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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Bioteknologi

merupakan

teknologi

yang

digunakan

untuk

memanipulasi makhluk hidup untuk tujuan baik. Penerapan bioteknologi
amat luas meliputi hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Penerapan
bioteknologi di bidang kedokteran/ kesehatan amatlah menjanjikan
terutama

dalam

dasawarsa

terakhir.

Beberapa

contoh

sukses

penerapan bioteknologi kedokteran antara lain pendeteksian berbagai
penyakit termasuk penyakit keturunan yang sangat sulit diatasi,
transplantasi organ tubuh manusia, berbagai protesa, dan penemuan
obat baru. Dari hasil penelitian, ilmuwan memperkirakan lebih dari 4000
masalah kesehatan disebabkan atau ada keterkaitannya dengan gen
manusia. Sebagian penyakit disebabkan oleh kelainan gen, yang lain
bisa

merupakan

kombinasi

kelainan

genetik

dan

faktor

pola

hidup/lingkungan.1
Bioteknologi secara sederhana sudah dikenal oleh manusia sejak
ribuan tahun yang lalu. Sebagai contoh, di bidang teknologi pangan
adalah pembuatan bir, roti, maupun keju yang sudah dikenal sejak
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Sintak Gunawan, Bioteknologi: Kebebasab dan Tanggungjawab Ilmuwan,
http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=23&id=6816, diakses pada tanggal 2 Maret
2012.
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abad ke-19, pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas-varietas
baru di bidang pertanian, serta pemuliaan dan reproduksi hewan.2
Di bidang medis, penerapan bioteknologi di masa lalu dibuktikan
antara lain dengan penemuan vaksin, antibiotik, dan insulin walaupun
masih dalam jumlah yang terbatas akibat proses fermentasi yang tidak
sempurna. Perubahan signifikan terjadi setelah penemuan bioreaktor
oleh Louis Pasteur. Dengan alat ini, produksi antibiotik maupun vaksin
dapat dilakukan secara massal.3
Pada masa ini, bioteknologi berkembang sangat pesat, terutama
di negara negara maju. Kemajuan ini ditandai dengan ditemukannya
berbagai macam teknologi semisal rekayasa genetika, kultur jaringan,
rekombinan DNA, pengembangbiakan sel induk, kloning, dan lain-lain.
Teknologi

ini

memungkinkan

penyakit-penyakit

genetik

untuk

maupun

memperoleh
kronis

yang

penyembuhan
belum

dapat

disembuhkan, seperti kanker ataupun AIDS. Penelitian di bidang
pengembangan sel induk juga memungkinkan para penderita stroke
ataupun penyakit lain yang mengakibatkan kehilangan atau kerusakan
pada jaringan tubuh dapat sembuh seperti sediakala. Di bidang
pangan, dengan menggunakan teknologi rekayasa genetika, kultur
jaringan dan rekombinan DNA, dapat dihasilkan tanaman dengan sifat
dan produk unggul karena mengandung zat gizi yang lebih jika
dibandingkan tanaman biasa, serta juga lebih tahan terhadap hama
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http://forumkimia.multiply.com/reviews/item/6, diakses pada tanggal 2 Maet 2012.
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maupun tekanan lingkungan. Penerapan bioteknologi di masa ini juga
dapat dijumpai pada pelestarian lingkungan hidup dari polusi. Sebagai
contoh, pada penguraian minyak bumi yang tertumpah ke laut oleh
bakteri, dan penguraian zat-zat yang bersifat toksik (racun) di sungai
atau laut dengan menggunakan bakteri jenis baru.4
Suatu terobosan baru telah dilakukan di Colorado AS. Pasangan
Jack dan Lisa melakukan program bayi tabung bukan semata-mata
untuk mendapatkan turunan, tetapi karena perlu donor bagi putrinya
Molly yang berusia 6 tahun dan menderita penyakit fanconi anemia.
Fanconi anemia adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh tidak
berfungsinya sumsum tulang belakang sebagai penghasil darah. Jika
dibiarkan

akan

menyebabkan

penyakit

leukemia.

Satu-satunya

pengobatan adalah melakukan pencakokkan sumsum tulang dari
saudara sekandung, tetapi masalahnya, Molly adalah anak tunggal.
Teknologi bayi tabung diterapkan untuk mendapatkan anak yang bebas
dari penyakit fanconi anemia. Melalui teknik “Pra Implantasi genetik
diagnosis” dapat dideteksi embrio-embrio yang membawa gen fanconi.
Dari 15 embrio yang dihasilkan, ternyata hanya 1 embrio yang terbebas
dari gen fanconi. Embrio ini kemudian ditransfer ke rahim Lisa dan 14
embrio lainnya dimusnahkan. Bayi tabung ini lahir 29 Agustus 2000
yang lalu, dan beberapa jam setelah lahir, diambil sampel darah dari
umbilical cord (pembuluh darah yang menghubungkan bayi dengan
placenta) untuk ditransfer ke darah Molly. Sel-sel dalam darah tersebut
4

