
KOESNANDAR dan IS HELIANTI
Pusat Teknologi Bioindustri - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi / 

Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia

ISU BIOETIKA DALAM RISET DAN INDUSTRIALISASI 
SUMBERDAYA GENETIK MIKROBA

Seminar Bioetika Nasional 2008
Bogor, 29 Mei 2008

1. Sumber daya Genetik Mikroba
2. Mikroba Patogen
3. Prinsip Dasar Bioetika Dalam Pemanfaatan Mikroba
4. Isu Penting Bioetika Mikroba

Penemuan Taq Polymerase /PCR dengan Taman Nasional Yellow 
Stone
Pengiriman Sampel Flu Burung ke WHO dan pembuatan vaksin
H5N1
Adakah data tentang biopiracy mikroorganisme Indonesia?
Senjata biologi dan Bioterorisme
Biosafety dan Biosecurity

5. Langkah-langkah Penerapan Bioetika Untuk Mencegah
Senjata Biologi

Outline

2/31



Adalah sumber daya genetika yang berkaitan dengan jasad renik atau 
mikroba seperti bakteri, archaea, virus, protozoa, kapang, dan ragi. 

Mikroba wild type (galur liar)
Mikroba galur liar adalah mikroba hasil isolasi dari alam dengan teknik
mikrobiologi yang ada dan bukan mikroba hasil modifikasi genetika

Mikroba transgenik/hasil rekayasa genetika
Mikroba transgenik adalah mikroba yang memiliki tambahan informasi
genetik dari luar, dan mempunyai kemampuan untuk mewariskan sifat
genetik yang telah berubah itu secara stabil pada keturunannya melalui
proses rekayasa genetika.

Sumber daya Genetik Mikroba ?
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Berdasarkan tingkat bahayanya mikroba patogen dibagi menjadi 4 group :

Grup 1 : mikroba yang biasanya tidak menimbulkan penyakit pada manusia. 
Grup 2 : mikroba yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia tetapi biasanya 
tidak menyebar dalam masyarakat dan telah tersedia cara pencegahan dan 
pengobatannya. 
Grup 3 : mikroba yang dapat menyebabkan penyakit manusia yang parah, dapat 
menyebar pada masyarakat, tetapi ada pencegahan dan pengobatan yang efektif.
Grup 4 :  mikroba yang dapat menyebabkan penyakit manusia yang parah, 
memunyai daya penyebaran  tinggi pada masyarakat dan tidak ada cara pencegahan 
dan pengobatannya. 

Mikroba Patogen

Mikroba patogen adalah mikroorganisme yang bersifat 
patogen atau mampu menimbulkan penyakit. 
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Bahwa dalam setiap keputusan dan praktek yang berkaitan dengan
pemanfaatan mikroba secara umum, maka bagi pelaku perlu
memperhatikan hal-hal berikut.

Pemanfaatan mikroba tersebut harus menghormati harkat
manusia dan hak asasi manusia

Pemanfaatan mikroba tersebut harus memprioritaskan kepentingan
kemanusiaan daripada kepentingan sains an sich ataupun masyarakat
tertentu. Karena itu pemanfaatan mikroba untuk kepentingan apapun
harus memperhatikan keamanan kemanusiaan dan lingkungan pada
umumnya.

Prinsip Dasar Bioetika Dalam 
Pemanfaatan Mikroba (1)

(dari 15 prinsip bioetika dalam Universal Declaration on Bioethics 
and Human Rights )
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Prinsip Dasar Bioetika Dalam 
Pemanfaatan Mikroba (2)

Pemanfaatan mikroba tersebut harus dilaksanakan dengan
mengacu pada persamaan, keadilan, dan kesetaraan dalam
masyarakat global maupun lokal. 

Konvensi Keragaman Hayati (CBD) mengakui kedaulatan setiap negara
dalam melindungi sumberdaya alamnya termasuk kekayaan mikroba di
dalamnya, dan setiap negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan
bagian keuntungan yang adil (fair and equitable benefit sharing) dari
pengelolaan dan eksploitasi kekayaan hayati mikrobanya. 

Fair and equitable benefit sharing membawa konsekuensi pada hak akses
setiap negara pada sumberdaya hayati termasuk mikrobanya yang harus
dilakukan secara mutual dalam material transfer agreement jika eksploitasi
mikroba itu merupakan kerjasama bilateral ataupun multilateral.
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Prinsip Dasar Bioetika Dalam 
Pemanfaatan Mikroba (3)

Pemanfaatan mikroba harus memperhatikan dan tidak 
merugikan lingkungan dan keragaman biodiversitas yang 
ada, sehingga pemanfaatan tersebut dapat melindungi 
kepentingan generasi mendatang yang memerlukan 
lingkungan sehat dan kekayaan sumber daya alam.

