakan faktor ekonomi, kurangnya sosialisasi perlindungan kelapa 

bido oleh pemerintah terhadap masyarkat, tingginya permintaan benih kelapa 

bido dan sangsi hukum yang tidak tegas terhadap setiap orang yang melakukan 

pengangkutan kelapa bido secara ilegal.  

Peneliti juga menemukan bahwa masih banyak pengeluaran benih 

kelapa bido secara illegal dikarenakan tidak evektifnya pengawasan dari pihak 

yang berwenang untuk mencegahnya pengeluaran benih kelapa bido dari pintu 

keluar, seperti pelabuhan dan perahu nelayan yang sering melakukan 

pengangkutan ke Halmahera dan sekitarnya. Hal ini akan merugikan daerah 

sebagai tempat asal usul ditemukanya varietas kelapa bido. Dalam hal menarik 

minat wisatawan yang datang melihat langsung keunikan varitas tanaman 

kelapa Bido yang berada di Morotai.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Perlindungan varietas kelapa bido di Kabupaten Pulau Morotai telah 

mendapatkan perlindungan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 

Daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

Nomor 637/Kpts/KB.010/10/2017 Tentang Pelepasan Varietas Bido Sebagai 

Varietas Unggul Tanaman Kelapa Dalam dan Keputusan Menteri Pertanian 

Republik Indonesia Nomor 101/Kpst/KB.020/12/2017 Tentang Penetapan 

Pohon Induk Terpilih Kelapa Dalam Unggul Varietas Bido Di Kabupaten 

Pulau Morotai Sebagai Sumber Benih Unggul Di Provinsi Maluku Utura.  

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan upaya 

perlindungan varietas tanaman kelapa bido, dengan mengeluarkan aturan 

secarah khusus yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang 

perlindungan dan pemanfaatan kelapa bido dan menjalankan program 

perbanyakan benih kelapa bido disertai pengembangan kebun induk yang 

berlokasih di desa bido. 

3. Dalam hal pengawasan pengangkutan Varietas Kelapa Bido di Kabupaten 

Pulau Morotai masih belum evektif. dikarenakan benih kelapa bido masih 

sering dikeluarkan secara ilegal, tanpa ada izin dari Bupati dan Pejabat yang 

ditunjuk. Hal ini di akibatkan faktor ekonomi, kurangnya sosialisasi 

perlindungan kelapa bido oleh pemerintah terhadap masyarkat, tingginya 
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permintaan benih kelapa bido dan sangsi hukum yang tidak tegas terhadap 

setiap orang yang melakukan pengangkutan kelapa bido secara ilegal.  

B. Saran 

Sebelum skripsi ini peneliti akhiri, terlebih dahulu peniliti ingin 

memberikan sedikit rekomendasi yang dapat bermanfaat bagi kita semua untuk 

dijadikan bahan pikiran dari terselenggranya supermasi hukum di Indonesia 

antara lain: 

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai agar lebih meningkatkan 

pengawasan dan mempertegas sanksi terhadap pengangkutan kelapa bido 

yang dikeluarkan dari Daerah Pulau Morotai ke Daerah lain secara 

illegal. 

2. Pemerintah Pulau Morotai wajib menempaktan petugas yang berwenag 

melindungi varietas tanaman pada sektor-sektor tertentu yang sering 

menjadi jalur pengeluaran kelapa bido secara ilagal agar dapat mencegah 

terjadinya pengangkutan kelapa bido tampa izin dari Bupati atau Pejabat 

yang ditunjuk. 

3. Kepada Dinas Pertanian dan Pertahanan Pangan agar lebih meningkatkan 

pengembangan pembenihan kelapa bido untuk di distribusikan ke petani 

lokal agar dapat mendorong kebutuhan Petani lokal dalam meningkatkan 

pertumbuhan perekonomian pertanian yang mandiri di Kabupaten Pulau 

Morotai. Dan melakukan sosialisasi perlindungan varietas tanaman 

kepada masyarakat agar masyarakat dapat menyadari pentingnya 
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perlindungan varietas baru sehingga dapat menghargai para pemulia yang 

telah melakukan inovasi temuan jenis tanaman baru. 

4. Kepada Pemerintah Pulau Morotai agar memperbaiki kembali Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang perlindungan dan pemanfaatan 

kelapa bido di karenakan belum adanya devinisi kelapa bido secara jelas. 
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