Ibid.
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diharapkan akan merangsang sumsum tulang belakang Molly untuk
memproduksi darah.5
Dalam perkembangannya, kemajuan di bidang bioteknologi tak
lepas dari berbagai kontroversi. Sebagai contoh:6
- teknologi kloning dan rekayasa genetika terhadap tanaman pangan
mendapat kecaman dari bermacam-macam golongan terutama kaum
konservatif religius
- pro dan kontra penggunaan tanaman transgenik, salah satu
contohnya adalah kapas transgenik. Pihak yang pro, terutama para
petinggi dan wakil petani yang tahu betul hasil uji coba di lapangan
memandang kapas transgenik sebagai mimpi yang dapat membuat
kenyataan,

sedangkan

Pihak

yang

kontra,

sangat

ekstrim

mengungkapkan berbagai bahaya hipotetik tanaman transgenik
(Tajudin, 2001).
- selain kapas, Setyarini (2000) memaparkan tentang kontroversi
penggunaan tanaman jagung yang telah direkayasa secara genetik
untuk pakan unggas. Kekhawatiran yang muncul adalah produk akhir
unggas Indonesia akan mengandung genetically modified organism (
GMO ).
- masalah lain yang menjadi kekhawatiran berbagai pihak adalah
potensinya dalam mengganggu keseimbangan lingkungan antara
lain serbuk sari jagung dialam bebas dapat mengawini gulma-gulma
5

http://biologimediacentre.com/bioteknologi-1-konsep-dasar-dan-perkembangan/ diakses
pada tanggal 2 Maet 2012.
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liar, sehingga menghasilkan gulma unggul yang sulit dibasmi.
Sebaliknya, kelompok masyarakat yang pro mengatakan bahwa
dengan jagung transgenik selain akan mempercepat swa sembada
jagung, manfaat lain adalah jagung yang dihasilkan mempunyai
kualitas yang hebat, kebal terhadap serangan hama sehingga petani
tidak perlu menyemprot pestisida.
- teknologi kloning dan rekayasa genetika terhadap tanaman pangan
mendapat kecaman dari bermacam-macam golongan.
Untuk

menghindari

peyalahgunaan

penerapan

bioteknologi

kesehatan, kiranya harus diimbangi dengan peraturan perundangundangan yang mengaturnya.
Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu diadakan
pengkajian

mengenai

“Ketentuan

Pidana

Dalam

Penerapan

Bioteknologi Kesehatan”

B. Permasalahan
1. Bagaimana hukum mengatur mengenai penerapan bioteknologi
kesehatan?
2. Bagaimana penerapan bioteknologi kesehatan ditinjau dari aspek
religius, dan aspek etik?
3. Bagaimana ketentuan pidana di bidang bioteknologi kesehatan dan
penerapannya dalam praktek?
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C. Tujuan Pengkajian
1. Mengetahui dan menganalisis mengenai aturan hukum yang
mengatur mengenai penerapan bioteknologi kesehatan
2. Mengetahui dan menganalisis penerapan bioteknologi kesehatan
ditinjau dari aspek religius, dan aspek etik.
3. Mengetahui

dan

menganalisis

ketentuan

pidana

di

bidang

bioteknologi kesehatan dan penerapannya dalam prktek.

D. Kegunaan Pengkajian
1. Kegunaan Teoritis :
Kegunaan pengkajian secara teoritis untuk mengembangan
ilmu hukum dengann memberikan gambaran dari berbagai aspek
terkait

“Ketentuan

Pidana

Dalam

Penerapan

Bioteknologi

Kesehatan”
2. Kegunaan Praktis :
Secara praktis pengkajian ini berguna untuk memberikan
masukan terhadap pembentuk Naskah Akademis, dan Perancang
Peraturan Perrundang-undangan.
Selain daripada itu juga diharapkan dapat dipergunakan oleh
praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat luas untuk mendalami
“Ketentuan Pidana Dalam Penerapan Bioteknologi Kesehatan”.
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E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
1. Kerangka Teori
Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Hal ini
sebagaimana dituangkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang
menentukan bahwa ‘Negara Indonesia adalah negara hukum’. Ide
dasar negara hukum Indonesia tidak terlepas dari ide dasar tentang
Rechtsstaats. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang
mengikuti konsep negara hukum dari negara-negara Eropa Barat
Kontinental, terutama Belanda yang menganut ide Rechtsstaats.
Hakekat dari negara hukum pada dasarnya adalah bahwa
segala

kehidupan,

---baik

kehidupan

berbangsa,

kehidupan

bernegara maupun kehidupan bermasyarakat-- harus berjalan di
atas hukum, tidak terkecuali juga bidang bioteknologi kesehatan.

