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Indonesia adalah negara megabiodiversity di dunia. Akhir-akhir ini, kesadaran akan 
pentingnya memberi nilai tambah pada sumber daya hayati dan pemanfaatan keragaman 
hayatinya sehingga dapat memberi nilai komersial sekaligus meningkatkan pendapatan 
ekonomi bangsa makin mengemuka. Istilah “bioprospeksi”, yaitu eksplorasi, ekstraksi, 
dan pemanfatan keragaman hayati untuk mendapatkan senyawa biologis yang 
mempunyai nilai jual dan komersialisasi tinggi menjadi isu global. Senyawa biologis 
tersebut dapat berupa obat-obatan, anti mikroba, anti viral, enzim industri, dan 
sebagainya. 

Bioprospeksi dalam skala kecil telah banyak dirintis oleh para ilmuwan domestik di 
berbagai lembaga riset maupun universitas. Penapisan isolat potensial baik mikroba 
maupun tumbuhan dari habitat lokal yang potensial menghasilkan antibiotik baru, obat-
obatan, ataupun enzim industri telah dan sedang dilakukan oleh para peneliti. 
Penggunaan bioteknologi moderen sebagai alat, menjadi suatu keharusan untuk 
meningkatkan mutu hasil penelitian. Sayangnya, penelitian untuk memperoleh senyawa 
berguna ini terhenti sampai pada penemuan isolat potensial dan laporan penelitian lokal. 
Jarang yang melangkah pada pencapaian penelitian yang lebih tinggi sehingga dapat 
menembus publikasi internasional apalagi sampai komersialisasi. Kendala terbatasnya 
dana penelitian menjadi alasan klasik. 

Sebenarnya para peneliti tidak tinggal diam dalam menyiasati keterbatasan dana ini. 
Peluang kerjasama internasional dari proses eksplorasi sampai penemuan produk yang 
potensial terbuka lebar. Tetapi banyak dari peneliti yang gamang untuk mengambil 
langkah kolaborasi internasional, karena jika salah melangkah, mereka dapat “dituduh” 
menjual aset milik bangsa dengan harga murah.  

Bioteknologi sebagai teknologi yang canggih memang perlu investasi besar. Investasi 
besar ini, mau tidak mau, memberi keberpihakan yang besar dalam hal kepemilikan hak 
intelektual kepada negara atau perusahaan biotek yang diajak bekerja sama yang 
memberi dana penelitian. Kebersamaan dalam penelitian bukan berarti kebersamaan 



dalam menikmati keuntungan komersial ataupun royalti hak paten jika hasil penelitian 
berhasil dikomersialkan di masa depan. 

Keadaan ini tentu tidak bisa dibiarkan. Keperluan dana untuk penelitian dan 
komersialisas hasil penelitian bioprospeksi adalah mendesak, apalagi di tengah anggaran 
penelitian yang terbatas. Karena itu, harus dicari jalan tengah, antara perolehan dana 
untuk peneltian dan pemanfatan keragaman hayati untuk komersial, dan keperluan 
peningkatan taraf hidup masyarakat (tempat keragaman hayati terdapat) dan konservasi 
keragaman hayati. 

Kasus Costa Rica 

Mungkin kita bisa mengambil contoh kasus negara Costa Rica. Negeri di Amerika 
Tengah ini dalam dua aspek mirip dengan Indonesia, yaitu kekayaan keragaman hayati 
dan ketidakstabilan ekonominya. Tetapi, saat ini bisa jadi Costa Rica adalah negara 
berkembang yang paling sadar akan potensi keragaman hayatinya untuk menarik 
investasi global dan mempunyai contoh implementasi kolaborasi internasional 
bioprospeksi yang relatif fair. 

Hutan tropis Costa Rica menempati 7% keragaman hayati dunia. Dan mirip dengan 
Indonesia, potensi keragaman hayati ini “terbuang” oleh pemanfaatan hutan untuk 
kepentingan pendapatan masyarakat jangka pendek, seperti penebangan hutan dan 
pengubahan hutan menjadi ladang. Padahal, sebagian besar dari makhluk hidup dari 
mikroba, satwa, dan flora di hutan-hutan ini belum diteliti dan diinventarisasi. 

Kesadaran untuk memanfaatkan keragaman hayati untuk peningkatan ekonomi bangsa 
sekaligus agar dapat sejalan dengan konservasinya membuat Costa Rica menjadi proaktif 
dalam membuka kerja sama internasional untuk bioprospeksi. Negara ini mempunyai 
Lembaga Nasional Biodiversity (InBio) yang bersifat nirlaba dan non pemerintah yang 
pembentukannya dibiayai sebagian oleh dana publik. Dalam aktivitasnya, lembaga inilah 
yang menjadi mediator dalam negosiasi dengan pihak internasional dan Pemerintah Costa 
Rica. 
 
Lembaga ini mengadakan perjanjian dengan pemerintahnya, bahwa setiap keuntungan 
yang diperoleh dari sepanjang kerja sama internasional dalam bioprospeksi setengahnya 
harus kembali kepada pemerintah untuk keperluan konservasi dan reinvestasi, lalu 
setengahnya untuk lembaga ini untuk biaya opersional lembaga. 
Melalui negosiasi Lembaga Nasional Biodiversity ini, telah banyak membidani kerjasama 
penelitian bioprospeksi internasional. 

