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ABSTRACT - Protection of plant variety lies in the border 
line of law and agriculture. It is important because it relates 
to the welfare of the people of Indonesia. Less people make 
research in this field and many people do not know how the 
Law of the Protection of Plant Variety works and enforced. 
The result is the appearance of some cases in the field of 
plant variety protection. No many people, especially the 
farmers, know about the Government’s Decree about seed 
in the Keppres No. 27/ 1971. The regulation of seed is very 
important in the effort of plant variety protection.1 
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PENDAHULUAN 
Perlindungan varietas tanaman (PVT) memang 

merupakan materi yang menyimpang dari materi hak 
kekayaan intelektual lainnya. Hak kekayaan intelektual yang 
lain pengaturannya berada di bawah Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, namun 
pengaturan  PVT berada di bawah Kantor PVT Kementerian 
Pertanian. Dalam Seminar Pengembangan Metode 
Pengajaran HKI & Pembentukan Asosiasi Pengajar HKI di 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga tanggal 19 - 20 Juli 
2011, disepakati bahwa akan diadakan seminar lanjutan dan 
deklarasi Asosiasi Pengajar HKI, serta call for papers di 
Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Undangan 
Konferensi dan Deklarasi Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan 
Intelektual Indonesia : call for papers, dilanjutkan dengan 
Short Course in International Trade III : Legal Aspects telah 
menggelitik untuk meringkas dan menyajikan hasil penelitian 
saya. 

Pada tahun 2007, saya ’diperintahkan’ menjadi 
saksi ahli di Kepolisian Sektor (Polsek) Jenggawah 
Kabupaten Jember oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Jember (UNEJ). Permasalahannya adalah, sebuah perusahaan 
pembibitan jagung MJ dengan merek yang sama (bukan 
nama sebenarnya) melapor ke Polsek Jenggawah bahwa ada 
seseorang di wilayah Polsek Jenggawah telah melakukan 
pemalsuan merek bibit jagung MJ miliknya. Penyidik di 
Polsek Jenggawah kurang paham tentang masalah merek 
sehingga meminta bantuan saksi ahli ke Fakultas Hukum 
Universitas Jember. Polsek Jenggawah hanya memiliki 
Undang-Undang (UU) Merek Nomor (No.) 14 tahun 1997, 

                                                        
1 Makalah hasil penelitian disajikan dalam Konferensi dan 
Deklarasi Asosiasi Pengajar HAKI Indonesia di Fakultas 
Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada hari Senin 
12 Desember 2011. 

dan belum memiliki UU No.15 tahun 2001, padahal UU 
Merek yang baru sudah diundangkan pada tahun 2001. 
Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa peraturan-
peraturan tentang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya 
tentang PVT, belum banyak diketahui, apalagi dipahami, baik 
oleh penegak hukum terutama masyarakat.  

Bidang PVT merupakan border line Ilmu 
Hukum dengan Ilmu Pertanian, sehingga harus dimaklumi 
apabila muncul berbagai kesalahpahaman dan 
ketidakmengertian. Para ahli hukum kurang berminat 
memahami hal-hal berkaitan dengan Ilmu Pertanian, sedang 
para ahli pertanian kurang suka memahami Ilmu Hukum. 
Konferensi dan penataran HKI yang diselenggarakan 
Fakultas Hukum UGM ini diharapkan akan sangat 
bermanfaat bagi para akademisi, penegak hukum dan 
masyarakat, terutama bagi penegakan hukum HKI, 
khususnya PVT, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan 
rakyat. 

  
PERMASALAHAN 

Salah satu tujuan hukum yang utama adalah 
kesejahteraan masyarakat atau rakyat. Apakah pengundangan 
UU No. 29/2000 tentang PVT, yang merupakan border line 
Ilmu Hukum dengan Ilmu Pertanian, sudah membuat rakyat 
sejahtera?  
BEBERAPA KASUS DI JAWA TIMUR 

Pada tahun 2002, PT East West Seed Indonesia 
(EWSI), perusahaan agroindustri patungan Indonesia-
Belanda, yang berkedudukan di Purwakarta bersengketa 
dengan PT Multi Benih Unggul Indonesia (MBUI)  yang 
berkedudukan  di Tanggul, Jember, sehingga gugatan 
terhadap PT MBUI diajukan di Pengadilan Negeri Jember. 
Kasus ini sangat menarik perhatian karena merupakan kasus 
pertama di pengadilan setelah UU No.29/200 diundangkan.  