Penggunaan rekayasa genetika pada mikroba tidak boleh merusak 
lingkungan dan menurunkan keberlanjutan alam dengan cara:
•Mempengaruhi keseimbangan ekologi yang dapat menimbulkanbahaya 
pada kesehatan dan alam.
•Menyebabkan kerusakan pada makhluk hidup yang tidak terlibat 
merusak biodiversitas
•Menimbulkan permasalahan baru
•Menimbulkan perubahan dalam komposisi makanan di dalam tanah 
maupun proses geokimia 7/31

Beberapa Isu Penting Bioetika 
Mikroba (1)

Fair and equitable benefit sharing

• Kasus Penemuan Taq Polymerase dan PCR dengan
Taman Nasional Yellow Stone

• Kasus Pengiriman Sampel Flu Burung ke WHO dan
pembuatan vaksin H5N1nya oleh perusahaan farmasi
USA

• Adakah data tentang biopiracy mikroorganisme
Indonesia?
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Beberapa Isu Penting Bioetika 
Mikroba (2)

• Senjata biologi dan Bioterorisme

• Biosafety dan Biosecurity

Menghormati harkat manusia dan hak asasi manusia

931

Taman Nasional Yellow Stone, USA diperkirakan mengandung 60% feature 
daratan geotermal dunia. Cyanobacteria, bacteria, dan archaea
hidup di sumber air panas, fumarol, geysers, maupun sumber air panas
mendidih dengan kisaran suhu 40-93 °C.

Enzim yang terdapat pada mikroba-mikroba tersebut sangat potensial bagi
banyak industri untuk mengembangkan banyak produk.

1966: Dr. Thomas Brock (Indiana University) dan mahasiswa S1 nya (Hudson 
Freeze) mengisolasi isolat yang hidup pada suhu 69°C dan menamakannya YT-
1 (ATCC 25104). 
1969: Brock dan Freez mempublikasikan penelitian mereka dan menamakan
mikroba tersebut ‘Thermus aquaticus’ dan mendepositkannya di ATCC.

Kasus Taman Nasional Yellow Stone, USA
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Kary Mullis, peneliti dari perusahaan Cetus membeli isolat ini seharga US$35 dari
ATCC. Ia memurnikan enzim yang sekarang dikenal dengan nama Taq DNA 
polymerase dan mengembangkan metode PCR dengan enzim ini. PCR sekaligus
DNA polymerase tahan panas dari T.aquaticus menjadi metode yang revolusioner
dalam molekuler biologi, sehingga dia mendapatkan nobel untuk ini.

1991, Perusahaan Farmaseutikal Swiss (F.Hoffmann-LaRoche) membeli hak paten 
untuk PCR technology sebesar US$ 300 juta.
Penjualan tahunan untuk untuk semua lisensi dan produk yang berhubungan
dengan Taq polimerase sebesar US$200 juta. Hingga saat ini Taq polymerase dan
PCR sudah merambah ke semua bidang penelitian, diagnostik, forensik dsb.

Tetapi Taman Nasional Yellow stone tidak mendapatkan kompensasi apapun
selain biaya pemeliharaan dari pemerintah yang sumbernya sebagian kecil
pajak dari perusahaan ini.

Kasus Taman Nasional Yellow Stone
Taq DNA Polymerase/PCR Tech --Nobel --Industrialisasi

11/31

Ada 2 faktor penyebab:
1. Persyaratan ijin untuk Dr. Brock adalah koleksi sampel untuk penelitian, 

tetapi tidak berisi persyaratan untuk benefit sharing dari hasil riset
tersebut.

2. Peraturan di ATCC sendiri. Ketika Mullis melakukan penelitian, juga tidak
ada kewajiban Mullis untuk meminta ijin sebelumnya pada ATCC maupun
Taman Nasional Yellow Stone untuk komersialisasi maupun untuk
pembagian keuntungan atas penggunaan enzim ini.

Berdasarkan pengalaman ini Pengelola Taman Nasional Yellow Stone
memutuskan untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat dari sampel
yang diambil dari Taman Nasional tersebut.

Maka ketika Perusahaan Diversa melakukan eksplorasi habitat Taman
Nasional Yellow Stone, kebijakan benefit sharing ini diberlakukan.