2. Kerangka Konseps
Bioteknologi berasal dari kata “bio” dan “teknologi” yang dapat
diartikan sebagai penggunaan organisme atau sistem hidup untuk
memecahkan suatu masalah atau untuk menghasilkan produk yang
berguna.
Bioteknologi merupakan proses pemanfaatan agen hayati untuk
menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Agen hayati
yang biasa digunakan adalah mikroorganisme, seperti bakteri dan

7

jamur.

Karena,

perkembangbiakannya

relatif

cepat,

mudah

dimodifikasi, dan mampu memproses bahan baku lebih cepat
Berdasarkan pengertian bioteknologi tersebut, maka terdapat 4
prinsip dasar bioteknologi, yaitu 1) penggunaan agen biologi, 2)
menggunakan metode tertentu, 3)

dihasilkannya suatu produk

turunan, dan 4) melibatkan banyak disiplin ilmu. Beberapa disiplin
ilmu yang terlibat, yaitu bidang pengolahan makanan, bidang
kesehatan, bidang pertaniaan dan perkebunan, serta bidang
lingkungan.
Dalam bidang kedokteran, bioteknologi teraplikasi dalam area
berikut ;
1. Produksi obat
2. Farmakogenomik
3. Terapi gen
4. Tes genetika, untuk mendeteksi penyakit genetis, untuk
mendeteksi

kemungkinan

janin

terkena

sindrom

down

(menggunakan teknik amniosintesis, dan sampel vili korion)
Ada 2 jenis bioteknologi, yakni bioteknologi konvensional
(sederhana) dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional
menerapkan biologi, biokimia, atau rekayasa masih dalam tingkat
yang terbatas. Bioteknologi konvensional menggunakan jasad hidup
secara utuh.
Bioteknologi modern telah menggunakan teknik rekayasa
tingkat tinggi dan terarah sehingga hasilnya dapat dikendalikan
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dengan baik. Teknik yang sering digunakan adalah dengan
melakukan manipulasi genetik pada suatu jasad hidup secara
terarah sehingga diperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan.
Teknik yang digunakan dalam bioteknologi modern adalah
teknik manipulasi bahan genetik (DNA) secara in vitro, yaitu proses
biologi yang berlangsung di luar sel atau organisme, misalnya dalam
tabung percobaan. Oleh karena itu, bioteknologi modern juga dikenal
dengan rekayasa genetika, yaitu proses yang ditujukan untuk
menghasilkan organism transgenik. Organisme transgenik adalah
organisme yang urutan informasi genetik dalam kromosomnya telah
diubah sehingga mempunyai sifat menguntungkan yang dikehendaki.
Beberapa prinsip dasar dalam rekayasa genetika, yaitu 1) DNA
rekombinan, 2) fusi protoplasma, dan 3) kultur jaringan.
a. DNA Rekombinan
Perubahan susunan DNA diperoleh melalui teknik DNA
rekombinan, yang melibatkan bakteri atau virus sebagai vektor
(perantara). Proses DNA rekombinan melalui 3 tahapan, yaitu 1)
mengisolasi

DNA,

2)

memotong

dan

menyambung

DNA

(transplantasi gen/DNA), dan 3) memasukkan DNA ke dalam sel
hidup. Pemotongan gen dalam satu untaian DNA menggunakan
enzim endonuklease restriksi yang berperan sebagai gunting
biologi. Segmen DNA kemudian dimasukkan dalam suatu vector
berupa plasmid atau virus. Plasmid adalah rantai DNA melingkar
di luar kromosom bakteri.
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Gen atau DNA yang telah diisolasi kemudian dicangkokkan
ke dalam plasmid. Proses ini dikenal dengan transplantasi gen.
Penyambungan gen tersebut menggunakan enzim ligase yang
berperan sebagai lem biologi. Dengan demikian, diperoleh
organism dengan rantai DNA gabungan atau kombinasi baru
sehingga rantai DNA ini disebut DNA rekombinan. DNA baru yang
telah membawa segmen DNA cangkokan selanjutnya memasuki
tahap akhir, yaitu dimasukkan ke dalam vektor sel bakteri maupun
virus.
b. Fusi Protoplasma
Fusi protoplasma adalah penggabungan dua sel dari
jaringan yang sama (organisme berbeda) dalam suatu medan
listrik. Fusi protoplasma pada tumbuhan melalui tahap-tahap, 1)
menyiapkan protoplasma dari sel-sel yang masih muda karena
dinding sel tipis serta protoplasma yang banyak dan utuh, 2)
mengisolasi protoplasma sel dengan cara menghilangkan dinding
selnya

dengan

menggunakan

enzim

kemudian

dilakukan

penyaringan dan sentrifugasi berkali-kali, 3) Protoplasma yang
didapat kemudian diuji viabilitasnya (aktivitas hidupnya) dengan
cara