MBUI digugat karena menjiplak atau meniru 
DNA induk benih tanaman yang dimiliki secara paten oleh 
EWSI. EWSI adalah perusahaan pencetak benih tomat, cabai, 
dan terong. Penjiplakan benih itu diketahui ketika tim riset 
pasar EWSI menemukan lima bibit varietas sayur hibrida 
yang dicurigai meniru miliknya. Lima benih sayuran itu 
dipasarkan dengan label perusahaan lain, MBUI, dan dengan 
nama lain pula: Tomat Soluna, Marina, Salina, Terong 
Turangga, dan Cabe Prima. Setelah diteliti di laboratorium, 
disimpulkan bahwa lima sayuran itu berasal dari Tomat 
Artaloka, Permata, Jelita, Terong Mustang, dan Cabe Prabu 
milik EWSI yang diciptakan pada tahun 1990.   

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember 
MBUI dinyatakan terbukti melanggar UU No.12/1992, yang 
mengatur sertifikasi peredaran varietas benih sayur-mayur 
dari luar negeri ke pasaran Indonesia. MBUI tidak punya 
sertifikat sah, sedangkan EWSI punya, dan varietas tanaman 
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EWSI harus dilindungi. Hukuman yang dijatuhkan kepada 
MBUI adalah ganti rugi dan permohonan maaf kepada EWSI 
yang harus dimuat di lima media massa. 

Sertifikasi peredaran varietas benih sayur mayur 
dari luar negeri yang ditentukan dalam UU No.12/1992 
tentunya sangat berbeda dengan PVT yang ditentukan dalam 
UU No.29/2000. UU No.12/1992 menentukan bahwa 
sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman 
setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan 
serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan. PVT 
menurut UU No.29/2000 ialah, perlindungan khusus yang 
diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh 
Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PVT 
Kementerian Pertanian,  terhadap varietas tanaman yang 
dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan 
tanaman. 

Kasus berikutnya terjadi pada tahun 2007, 
sebuah perusahaan pembenihan Jagung, MJ, melapor ke 
Polsek Jenggawah, Kabupaten Jember, bahwa ada seseorang 
yang telah memalsukan merek benih jagung yang dijualnya, 
sehingga omzet penjualannya merosot. Barang bukti yang 
disertakan dalam laporannya itu adalah sekantong plastik 
yang berisi bibit jagung seberat 5 kilogram dalam kantong 
plastik polos, tanpa merek apapun.  

Terlapor adalah seorang mahasiswa fakultas 
pertanian yang bernama A (bukan nama sebenarnya), dan 
ketika disidik oleh Polisi memberikan keterangan bahwa ia 
telah membeli bibit jagung merek MJ, produk perusahaan 
pembibitan jagung MJ. Bibit jagung MJ setelah ditanam, 
berbuah, dan kemudian dipanen, tidak akan bisa ditanam lagi 
untuk menghasilkan buah jagung. Bibit jagung merek MJ 
hanya untuk sekali tanam saja. A berdasarkan ilmu yang 
diterimanya di fakultas pertanian, secara kreatif mencoba 
mengawinkan bunga jagung jantan, dengan bunga jagung 
betina dari tanaman jagung yang berasal dari bibit jagung MJ. 
Setelah berbuah dan dipanen, buah jagung hasil 
kreativitasnya itu dikeringkan untuk dijadikan bibit. 

Bibit jagung hasil kreativitas A ternyata dapat 
menghasilkan buah jagung, tidak seperti turunan jagung dari 
bibit merek MJ. A kemudian berusaha lebih intensif, dan 
hasil bibit jagung kreativitasnya itu dijualnya kepada para 
petani jagung tetangganya dengan harga yang jauh lebih 
murah dari harga bibit jagung merek MJ. Bibit jagung yang 
dijual kepada para tetangganya itu dimasukkan dalam 
kantong plastik bening polos tanpa merek sebagai jagung 
curah. Perusahaan pembibitan jagung MJ sebelum melapor 
ke Polsek Jenggawah telah mengirim sampel bibit jagung A 
ke laboratorium tanaman Sweedisch Associatie di Swedia. 
Hasil dari laboratorium itu menyatakan bahwa bibit jagung 
kreasi A itu mengalami degenerasi bila dibandingkan dengan 
bibit jagung merek MJ. 

