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Dasar Hukum

• UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
• Permentan No. 38 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Varietas
Hortikultura
• Kepmentan Kepmentan No. 161 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
Penyusunan Deskripsi dan Pengujian Kebenaran Varietas Tanaman
Hortikultura
• Kepmentan Nomor 141/Kpts/HK. 150/M/2/2019 tentang Jenis
Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian

MAKSUD DAN TUJUAN PENDAFTARAN

A.
B.

Pendataan varietas dalam rangka pengawasan peredaran
benih
Melindungi konsumen dari perolehan benih dengan
performa/keragaan varietas yang tidak sesuai dengan
deskripsi

Ruang lingkup Peraturan Menteri
meliputi:
pemuliaan;
b. syarat dan tata cara pendaftaran;
c. peluncuran varietas; dan
d. pengawasan tanda daftar.
a.

A. PEMULIAAN
• Hasil pemuliaan tanaman didalam negeri atau Introduksi berupa
varietas baru, apabila akan diedarkan wajib didaftarkan kepada
Menteri.
• Hasil pemuliaan menggunakan teknologi rekayasa genetik,
pendaftaran, dan peredarannya harus memenuhi persyaratan
keamanan hayati. (dalam UU, persyaratan keamanan hayati
disebutkan termasuk juga introduksi).
• Pemuliaan tanaman hortikultura dapat dilakukan oleh
perorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah
atau pemerintah daerah

Lanjutan

• Permohonan pendaftaran varietas hasil pemuliaan
dilakukan oleh perorangan, badan usaha, badan hukum,
instansi pemerintah atau pemerintah daerah.
• Pemuliaan denganmenggunakan benih dari luar negeri,
harus mendapat izin dari pemilik varietas, dan wajib
mendapat ijin dari Menteri Pertanian
• Izin pemasukan benih introduksi diberikan dalam bentuk
Keputusan Menteri oleh Direktur Jenderal Hortikultura
atas nama Menteri Pertanian.
• Introduksi benih untuk pemuliaan dapat dilakukan oleh
perorangan, badan hukum, instansi pemerintah dan/atau
pemerintah daerah.

B. SYARAT PENDAFTARAN
Syarat-syarat pendaftaran varietas :
a. deskripsi varietas;
b.foto tanaman/bagian tanaman yang menunjukkan
kekhasan/keunikan.
c.nama varietas;
d.hasil uji keunggulan varietas;
e.hasil uji kebenaran varietas;
f.surat rekomendasi Tim Penilaian Pendaftaran Varietas
Hortikultura (TP2VH) → revisi permentan 38

Lanjutan

g. pernyataan memiliki atau menguasai varietas yang akan
didaftarkan;
h. pernyataan bahwa varietas belum pernah didaftarkan untuk
peredaran;
i. pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan
benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis
minimal;
j. pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang
diedarkan sesuai dengan deskripsi;
k. pernyataan kesanggupan memelihara arsip benih atau
tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli (autentik);

Lanjutan

l. pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar jika
varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut;
m. surat jaminan pemohon bagi varietas introduksi yang
menyatakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah
didaftar, benih harus diproduksi di dalam negeri, sepanjang
benihnya dapat diproduksi di dalam negeri;
n .foto tanaman/bagian tanaman yang menunjukkan
kekhasan/keunikan.
Catatan :
• Surat rekomendasi TP2VH dikeluarkan setelah dilakukan
pemeriksaan dan penilaian dokumen oleh Tim Penilaian
Pendaftaran Varietas Hortikultura.

Lanjutan

• Deskripsi varietas harus sesuai dengan standar yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura.
• Nama varietas diusulkan oleh pemilik varietas sesuai
penamaan varietas yang diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai perlindungan varietas tanaman.

Pengujian Kebenaran Varietas
• Pengujian kebenaran varietas dilakukan oleh Lembaga
Penguji yang telah diakreditasi atau yang ditunjuk oleh
Menteri.
• Pengujian kebenaran dilakukan baik melalui pembuktian
secara visual maupun pengujian laboratorium.
• Pembuktian secara visual dilaksanakan dengan cara
membandingkan performa tanaman dengan deskripsi
varietas.
• Pengujian di laboratorium dilakukan dengan mencocokkan
pita Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) varietas yang diuji
dengan varietas pembanding.