melihat

aktivitas

organel,

misalnya

melihat

aktivitas

fotosintesisnya.
Fusi protoplasma pada sel hewan dan manusia sangat
berguna terutama untuk menghasilkan hibridoma. Hibridoma
merupakan hasil fusi yang terjadi antara sel pembentuk antibody
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dan sel mieloma. Sel pembentuk antibodi ini adalah sel limfosit B,
sedangkan sel mieloma sendiri merupakan sel kanker. Sel
hibridoma yang dihasilkan dapat membelah secara tidak terbatas
seperti sel kanker, tetapi juga menghasilkan antibodi seperti selsel limfosit B. Hibridoma yang dihasilkan diseleksi karena setiap
sel menghasilkan antibodi yang sifatnya khas. Satu antibodi yang
dihasilkan spesifik untuk satu antigen. Setiap hibrid ini kemudian
diperbanyak (dikloning). Oleh karena antibodi ini berasal dari satu
klon maka antibodi ini disebut antibodi monoklonal.
c. Kultur Jaringan
Teori yang melandasi teknik kultur jaringan ini adalah teori
Totipotensi, yaitu kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru
bila ditempatkan pada lingkungan yang sesuai. Tahap-tahap kultur
jaringan dalam membentuk embrio dari sel somatik serupa pada
tahap perkembangan zigot menjadi embrio. Perkembangan
tersebut dimulai dari sel → globular → bentuk jantung → bentuk
torpedo → bentuk kotiledon → bentuk plantlet (tumbuhan muda).
Kultur

jaringan

merupakan

perbanyakan

vegetative

mengunakan jaringan atau sel pada medium buatan (biasanya
berupa agar-agar yang diperkaya dengan hormon, vitamin, dan
unsur hara). Kultur jaringan merupakan salah satu alternatif untuk
mendapatkan tanaman baru yang mempunyai sifat sama dengan
induknya. Teknik ini hanya membutuhkan jaringan maupun sel
dari tumbuhan dan akan didapatkan tanaman sejenis dalam
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jumlah besar. Kultur jaringan sering disebut sebagai perbanyakan
secara in vitro karena jaringan ditanam (dikultur) pada suatu
media buatan (bukan alami).
F. Ruang Lingkup
Ruang lingkup bioteknologi dalam kegiatan ini meliputi:
1. Bayi tabung
2. Eutanasia
3. Kloning
4. Transplantasi
dengan pengkajian dari beberapa aspek ya yakni:
a. Aspek Pidana;
b. Aspek Religius; dan
c. Aspek Etika.

G. Metode Pengkajian
Pengkajian ini akan terdiri dari unsur-unsur berikut:
1. Aspek Pengkajian
Pengkajian hukum mengenai “Ketentuan Pidana Dalam Penerapan
Bioteknologi Kesehatan” dikaji dari aspek hukum pidana, dan aspek
religius
2. Spesifikasi Pengkajian
Pengkajian ini bersifat deskriptif yakni akan menggambarkan secara
keseluruhan obyek yang dikaji secara sistematis.
3. Jenis dan Sumber Data
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Dalam pengkajian ini digunakan data sekunder dan data primer.
Data sekunder mencakup:7
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undangundang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum,
tesis, disertasi, jurnal dan seterusnya.
c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder;
contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik

pengumpulan

data

sekunder

dilakukan

melalui

studi

kepustakaan. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan
wawancara. Metode wawancara yang digunakan di sini hanya
bersifat menambahkan, karena tujuannya hanya untuk mendapatkan
klarifikasi dan konfirmasi mengenai hal-hal yang belum jelas atau
diragukan keabsahan dan kebenarannya.
5. Analisis Data
Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif,
yakni analisis data melalui penafsiran atau pemaknaan terhadap
permasalahan yang dikaji.
7

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 15.
.
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BAB II
BIOTEKNOLOGI KESEHATAN DI INDONESIA
(Kajian Ilmu Kesehatan)

A. Pendahuluan
Bioteknologi dapat digunakan untuk kesejahteraan umat manusia.
Disamping itu juga bioteknologi dapat digunakan untuk

kejahatan

manusia. Penerapan bioteknologi haru didasarkan pada rasa takut
pada Allah SWT. Untuk itu harus jujur dalam segala hal. Oleh karennya
yang dapat melakukan kegiatan adalah orang yang kompeten dalam
bidangnya, serta paham aspek etika dan medikolegal.
Teknologi diartikan sebagai aplikasi ilmu pengetahuan untuk
memudahkan

manusia

dalam

memenuhi

kebutuhannya.