Laporan perusahaan pembibitan jagung MJ 
ditindaklanjuti oleh Polsek Jenggawah dengan meminta saksi 
ahli dari Fakultas Hukum UNEJ. Perusahaan pembibitan 
jagung MJ ternyata tidak memiliki sertifikat peredaran 
varietas benih sayur-mayur dari luar negeri ke pasaran 
Indonesia menurut UU No.12/1992, maupun belum memiliki 
sertifikat Hak PVT menurut UU No. 29/2000. 

Awal tahun 2010, di Kediri terjadi.peristiwa 
yang serupa dengan peristiwa di Jenggawah Kabupaten 
Jember. Kunoto alias Kuncoro seorang petani di Desa 
Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri punya 
keterampilan untuk melakukan budidaya atau melakukan 
penyilangan benih, akan tetapi dia tidak berani melakukan 
penyilangan sendiri. Kunoto alias Kuncoro berhenti 
melakukan penyilangan benih jagung karena takut ditangkap 

Polisi dan dijadikan terpidana sebagaimana yang pernah 
terjadi pada teman-teman Kunoto alias Kuncoro yang 
anggota Bina Tani Makmur yang lain. Kunoto alias Kuncoro 
memilih menjual benih jagung yang berasal dari teman-
temannya karena pekerjaan itulah yang bisa dilakukan untuk 
menghidupi keluarganya. Benih jagung yang dijual oleh 
Kunoto alias Kuncoro sebagian besar berasal dari petani di 
Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Petani 
Grogol mendapatkan benih jagung dari hasil pemulian dan 
penyilangan di lahan milik mereka sendiri yang luasnya rata-
rata ½ - 1 Hektar. Selain dari penyilangannya sendiri, petani 
Grogol mendapatkan benih jagung dari limbah PT BISI yang 
dibuang, yang diambil dan diseleksi kembali, mana yang 
masih bagus dipakai dan mana yang sudah rusak dijadikan 
bahan pakan.  

Penjualan benih jagung curah tersebut dilakukan 
Kunoto alias Kuncoro sejak dua tahun sebelum ditangkap dan 
selama ini tidak pernah terjadi masalah apa-apa terhadap 
dirinya. Petani yang memakai benih tersebut tidak pernah ada 
yang komplain. Pada tanggal 16 Januari 2010 rumah 
Kuncoro alias Kunoto digerebeg Polisi dari Kepolisian 
Resort (Polres) Kediri, kemudian Kunoto alias Kuncoro 
ditangkap dengan tuduhan melanggar Pasal 60 dan 61 UU 
No. 12/2000 tentang Sistem Budidaya Tanaman. 

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipergunakan dalam 
menyusun makalah ini adalah metode penelitian normatif, 
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). 
UU yang berkaitan erat dengan PVT adalah UU No.12/1992 
dan UU No.29/2000, sedang UU yang berkaitan dengan 
kesejahteraan sosial adalah UU No. 11/2009. Beberapa 
ketentuan pidana yang ada dalam UU No.12/1999 dan UU 
No.29/2000 perlu diperhatikan agar tidak terjadi pelanggaran 
seperti ketiga kasus di atas, dan kesejahteraan rakyat di 
Indonesia dapat tercapai. Ketentuan tersebut adalah Pasal 60 
dan Pasal 61 UU No.12/1999, Pasal 71 sampai dengan Pasal 
75 UU No. 29/2000, serta ketentuan pidana dalam UU No. 
11/2009. Beberapa pasal tersebut tidak dikutip karena tempat 
terbatas.   

Pengertian beberapa istilah yang penting yang 
dipergunakan dalam proses penegakan hukum PVT sebagian 
besar berkaitan dengan tanaman dan tidak biasa digunakan 
dalam Ilmu Hukum, oleh karena itu perlu dipahami lebih 
dahulu. Istilah-istilah itu adalah sebagai berikut di bawah ini : 
1. Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan 

dan pemanfaatan  sumberdaya  alam nabati melalui  upaya  
manusia yang  dengan  modal,  teknologi,  dan  
sumberdaya  lainnya menghasilkan  barang  guna  
memenuhi  kebutuhan  manusia  secara lebih baik. 

2. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam 
kelompok makhluk hidup, dan  merupakan sumber sifat 
keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan 
atau  dirakit  untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar 
baru. 