Kasus Taman Nasional Yellow Stone
Mengapa bisa terjadi ? 
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Kasus Flu Burung dan Vaksin H5N1
(Indonesia)

• Virus Flu Burung yang dikirim ke WHO oleh Indonesia untuk pengujian dan
konfirmasi, ternyata telah didistribusikan oleh WHO kepada perusahaan
farmaseutikal USA.

• Virus yang dikirim digunakan sebagai bibit virus untuk mendapatkan vaksin, 
sehingga perusahaan farmaseutikal dapat memproduksi vaksin H5N1
berdasarkan virus yang dikirim. 

• Indonesia harus membeli produk vaksin dengan harga mahal tanpa 
kompensasi.

Mengapa?
Tidak adanya MTA yang jelas antara Indonesia dan WHO, sehingga WHO
merasa berhak untuk menyerahkan pada pihak ketiga untuk tujuan
komersialisasi.
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Indonesia mempunyai diversitas mikroorganisme yang tinggi karena merupakan
daerah tropis yang berkelembaban tinggi, banyak daerah vulkanik baik di darat
maupun di laut. Laut yang luas juga menjadi habitat yang berpotensi besar untuk
mikroba potensial

Mikroba potensial: hyperthermophiles (penghasil
enzim tahan panas), mikroba penghasil antibiotik
atau senyawa bioaktif lainnya yang bernilai
komersial tinggi

• Perlu wadah yang mempunyai otoritas
internasional dalam menerima deposit hasil
isolasi para periset.

• Perlu aturan yang jelas dan tersosialisasikan
termasuk MTA yang jelas dan transparan untuk
mencegah biopiracy

Data Biodiversitas Indonesia ?

Akan tetapi informasi tentang biodiversitas
mikroba asli Indonesia masih sangat kurang. 
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Lalulintas mikroba dalam kerangka
Fair and equitable benefit sharing

• Diatur dalam MOSAICC (Micro-Organisms Sustainable use and Access 
regulation International Code of Conduct).

• MOSAICC adalah alat untuk mengimplementasikan Convention on 
Biological Diversity (CBD), the TRIPS agreement, dan Budapest Treaty 
khusus untuk mikroba agar sejalan dengan hukum nasional dan
internasional.

• Code of conduct ini bersifat suka rela.

• Tujuannya:
• Mempermudah akses sumber daya genetika mikroba.
• Memudahkan para partner untuk mendadakan kesepakatan dalam

proses transfer sumber daya genetika mikroba.
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MOSAICC diperlukan karena dalam CBD, sumber daya genetika
mikroba tidak terlalu ditekankan.

Pengelolaan mikroba memerlukan perhatian khusus dengan
alasan sbb:
•Mempunyai banyak replika dalam kondisi in vitro
•Sampling dapat dilakukan tanpa mempengaruhi populasi in situ
•Mikroba sangat ideal sebagai konservasi ex situ
•Mikroba ada di mana-mana (ubiquitous)

Kenapa perlu MOSAICC ?
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Persyaratan administratif :
• Identifikasi negara asal in situ

Dokumen yang digunakan:
• Kewenangan untuk sampling (Prior Informed Consent, PIC)

Informasi minimal yang diperlukan:
• Nama dan alamat pengaju PIC dan provider
• Lingkup PIC (area sampling, deskripsi sumber daya genetika

mikroba)
• Referensi legislasi nasional yang berkaitan dengan PIC
• Referensi MTA
• Ijin dari pemilik tanah jika diperlukan

Prosedur Umum untuk Akses dan Transfer
Mikroba dalam MOSAICC 

In Situ :
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Persyaratan Administratif :
•Pernyataan/pengakuan asal in-situ
•Kesepakatan kondisi transfer
•Daftar list penerima

Dokumen yang digunakan adalah Material Transfer Agreement (MTA), berisi 
informasi minimal sbb:
•Informasi tentang asal in-situnya
•Informasi provider dan penerima
•Bulir-bulir yang disepakati

Untuk transfer mikroba yang biasa seperti strain untuk uji, dll, dapat 
digunakan MTA standar.

Jika kesepakatan yang lebih detail antar pihak diperlukan, maka pihak-pihak
terkait harus mengacu pada kebutuhan masing-masing yang legal, dan
mengacu pada prinsip-prinsip CBD, TRIPS Agreement and Budapest Treaty.