Dalam

kaitannya dengan upaya kesehatan maka teknologi bisa berarti obatobatan, alat, mesin, metoda, atau sistem.
Perlu disadari bahwa dalam beberapa dekade belakangan ini
berbagai alat kedokteran canggih dan obat-obatan bermutu diciptakan
untuk kepentingan diagnosis dan terapi. Metoda dan sistem layanan
kesehatan yang lebih baik juga diciptakan; yang kesemuanya itu
diperuntukan bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia.
Salah satu keberhasilan spektakuler dari peradaban umat
manusia adalah keberhasilannya dalam mengembangkan bioteknologi,
menyusul dikuasainya ilmu mengenai bio-molekuler.
Bioteknologi itu sendiri dapat didefinisikan secara simpel sebagai
biologi terapan (applied biology); yaitu pemanfaatan micro-organisme
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untuk menghasilkan suatu produk. Dengan definisi yang simpel seperti
itu maka pembuatan tape dan roti dengan menggunakan ragi dapat
dikategorikan sebagai bioteknologi. Namun banyak ahli menggunakan
terminologi tersebut hanya pada metoda modifikasi material genetik
dari sel hidup untuk menghasilkan substansi atau fungsi baru; misalnya
potongan DNA yang mengandung satu atau beberapa gen ditransfer
kedalam organisme lain.
Menurut the United Nation Convention on Biological Diversity,
terminologi bioteknologi diartikan sebagai teknologi aplikatif yang
memanfaatkan
turunannya

sistem biologi,

guna

organisme-organisme

menyempurnakan

produk

atau

hidup
proses

atau
untuk

kepentingan spesifik. Ia terdiri dari red technology, white atau grey
technology, green technology, dan blue technology.
Tujuan red biotechnology ialah untuk kepentingan kedokteran
dengan memproses organisme hidup guna menghasilkan antibiotika
atau vaksin dan merekayasa genetika untuk pengobatan penyakit
tertentu melalui manipulasi gen.
Tujuan white technology adalah untuk memproduksi bahan kimia
melalui organisme hidup yang telah didisain sedemikian rupa untuk
kepentingan industri; misalnya memproduksi bahan pembersih polusi
yang aman bagi lingkungan.
Salah

satu

contohnya

adalah

rekayasa

genetika

(genetic

engineering) yang dilakukan Professor Chakrabarty pada tahun 1971
atas bakteri pseudomonas sehingga dihasilkan spesies baru yang
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ternyata mampu memakan minyak bumi. Bagaimana kelanjutannya
tidak diperoleh informasi lebih jauh, namun bakteri baru tersebut
dikhawatirkan masuk kedalam perut bumi dan menghabiskan cadangan
minyak apabila digunakan untuk membersihkan cemaran minyak di
laut.
Tujuan green biotechnology adalah untuk memproduksi bahan
yang aman bagi kepentingan pertanian dengan mendisain organisme
atau menciptakan tanaman transgenik yang tahan hama sehingga tidak
lagi memerlukan pestisida.
Sedangkan tujuan blue biotechnology adalah untuk memproduksi
bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga air dan laut dari
kerusakan.
Sudah tentu setiap teknologi dapat mendatangkan maslahat
(kebaikan) dan sekaligus mudarat (keburukan atau kerugian) sehingga
penerapannya harus melalui tapisan lebih dahulu. Tapisan ini perlu
sebab sesuatu teknologi maju

dapat mendorong orang untuk

melakukan pemaksaan teknologi (technological compulsion); yaitu
melakukan apa saja yang mereka bisa (if we can do it, let’s do it). Jika
terbentur pada masalah moral, etika dan hukum maka orang kemudian
menggunakan argumen pembenar yang dapat menggelincirkan (the
slippery slope argument).
Sekarang umat manusia telah memiliki modal dasar yang amat
besar untuk menguasai alam (termasuk angkasa luar) sehingga mampu
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membuat terobosan dan langkah raksasa di area sain dan teknologi,
agrikultur, kedokteran, ilmu-ilmu sosial dan pendidikan.
Dalam abad ke XX yang baru saja berlalu, utamanya dalam
beberapa dekade terakhirnya, orang telah banyak menyaksikan atau
bahkan mungkin merasakan sendiri bagaimana pesatnya kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di bidang kedokteran dan
biologi molekuler.
Kalangan medis mesti bangun dari tidurnya bahwa kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran telah menciptakan
pula berbagai macam paradok (medical paradox).
Paradok pertama adalah bahwa apa yang dahulu mustahil,
sekarang menjadi mungkin. Melalui pemeriksaan pra-lahir (intra-uterine
screening atau prenatal screening) para dokter di bagian obstetriginekologi sudah dapat mendeteksi penyakit pada janin yang gejalagejala dan tanda-tandanya baru akan muncul kelak ketika dewasa
(adult onset disease) dan dengan alat penunjang kehidupan (artificial
respirator)

mereka

juga

sudah

dapat

mempertahankan

proses

kehidupan sampai dua atau tiga minggu lamanya pada tubuh wanita
hamil yang sudah dinyatakan mati (to keep dead people alive) guna
mempertahankan kehidupan janin yang belum layak (nonviabel) untuk
dilahirkan.
Kesemuanya itu belumlah apa-apa jika dibandingkan dengan
rekayasa genetika (genetic engineering) yang secara teoritis telah
mampu membuat replika manusia serta menciptakan ras-ras baru dari
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formulasi dan kombinasi gen-gen lintas species atau lintas kingdom;
misalnya antara gen manusia dengan gen binatang sehingga menjadi
makhluk human-animal (chimeras) atau bahkan antara manusia
dengan mesin sehingga menjadi makhluk human-machine (cyborg).
Paradok
pengetahuan