3. Benih bina adalah benih  dari  varietas  unggul  yang  telah  
dilepas  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 
UU No.12/1992, yaitu varietas  hasil  pemuliaan  atau 
introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan, yang 
terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah. 

4. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan 
perangsang tumbuh, bahan  lain, serta organisme renik, 
atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan 
tanaman.  

Pada tahun 1888 di Swedia dibentuk Sweedisch 
Associatie yang tujuannya adalah untuk memproduksi dan 
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mengembangkan benih-benih tanaman dengan mutu yang 
baik bagi pemakaian di Swedia sendiri2. Benih hasil produksi  
kemudian dikelompokkan ke dalam kelas-kelas sesuai 
dengan tahapan generasi perbanyakan dan tingkat standar 
mutunya, melalui suatu prosedur yang diatur dalam aturan 
sertifikasi benih. Benih varietas unggul terdiri dari empat 
tingkat, yaitu :  
a. Benih Penjenis (Breeder Seed), yaitu benih yang menjadi 

sumber asal varietas yang kemurnianya diawasi  langsung  
oleh  pemulia  (pembuat  varietas).    

b. Benih Dasar (Foundation Seed), yaitu  benih  yang  berasal  
dari Benih  Penjenis  yang  diproduksi  di  bawah 
bimbingan intensif dan pengawasan yang ketat hingga 
kemurnian varietas  terpelihara. 

c. Benih Pokok (Stock Seed), yaitu benih yang berasal dari 
keturunan Benih Penjenis atau Benih Dasar yang  
diproduksi  lebih  banyak  di  daerah  dan  pengendalian 
mutunya melalui  sertifikasi benih. 

d. Benih Sebar (Extention Seed), yaitu merupakan  keturunan  
dari  Benih Pokok,  yang  diproduksi oleh  
produsen/penangkar  dan  pengendalian  mutunya  melalui 
sertifikasi benih. Benih sebar adalah benih yang siap 
ditanam oleh petani produsen.  

Pada tanggal 5 Mei 1971 dikeluarkan Keputusan 
Presiden (Keppres) No. 27/ 1971 tentang Badan Benih 
Nasional, yang berfungsi untuk membantu menteri Pertanian 
dalam merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan di 
bidang pembenihan. Badan Benih Nasional (BBN) dalam 
melaksanakan fungsinya mempunyai tugas-tugas untuk : 
1. Merencanakan dan merumuskan peraturan-peraturan 

mengenai pembinaan produksi dan pemasaran benih. 
2. Mengajukan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri 

Pertanian tentang pengaturan benih jang meliputi : 
a. Persetujuan untuk menetapkan atau menghapuskan 

sesuatu jenis, varietas, kwalitas benih. 
b. Pengawasan mengenai produksi dan pemasaran benih.  

Keppres tentang BBN ini sudah diputuskan jauh sebelum 
diundangkannya UU tentang PVT, namun belum pernah 
dicabut atau diubah, dan masih tetap relevan sampai 
sekarang. 

Ketiga kasus yang disebutkan di atas mempunyai 
inti yang serupa, yaitu penjualan benih. Masyarakat merasa 
tersentuh rasa keadilannya karena biji tanaman hasil panen 
milik sendiri yang dijual sebagai benih ternyata menimbulkan 
permasalahan hukum. Bagaimanakah sebenarnya penegakan 
hukum di bidang perdagangan benih tanaman? Apakah 
masyarakat paham tentang hukum di bidang perdagangan 
benih tanaman? Tujuan utama hukum memang ada tiga, 
kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. 
Seringkali terjadi konflik antara ketiga tujuan utama hukum 
tersebut.  

Biji mempunyai dua pengertian yaitu biji dan 
benih. Biji bermakna lebih luas daripada benih. Biji dapat 
dipergunakan sebagai bahan pakan, dan dapat dipergunakan 
untuk ditanam kembali. Benih adalah biji terpilih yang hanya 
dipergunakan untuk penanaman selanjutnya dalam rangka 
pengembangbiakan tanaman atau memproduksi biji baru3. 
Pemilihan benih secara tradisional dilakukan pada saat panen. 
Benih yang dianggap baik disisihkan, dirawat, dan disimpan 

                                                        
2 Ibid. h. 4. 
3 Khairunnisa Lubis. 2005. Peran Pemuliaan Tanaman 
Dalam Produksi Benih. e-USU Repository. Medan : 
Universitas Sumatera Utara. h.1. 

sebaik-baiknya, sedang benih yang lain dijadikan bahan 
pangan. 