Contohnya adalah kerjasama bioprospeksi dalam pencarian dan pengembangan senyawa 
yang mempunyai aktivitas nematisida (pembunuh cacing) dari sebuah spesies tanaman di 
hutan Costa Rica dengan sebuah perusahaan biotek Inggris (British Technology Group) 
sejak tahun 1992. Hasilnya adalah ditemukannya senyawa nematisida yang sudah masuk 
dalam tahap komersialisasi (Tamayo et al 2003). 



Contoh lainnya adalah kerjasama Costa Rica dengan perusahaan gene discovery 
multinasional Diversa (yang merupakan pelopor proyek pembacaan genom manusia) 
sejak tahun 1998. Hasil kerja sama ini telah menghasilkan penemuan beberapa gen enzim 
baru. Dua buah enzim (rekombinan) sedang dalam tahap awal komersialisasi (Tamayo et 
al 2003). Dan masih banyak bentuk kerja sama lainnya. 

Costa Rica lewat Lembaga Nasional Biodiversity mengklaim, lewat kerja sama 
bioprospeksi ini telah mendapatkan keuntungan baik material seperti pembiayaan riset 
seratus persen, transfer teknologi dan infra struktur, uang muka untuk pembiayaan 
konservasi keragaman hayati, kontribusi pada masyarakat lokal seperti lembaga riset dan 
universitas domestik, juga pembagian royalty. Sedangkan keuntungan non material 
seperti pelatihan dan pemberdayaan SDM, pengembangan keahlian bernegosiasi, 
informasi pasar, serta perbaikan infrastruktur perangkat perundangan juga didapat 
(Tamayo 2003). 

Pelajaran 

Ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari Costa Rica tentang praktik Kolaborasi 
internasional bioprospeksi yang sukses ini. Di antaranya: 

1. Adanya kebijakan institusi yang jelas yang dimiliki oleh Lembaga Nasional 
Biodiversity. Ini menyangkut tentang transfer teknologi, pembagian royalti yang 
jelas, akses kolaborator terhadap sumber daya hayati yang dibatasi baik dalam 
waktu, kuantitas, maupun ekslusivitas, uang muka di depan untuk konservasi, 
juga tidak ada dampak negatif terhadap keragaman hayati. Kerja sama yang 
menawarkan pembagian royalty yang rendah atau tuntutan akses sumber 
keragaman hayati dalam waktu lama misalnya akan ditolak. 

2. Kebijakan makro, perangkat hukum, dan dukungan politik. Kerja sama 
internasional dengan kemampuan untuk bernegosiasi “duduk sama rendah berdiri 
sama tinggi” tak akan mungkin tercapai tanpa keberadaan perangkat hukum yang 
mengatur kerja sama bioprospeksi dan konservasi keragaman hayati. Tanpa 
perangkat hukum yang lengkap, maka akan menjadi celah bagi negara maju 
pemilik modal untuk melakukan biopiracy, yaitu “pencurian” asset kekayaan 
hayati secara diam-diam tanpa kompensasi. Costa Rica mempunyai Hukum 
Keragaman Hayati (Biodiversity Law) yang mengatur tentang pemanfaatan 
keragaman hayati, keluar masuknya plasma nutfah milik bangsa, prosedur kerja 
sama internasional dalam bioprospeksi, dan lain-lain. 

3. Adanya sumber daya manusia yang memadai baik dalam bidang penelitian atau, 
mampu bernegosiasi, menguasai subyek kunci dalam kerja sama (seperti hak 
kekayaan intelektual, paten, jaminan hukum, hak dan kewajiban pihak yang 
berkolaborasi), dan sebagainya. Di samping itu juga perlu SDM yang memahami 
norma operasional dalam proses transformasi dari riset ke bisnis, seperti dalam 
hal kelayakan prosentase pembagian keuntungan. Tanpa SDM-SDM seperti ini, 
perjanjian kerja sama yang menguntungkan negara pemilik keragaman hayati 
sangat sulit untuk diwujudkan. 



4. Pemahaman akan kebutuhan lokal dan nasional dalam konteks teknologi, 
pelatihan, transfer iptek, kolaborasi riset, maupun produk yang dapat diunggulkan. 
Sehingga dalam negosiasi perjanjian, pemahaman ini akan menjadi misi, dan pada 
akhirnya dapat menghasilkan kolaborasi yang membawa kontribusi besar untuk 
masyarakat. 

Prospek Indonesia 

Dari segi keragaman hayati dan kemampuan ilmiah SDM Indonesia dalam bioteknologi 
tidak kalah dengan Costa Rica. Kesadaran akan pentingnya keragaman hayati dan nilai 
jual bioprospeksi juga cukup besar. Namun, sikap proaktif menjalin kerja sama 
internasional bioprospeksi ini nampak masih kurang. Perlu infra struktur perundangan 
dan kebijakan makro yang jelas yang menyangkut kerja sama internasional dan 
konservasi keragaman hayati ini, agar peneliti dapat bergerak dengan nyaman. 

Peneliti pun adalah anak bangsa, yang ingin bisa menyumbangkan sesuatu yang berarti 
untuk kemajuan bangsa ini, di samping sebagai individu mereka pun ingin dapat 
meningkatkan mutu dan produktivitas penelitiannya. Kasus seperti Freeport, di mana 
sumber daya alam dieksploitasi habis-habisan oleh pihak asing tanpa kompensasi 
memadai untuk masyarakat dan lingkungan serta hanya memberikan keuntungan pada 
segelintir orang, agar tidak terulang dalam skala pemanfaatan keragaman hayati untuk 
bioprospeksi. 
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