ke
dan

dua

adalah

teknologi,

bahwa
dunia

dengan

kedokteran

kemajuan
telah

ilmu

mampu

mengidentifikasi kondisi medik tanpa gejala (asymptomatic medical
conditions) dan risiko (risks) untuk dikategorikan sebagai penyakit
(disease) sehingga pada masa-masa sekarang dan mendatang tidak
lagi mudah bagi para dokter untuk membedakan kondisi illnesses dan
non-illnesses.
Contohnya, jika dalam pemeriksaan prenatal screening ditemukan
adult onset desease maka pertanyaannya, sehat atau sakitkah bayi
yang dilahirkan dari janin seperti itu? Bagi orang awam yang tidak
memahami ilmu kedokteran maka hal semacam itu, sebagaimana
digambarkan oleh Profesor John Ladd dari Brown University, “like
identifying dark clouds with a thunderstorm”.
Tentunya masih banyak lagi paradok lain yang tidak perlu
disebutkan satu per satu, tetapi yang jelas, paradok-paradok di bidang
kedokteran sangat potensial memunculkan konflik sebagai akibat
perbedaan konsep lama yang telah lebih dahulu tertanamkan dengan
konsep baru. Maka tantangan utama dalam menghadapi penerapan
berbagai teknologi maju adalah bagaimana memahami conseptual
tranformation dari teknologi tersebut. Hal ini menjadi sangat penting
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sebab setiap perubahan konsep selalu membawa implikasi etik, baik
positif maupun negatif.
Sah-sah saja jika kalangan medis (bahkan orang awam) merasa
kagum, gembira, dan bangga atas keberhasilan White dan kawankawan melakukan percobaan transplantasi otak seekor monyet (secara
keseluruhan) ke monyet lainnya sehingga mampu hidup sampai satu
minggu lamanya. Aplikasinya pada manusia hanyalah soal waktu dan
keberanian saja, mengingat binatang tersebut dilihat dari sudut biologi
amat mirip dengan manusia. Namun pertanyaan mendasar yang
sampai sekarang belum bisa dijawab oleh para ilmuwan adalah, apa
yang sesungguhnya terjadi jika pada suatu saat nanti

para dokter

berhasil memindahkan otak seorang penjahat yang mati tertembak
jantungnya ke rongga kepala seorang profesor yang menderita kanker
otak? Dokter telah menyelamatkan profesor dengan memberikan otak
baru (yaitu otaknya penjahat) ataukah justru telah menyelamatkan si
penjahat dengan memberikan tubuh baru (yaitu tubuhnya profesor)?
Lalu siapakah yang sebenarnya menjadi donor dan siapa pula yang
menjadi resipien? Organ manakah yang sebenarnya menjadi subjek
transplantasi; yaitu otak ataukah justru tubuh manusia?
Sungguh tidak akan pernah ada jawaban yang pasti tanpa disertai
pemahaman yang bersifat filsafati, utamanya tentang tujuan hakiki dari
profesi medis itu sendiri dikaitkan dengan hakekat manusia (human
nature) yang merupakan kesatuan yang utuh dari unsur jiwa dan raga.
Unsur jiwa itu sendiri terdiri atas tiga unsur esensial yang membedakan
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manusia dari benda atau makhluk hewani; yaitu akal (intellect), rasa
(emotion) dan kehendak (will). Dalam filsafat jawa ke tiga unsur tadi
lebih dikenal dengan sebutan roso, karso dan karyo.
Barangkali karena itu pulalah Profesor Heyder bin Heyder, guru
besar ilmu bedah pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro,
dalam sebuah diskusi ilmiah berkata: “Jikalau saya harus mendonorkan
organ tubuh saya maka janganlah sekali-kali berharap bahwa saya
akan mendonorkan otak saya karena saya tak ingin seluruh rahasia
kehidupan saya jatuh ke orang lain”.
Sedang bercandakah beliau dengan ucapannya itu? Samasekali
tidak, sebab apa yang dikatakannya itu justru berangkat dari pemikiran
yang mendalam (filsafati), yaitu tentang hakekat manusia (baik sebagai
resipien maupun donor) dikaitkan dengan tujuan hakiki profesi medis
(the nature of medicine’s genuine business) itu sendiri.
Pemikiran filsafati seperti ini seharusnya dijadikan orientasi dan
arahan bagi setiap profesional di bidang medis, keperawatan, dan
kebidanan ketika sedang berhadapan dengan problem

sulit dalam

klinik.
Inti dari uraian diatas adalah bahwa kemajuan ilmu dan teknologi
memang dimaksudkan untuk kesejahteraan umat manusia, namun
aplikasinya harus mempertimbangkan aspek moral, etika, hukum dan
kearifan lokal.