Sertifikasi dilakukan oleh Balai Pengawasan dan 
Sertifikasi Benih (BPSB). Benih Pokok dan Benih Sebar 
pada umumnya diperbanyak oleh Balai Benih atau Penangkar 
Benih dengan mendapatkan bimbingan, pengawasan dan 
sertifikasi dari BPSB. Hal itu memberikan penjelasan bahwa 
tidak setiap orang boleh menjual benih secara bebas. Hanya 
benih yang telah memperoleh sertifikasi dari BPSB boleh 
dijual, diedarkan dan ditanam.  

Pasal 12 ayat (1) UU No.12/1992 menentukan 
bahwa, varietas  hasil  pemuliaan  atau  introduksi  dari  luar  
negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh 
Pemerintah. Pasal 12 ayat (2) UU No.12/1992 menentukan 
bahwa,  varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum 
dilepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang 
diedarkan. Dalam kaitan dengan ketentuan tersebut di atas, 
Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 44/1995 
menentukan bahwa, peredaran benih bina di dalam negeri 
dilakukan oleh instansi Pemerintah, perorangan atau badan 
hukum. Instansi Pemerintah, perorangan atau badan hukum 
yang dimaksud tersebut harus mendaftarkan kegiatannya 
kepada Menteri Pertanian, dengan memenuhi persyaratan 
sebagai berikut di bawah ini : 
a. Memiliki pengetahuan di bidang perbenihan tanaman. 
b. Memiliki fasilitas penyimpanan. 
c. Menyelenggarakan administrasi mengenai benih yang 
diedarkan. 

Penjualan benih jagung yang dilakukan oleh 
mahasiswa fakultas pertanian dan Kunoto alias Kuncoro  
dalam kasus di atas memang belum ada ijin dari dinas 
pertanian, dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud oleh Pasal 39 ayat (1) PP No. 44/1995. Perbuatan 
penjualan benih tanpa ijin sebagaimana dilakukan dalam 
kedua kasus itu, melanggar Pasal 60 ayat (2) UU No.12/1999 
huruf b. Dikhawatirkan mereka tidak mengetahui aturan 
tentang penjualan benih tanaman. Apabila memang ada yang 
berminat untuk melakukan kegiatan dalam bisnis penjualan 
benih tanaman, seyogyanya melakukan konsultasi lebih dulu 
dengan dinas pertanian setempat untuk mendapat petunjuk 
yang jelas tentang peraturan-peraturannya sehingga bisnisnya 
dapat berjalan lancar. 

Penjualan benih tomat, cabai, dan terong oleh 
MBUI yang diduga meniru DNA induk benih tanaman yang 
dimiliki secara paten oleh EWSI sudah menjadi suatu perkara 
yang diadili di Pengadilan. Putusan Pengadilan  memberikan 
gambaran bahwa para hakim yang menangani perkara itu 
tidak menguasai permasalahannya dengan baik, khususnya 
berkaitan dengan pembuktian penjiplakan DNA tanaman. 
MBUI dalam usahanya menjual benih tomat, cabai, dan 
terong mendapat ijin penjualan bibit dari Dinas Pertanian 
Kabupaten Jember. Hal itu menyebabkan MBUI 
memenangkan perkara di MA walaupun di PN Jember 
dikalahkan. EWSI memang punya sertifikat Hak Paten DNA 
benih tomat, cabai dan terong, namun EWSI belum punya 
sertifikat PVT jenis tomat, cabai dan terong miliknya. Benih 
tomat, cabai, dan terong milik EWSI juga belum pernah 
dilepas oleh Pemerintah. 