Prosedur Umum untuk Akses dan Transfer
Mikroba dalam MOSAICC 
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Ex-situ:



A Prosedur PIC
Tujuan: identifikasi asal mikroba
Mengajukan pada badan yang berhak
memberi ijin sampling
Prosedur cepat untuk yang bersifat emergensi
Prosedur normal untuk ex-situ sumber daya
hayati genetika

Ex situ

In situ

No

Yes
Negara asal atau Referensi PIC tertera dalam MTA

Proses desain MTA
Tujuan: manajemen transfer dan
memperlancar kerja sama

Yes

No

Yes

No

No

Penyimpan tidak dapat memberikan SDGM 
ke pengaju
Pengaju harus meminta provider yang asli

MTA dengan tanpa distribusi ke pihak ke 3.
Tidak dimungkinkan untuk didistribusikan ke
pihak ketiga

MTA yang menginjinkan distribusi ke pihak ke 3.
Pada setiap transfer berikutnya harus mencheck point E dan isi MTA

B

C

D

E

A. Apakah sumber daya
gentika mroba tersebut
in-situ or ex-situ?

B. Apakah sudah mempunyai
PIC? Apakah nama
negara tempat isolat
berasal tercatat?

C. Apakah ada MTA 
terdahulu?

D. Apakah MTA terdahulu
mengijinkan untuk
mendistribusikan
kepada pihak ketiga?

E. Apakah penerima adalah
Center sumber daya
hayati yang bermisi
untuk merawat dan
mengurus sumber daya
gentika mikroba tersebut?

Prosedur administratif Transfer Sumberdaya Genetika
Mikroba (MOSAICC) 

Yes
19/31

Dokumen yang merekam transaksi material biologis, baik
tanaman, hewan, maupun mikroba dari institusi satu ke
institusi lainnya baik skala nasional maupun internasional.

Dalam MTA digambarkan:
1.  Kondisi transfer material biologis
2. Hak dan kewajiban pihak provider
3. Hak dan kewajiban pihak penerima

MTA sangat penting untuk melindungi hak setiap pihak yang terkait
dengan transfer sumber daya genetika mikroba.

MTA menjadi rule bagi pihak yang melakukan pertukaran sumber
daya genetika mikroba.

Material Transfer Agreement (MTA)
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Tujuan:
• Mempermudah akses dari material biologis yang potensial
• Membuat pembagian/sharing keuntungan yang adil dan setara

dari hasil penggunaan material biologis tersebut

Dalam tataran operasional:
• Bisa berbentuk dokumen pengiriman standar, ataupun kontrak berisi

bulir-bulir yang telah disepakati

Material Transfer Agreement (MTA)

Fungsi :
•Membuat sumberdaya genetik mikroba mudah dilacak
•Memudahkan kesepakatan dalam pembagian keuntungan
•Memelihara IPR yang mungkin timbul pada investor seperti termaktub
dalam TRIPS and WIPO
•Menjamin kualitas mikroba dan informasi terkait
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Check List MTA dengan persyaratan khusus

1. Bulir lampiran : PIC atau MTA terdahulu yang sudah ada

2. Term umum/dasar :
•Keterangan lengkap sumber daya genetika mikroba (negara asal, tempat
dan tanggal isolasi
•Data identifikasi, nama person atau institusi yang mengisolasi galur
tersebut secara in situ,  data identifikasi
•Penggunaan yang jujur dan berkelanjutan mengikuti prinsip CBD
•Mengatur pembayaran biaya penanganan
•Tipe distribusi: apakah pihak ketiga boleh atau tidak menerima material 
tersebut

Material Transfer Agreement (MTA)
Check List (1)
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3. Term untuk penggunaan khusus

Kategori 1: Untuk test, referensi, bioassay, pelatihan (non-komersial)
• Penerima harus mengikuti standar tes protokol dan prosedur referensi.
• Tidak ada IPR dan teknologi atau informasi turunan

Kategori 2: Untuk tujuan penelitian (non-komersial)
• Tidak ada IPR dan teknologi atau informasi turunan
• Feed back dalam bentuk publikasi (harus menyebut provider dan negara

asal) 

Kategori 3: Untuk komersial
• Harus ada persyaratan IPR, feedback informasi tentang aplikasi paten.
• Perlu syarat yang lebih mendetail tentang benefit sharing di dalam

persyaratan tambahan:

Material Transfer Agreement (MTA)
Check List (2)
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Term tambahan:
1. IPR yang berkaitan dengan sumber daya gentika mikroba dan teknologi
turunannya:
•Siapa yang memiliki IPR sumber daya genetika mikroba tersebut?
•Siapa yang memiliki IPR teknologi turunannya
2. Persyaratan: tentang training, kerjasama sains dan teknologi, akses dan
transfer teknologi, publikasi dan pertukaran informasi
3. Bulir tentang kesempatan mengembangkan kapasitas pihak provider  
yang memberikan sumber daya genetika mikroba dalam bidang taksonomi atau
mikrobiologi secara umum. Ini harus lebih ditekankan daripada kompensasi
jangka pendek yang tidak ilmiah seperti finansial
4. Konservasi dari sumber daya gentika mikroba
5. Kemitraan harus melibatkan tidak hanya provider dan penerima, tetapi
juga masyarakat lokal dan asli
6. Bulir keuangan meliputi: pembayaran di awal atau pembagian royalti

Material Transfer Agreement (MTA)
Check List (2)
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Biosafety dan Biosecurity Mikroba Patogen

Mikroba Pathogen

Berbahaya bagi para pekerja

Biosafety:
Melakukan tindakan secara aman
pada saat menggunakan mikroba
patogen baik di laboratorium, di 
lapangan maupun fasilitas 
kesehatan.

Sumber
berharga untuk
pembuatan
vaksin, kit, dll
yang bernilai
komersialisasi
tinggi

Dapat
dijadikan
sebagai
senjata
biologis

Biosecurity
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Upaya perlindungan perorangan atau institusi atau negara dari
usaha sabotase, pencurian, penyalahgunaan, pelepasan mikroba
patogen ataupun toksinnya untuk dijadikan senjata biologi dan lain-
lain yang dapat membahayakan keselamatan individu/insitusi/negara

Komponen biosecurity :
1.Keamanan Personal 
2.Program manajemen
3.Keamanan transfer
4.Control dan akuntabilitas material
5.Keamanan fisik
6.Keamanan informasi

Biosecurity
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Senjata biologi (biological weapon) adalah senjata yang menggunakan
patogen (bakteri, virus, atau organisme penghasil penyakit lainnya) 
sebagai alat untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. 
Senjata ini berbeda dengan senjata kimia, yang menggunakan racun atau
bahan kimia yang bukan merupakan organisme hidup.

Pembuatan dan penyimpanan senjata biologi dilarang oleh Konvensi
Senjata Biologi 1972 yang ditandatangani oleh lebih dari 100 negara. 
Alasan pelarangan ini adalah untuk menghindari efek yang dihasilkan
senjata biologi, yang dapat membunuh jutaan manusia, dan
menghancurkan sektor ekonomi dan sosial. 

Bioterorisme: Pemanfaatan mikroorganisme dan segala produk biologis
maupun toksinnya untuk mengancam atau menakut-nakuti untuk tujuan
politis, ideologi, dll.

Senjata Biologi dan Bioterorisme
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Senjata Biologi sangat berbahaya

1. Relatif mudah diproduksi dengan ongkos produksi relatif rendah
2. Mudah dipindahkan, disebar, dibawa, atau disembunyikan
3. Masa inkubasi dapat diperkirakan
4. Daya tular tinggi
5. Ada beberapa penyakit yang ditimbulkannya belum ada obatnya

Penyakit-penyakit yang mungkin dapat dijadikan senjata biologis:

1. Antrak Bacillus anthracis
2. Botulinum toksin Clostridium botulinum
3. Ebola (virus Ebola)
4. Cacar (virus Variola)

Bahaya Senjata Biologi

28/31



Bahan-bahan biologi yang dapat
digunakan sebagai senjata :
1.Bakteri
2.Virus
3.Jamur
4.Toksin

Bahan Senjata Biologi
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1. Sosialisasi, pelatihan, dan pelaksanaan Biosafety dan Biosecurity
2. Pengembangan landasan hukum dan prosedur operasional untuk pengiriman

dan penanganan bahan-bahan specimen biologi berbahaya untuk penelitian
biologi dan kedokteran.

3. Code of conduct:
• Pemahaman bioetika
• Dalam situasi dan kondisi apapun tidak mengembangkan, menghasilkan, dan

menyimpan mikroorganisme, produk biologiknya ataupun toksin (dari manapun
asal dan metode produksinya) dalam segala bentuk dan jumlah, jika bukan
ditujukan untuk pencegahan, perlindungan terhadap penyakit, atau tujuan lain 
guna meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

• Menghindari “dual use”
• Melakukan kajian resiko di setiap tahap riset

Langkah-langkah Penerapan Bioetika untuk Mencegah
Penggunaan Senjata Biologi
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31/31