Lanjutan

• Jenis tanaman yang dapat dikecualikan dari uji kebenaran varietas
harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. kelompok florikultura yang varietasnya sangat dipengaruhi oleh
selera konsumen;
b. kelompok tanaman sayuran dan obat yang penggunaan dan
konsumennya sangat terbatas;
c. jenis yang strainnya mudah berubah karena pengaruh lingkungan.
• Jenis jenis tanaman yang dikecualikan tersebut ditetapkan lebih lanjut
oleh Direktur Jenderal Hortikultura.

LEMBAGA PENGUJI

• Lembaga penguji kebenaran dapat merupakan lembaga milik
Pemerintah, Pemerintah Daerah atau swasta, anara lain :
a. Instansi yang menangani bidang pengawasan dan sertifikasi
benih tanaman, atau
b. Perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan di bidang
pertanian, atau
c. Instansi lingkup Badan Litbang Pertanian yang menangani
bidang penelitian dan pengembangan hortikultura.
• Pelaku usaha di bidang perbenihan hortikultura yang memiliki
sertifikat sistem manajemen mutu dari lembaga sertifikasi
yang berwenang

TATA CARA PENDAFTARAN

•

Perorangan dan badan usaha mengajukan permohonan
pendaftaran varietas kepada Menteri Pertanian melalui
sistem Online Single Submission (OSS) dengan

melampirkan Nomor Induk berusaha (NIB) →revisi
Permentan 38

• Instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
mengajukan permohonan pendaftaran varietas kepada
menteri Pertanian melalui Sistem Informasi Manajemen
Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik (SIMPEL) →
revisi Permentan 38

• Permohonan Pendaftaran harus dilengkapi sesuai persyaratan

Lanjutan

• Direktur Jenderal melakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak menyampaikan pemenuhan atas komitmen
(persyaratan)
• Varietas yang telah dilakukan evaluasi diumumkan melalui
website (http://hortikultura.pertanian.go.id) selama 30 (tiga
puluh) hari.
• Jika selama pengumumantidak ada sanggahan dari pihak lain,
diterbitkan tanda daftar, atau ada sanggahan TP2VH
melakukan klarifikasi.
• Apabila ada sanggahan, TP2VH melaksanakan klarifikasi dan
memberikan keputusan paling lama 6 (enam) bulan.

Lanjutan

• Tanda daftar yang dikeluarkan ditetapkan dalam bentuk
Keputusan Menteri Pertanian.
• Keputusan Menteri Pertanian, ditandatangani oleh Direktur
Jenderal Hortikultura atas nama Menteri Pertanian.
• Keputusan Menteri disampaikan melalui:
a. sistem OSS, untuk pendaftaran Varietas yang diajukan
oleh Perorangan dan Badan Usaha
• b. Sistem SIMPEL, untuk pendaftaran Varietas yang
diajukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah → revisi Permentan 38

PELUNCURAN VARIETAS
• Peluncuran varietas hanya dapat dilakukan setelah mendapat
tanda daftar.
• Peluncuran varietas menjadi tanggung jawab pemilik varietas atau
kuasanya.
• Tata cara peluncuran varietas dilakukan sebagai berikut :
• a. memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal
Hortikultura; dan
• b. mengumumkan melalui media cetak atau media elektronik;
atau
• c. demonstrasi lapang.

PENGAWASAN PENDAFTARAN
• Pengawasan varietas yang terdaftar dilakukan oleh Petugas
Pengawas Benih Tanaman.
• Petugas Pengawas Benih Tanaman apabila menemukan :
a.Ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa
tanaman pada karakter penciri utama varietas;
b.Varietas yang menyebarkan Organisme Pengganggu Tanaman
(OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
c.Varietas yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat
mengusulkan pencabutan tanda daftar varietas melalui Dinas
yang membidangi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura
kepada Menteri melalui Kepala PPVTPP dengan tembusan
Direktur Jenderal Hortikultura.

Lanjutan

• Kepala PPVTPP setelah menerima usulan pencabutan dalam
jangka waktu 3 (tiga) hari harus menyampaikan kepada
Direktur Jenderal Hortikultura.
• Direktur Jenderal Hortikultura setelah menerima usulan
pencabutan dari Kepala PPVTPP dalam jangka waktu 25 (dua
puluh lima) hari kerja harus melakukan penilaian
• Penilaian terhadap usulan pencabutan dilakukan oleh TP2VH,
maka Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri
mencabut tanda daftar varietas tersebut
• Pencabutan tanda daftar sebagaimana ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Pertanian dan disampaikan kepada Kepala
PPVTPP selanjutnya diberikan kepada pemilik
varietas/kuasanya

SELESAI