Pendapat Agus Sardjono4 bahwa UU No. 
12/1992 dan UU No. 29/2000 tidak melindungi hak-hak 
petani di Indonesia dan hanya melindungi hak pemulia 

                                                        
4 http://api.or.id/2009/06/09/uu-pvt-dan-sbt-tidak-
melindungi-hak-hak-petani-jum/ 
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tanaman, sebenarnya kurang tepat. Pemulia tanaman 
berupaya memperbaiki benih tanaman yang akan ditanam 
para petani supaya dapat memberikan hasil yang lebih 
banyak. Upaya pemuliaan tanaman itu berada di bawah 
pengawasan Pemerintah, termasuk benih yang dihasilkan. 
Benih yang dihasilkan diuji coba berulangkali sampai 
dilakukan pelepasan oleh Pemerintah, yang menandakan 
bahwa benih tersebut aman ditanam oleh para petani dan 
akan memberikan hasil panenan yang lebih banyak daripada 
benih sebelumnya. Justru dengan pelepasan benih oleh 
Pemerintah hak-hak para petani itu dilindungi, dalam 
pengertian bahwa benih itu dijamin oleh Pemerintah untuk 
memberikan hasil panenan yang lebih baik daripada hasil 
panenan benih lainnya. 

Para petani yang bermaksud menjadikan hasil 
panenannya sebagai benih, dan ditanam sendiri tidak 
dilarang. Tanaman yang berasal dari benih yang sudah 
dilepas oleh Pemerintah, apabila mau direkayasa oleh para 
petani yang menanamnya, dengan harapan hasil panenannya 
dapat dijadikan benih, juga boleh dilakukan oleh petani 
tersebut. Larangan yang harus ditaati oleh para petani 
hanyalah menjual benih yang dihasilkannya kepada petani 
lainnya. Benih yang dihasilkan para petani itu belum diuji 
laboratorium, dan tidak ada jaminan akan menghasilkan 
panen yang lebih baik, sehingga Pemerintah bermaksud 
untuk melindungi para petani lain yang bermaksud membeli 
dan menanam benih yang belum diuji laboratorium itu. Para 
petani yang memang mau alih profesi dan mau berbisnis 
benih, boleh saja dengan melalui proses mendaftarkan diri ke 
Dinas Pertanian. Pendaftaran itu dimaksudkan agar petani 
yang berbisnis benih, usahanya menjadi legal dan terdaftar di 
Dinas Pertanian. Bisnis benih yang terdaftar akan mendapat 
kemudahan untuk memperoleh benih yang baik dari 
Kementerian Pertanian. 

Pengawasan peredaran benih yang dilakukan 
oleh Pemerintah semata-mata hanyalah untuk kesejahteraan 
seluruh rakyat Indonesia. Tolok ukur kesejahteraan rakyat 
Indonesia ditentukan dalam UU No. 11/2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan rakyat Indonesia adalah 
kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial 
warga negara Indonesia agar dapat hidup layak dan mampu 
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 
sosialnya. UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
memang tidak populer, namun penegakan hukumnya harus 
tetap dilaksanakan. Negara  bertanggung  jawab  atas  
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.   

 
PENUTUP 

Bagian penutup dari keseluruhan pembahasan 
dalam makalah ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian 
kesimpulan dan bagian rekomendasi. Kesimpulan yang bisa 
didapat adalah sebagai berikut di bawah ini. 
a.PVT yang terletak di bidang perbatasan Ilmu Hukum 

dengan Ilmu Pertanian membutuhkan kolaborasi yang 
harmonis antara Ilmu Hukum dengan Ilmu Pertanian agar 
penegakan hukumnya memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi Rakyat Indonesia. 

b.Pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul, 
boleh dilakukan oleh siapa saja, baik orang ataupun badan 
hukum, namun peredaran benihnya harus dilepas 
Pemerintah lebih dahulu.  

c.Penjualan benih hanya dapat dilakukan apabila benih sudah 
dilepas oleh Pemerintah dan mendapat sertifikasi yang 
dilakukan oleh BPSB, serta sudah mendapat ijin dari 
instansi yang berwenang. 

d.Kesalahpahaman tentang penegakan hukum aturan 
penjualan benih tanaman seringkali terjadi karena 
ketidaktahuan mengenai aturannya.  

e.Tolok ukur kesejahteraan rakyat ditentukan dalam UU No. 
11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan kesejahteraan 
sosial seluruh rakyat Indonesia itu merupakan 
tanggungjawab Pemerintah. 

f.Pemahaman dan kepatuhan hukum bidang PVT akan 
meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

Rekomendasi yang dapat disampaikan melalui 
makalah ini adalah, supaya kolaborasi antara Ilmu Hukum 
dengan Ilmu Pertanian dapat terlaksana secara harmonis, 
perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi bersama tentang 
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan PVT, oleh pakar 
hukum dan pakar pertanian.  
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