21

B. Batasan
Biotecnology : the exploitation of biological processes for industrial
and other purposes, esp. the genetic manipulation of microorganisms
for production of antibiotics, hormone, etc.
The definition of biotechnology varies, but a simple definition is the
use of living organisms by humans. One example of biotechnology is
cloning.1
Biotechnology refers to the use of living organisms, or their
products, to modify human health and the human environment.2
Biotechnology is the science for this century.
Biotechnology is utilizing the sciences of biology, chemistry,
physics, engineering, computers, and information technology to develop
tools and products that hold great promise.3

1

(http://www.biotechinstitute.org/what-is-biotechnology), diakses pada tanggal 2
Maet 2012.
2
(http://www.innovation.gov.au/Industry/Biotechnology/Pages/default.aspx),
diakses pada tanggal 2 Maet 2012.
3

http://www.biotechinstitute.org/sites/default/files/u4/iStock_000008489335Small.j
pg, diakses pada tanggal 2 Maet 2012.
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C. Pemanfaatan Bioteknologi

Gambar 2.1
Pemanfaatan Bioteknologi4

4

Judi Januadi Endjun, Pengembangan dan Pemanfaatan Bioteknologi Dalam Dunia
Kesehatan dan Pengaturannya di Indonesia, Makalah FGD tgl. 13 Juni 2012 di BPHN.
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D. Apikasi Bioteknologi Bidang Kesehatan
Beberapa contoh5 bioteknologi tradisional di bidang pengobatan,
misalnya antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan, diisolasi
dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme
yang toksinnya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan
imunitas. Secara lengkap, penggunaan mikroorganisme dalam aplikasi.
1. Penggunaan mikroorganisme pada Antibiotik
Antibiotik

merupakan

senyawa

yang

dihasilkan

oleh

mikroorganisme tertentu atau dibuat secara semisintetis. Antibiotik
berguna

menghambat

atau

membunuh

pertumbuhan

kuman

penyebab penyakit. Antibiotik pertama yang ditemukan adalah
antibiotik yang dihasilkan dari jamur Penicillium notatum. Penisilin ini
adalah antibiotik yang ampuh melawan infeksi yang disebabkan oleh
bakteri Staphylococcus. Antibiotik lainnya yang sekarang banyak
dipakai adalah antibiotik yang berasal dari genus Streptomyces.
Antibiotik yang termasuk kelompok ini adalah Streptomycin dan
Tetracycline. Antibiotik tersebut sangat ampuh melawan bakteri
Tubercullosis.
2. Penggunaan mikroorganisme pada Hormon
Terdapat

penyakit-penyakit

tertentu pada

manusia

yang

disebabkan oleh adanya masalah pada hormon. Misalnya, penyakit
diabetes mellitus (DM) atau lebih dikenal sebagai penyakit kencing

5

http://budisma.web.id/materi/sma/biologi-kelas-xii/aplikasi-bioteknologi-bidangkesehatan/ jum,at 2 Maret 2012
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manis. Penderita penyakit ini kekurangan hormon insulin sehingga
kadar

gula

dalam darahnya

sangat tinggi. Dengan

adanya

bioteknologi, saat ini hormon insulin telah dapat dihasilkan secara
buatan (transgenik) dengan bantuan bakteri Escherichia coli.6

(a) Pembuatan insulin dilakukan dengan menyisipkan gen
insulin ke dalam bakteri. (b) Kini, insulin mudah didapatkan oleh
penderita diabetes mellitus dalam bentuk cair.
Pada sel bakteri E. coli, dimasukkan DNA sel manusia yang
mengandung

gen

insulin

sehingga

bakteri

E.

coli

dapat

menghasilkan insulin. Karena bakteri dapat berkembang biak dengan
cepat maka hormon insulin pun dapat dihasilkan dalam jumlah yang
banyak.
3. Bayi Tabung
Untuk

dapat

menghasilkan

seorang

bayi,

harus

terjadi

pertemuan antara sel telur ibu dan sel sperma ayah. Kadang kala
proses pertemuan sel telur dan sel sperma (fertilisasi) tidak dapat
terjadi secara baik. Hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya
penghalang di saluran telur, atau karena kualitas sperma yang
6

Aplikasi Bioteknologi Bidang Kesehatan, http://budisma.web.id/materi/sma/biologi-kelasxii/aplikasi-bioteknologi-bidang-kesehatan/ jum,at 2 Maret 2012
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kurang bagus sehingga tidak dapat mencapai sel telur. Jika terjadi
masalah tersebut, dapat diatasi dengan teknologi yang disebut
teknologi bayi tabung. Teknik bayi tabung ini adalah teknik untuk
mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh sang ibu (in
vitro fertilization). Setelah terjadi pertemuan antara sel sperma dan
sel telur ini terjadi, proses selanjutnya, embrio yang dihasilkan
ditanamkan kembali di rahim ibu hingga terbentuk bayi dan dilahirkan
secara normal.
4. Antibodi Monoklonal
Setiap saat tubuh kita dapat terkena serangan virus, bakteri,
jamur, dan zat-zat lain dari lingkungan sekitarnya. Zat-zat tersebut
dapat

membahayakan

tubuh.

Secara

alami,

manusia

dapat

menghasilkan antibodi bagi kuman atau antigen tersebut. Namun,
agar sistem kekebalan tubuh aktif, tubuh harus pernah diserang
kuman tersebut. Terkadang jika tubuh tidak mampu bertahan,
akibatnya akan fatal. Untuk memicu kekebalan tubuh, dapat
dilakukan dengan menyuntikkan vaksin yang mengandung antigen
penyakit tersebut.
Dengan demikian, dapat terbentuk antibodi pada tubuh yang
dapat melawan patogen. Oleh karena kemampuan melawan patogen
ini, antibodi monoklonal dikembangkan untuk mengatasi penyakit
spesifik. Cara yang umum digunakan untuk menghasilkan antibodi
adalah dengan menyuntikkan sedikit antigen pada tikus atau kelinci.
Tubuh

kelinci

atau

tikus

akan
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merespon

antigen

dengan

menghasilkan antibodi yang secara langsung dapat diambil dari
darahnya. Akan tetapi, biasanya antigen direspon oleh beberapa
macam sel. Antibodi yang dihasilkan adalah antibodi poliklonal, yaitu
campuran berbagai antibodi yang dihasilkan oleh berbagai sel.
Sekitar 1970, sebuah teknik dikembangkan untuk menghasilkan
antibodi monoklonal. Antibodi yang dihasilkan dari satu sel yang
sama dan spesifik terhadap satu antigen. Antibodi monoklonal ini
didapat dari kultur sel. Pembuatan antibodi monoklonal adalah
melalui fusi sel antara sel B dari hati dan sel penghasil tumor. Sel B
hati digunakan karena sel inilah yang menghasilkan antibodi. Adapun
sel tumor digunakan karena dapat membelah diri terus-menerus.

Terbentuk antibodi monoklonal7

Langkah pertama untuk membuat antibodi monoklonal adalah
hewan disuntikkan antigen sel B tersebut. Kemudian, sel B hewan

7

Ibid.
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diisolasi dan difusikan dengan sel tumor. Hasilnya adalah sel hibrid
yang menghasilkan satu antibodi tertentu dan terus membelah.
Antibodi monoklonal juga dapat digunakan untuk keperluan diagnosa
dan diharapkan dapat menyembuhkan kanker.

E. Bioteknologi dalam Dunia Kesehatan
Gambar 2.2
Bioteknologi dalam Dunia Kesehatan8

8

Judi Januadi Endjun, op. cit.
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F. Bioteknologi dan Hukum
1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 31huruf b Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan

bahwa

Fasilitas

pelayanan

kesehatan

wajib

mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangan kepada
pemerintah daerah atau Menteri
Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan

bahwa

Pemerintah

menjamin

ketersediaan,

pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama
obat esensial
2. Teknologi dan Produk Teknologi
Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Teknologi dan produk teknologi kesehatan
diadakan, diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi
kesehatan masyarakat.
Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup segala metode dan alat yang digunakan
untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit,
meringankan

penderitaan

akibat

penyakit,

menyembuhkan,

memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit
Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Ketentuan mengenai teknologi dan produk
teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
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memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Pemerintah membentuk lembaga yang bertugas
dan berwenang melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan,
serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk
teknologi.
Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan PP
Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Dalam mengembangkan teknologi sebagaimana
dimaksuda dalam Pasal 42 dapat dilakukan uji coba teknologi atau
produk teknologi terhadap manuasia atau hewan
Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan jaminan tidak merugikan manusia yang dijadikan
uji coba.
Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh orang yang berwenang dan dengan persetujuan
orang yang dijadikan uji coba
Pasal 42 ayat (4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Penelitian terhadap hewan harus dijamin untuk
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melindungi kelestarian hewan tersebut serta mencegah dampak
buruk yang tidak langsung bagi kesehatan manusia
Pasal 44 ayat (5) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji
coba terhadap manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan PP
Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan

bahwa

Setiap

orang

dilarang

mengembangkan

teknologi dan / atau produk teknologi yang dapat berpengaruh dan
membawa risiko buruk terhadap kesehatan masyarakat.
Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan
teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PP
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3. Fokus Penelitian Bioteknologi Kesehatan
Gambar 2.3
Fokus Penelitian Bioteknologi Kesehatan9

9

Ibid.
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4. Produk Bioteknologi
Bioteknologi dalam kedokteran dan produksi obat
a. Antibodi Monoklonal, yakni antibodi sejenis yang diproduksi oleh
sel plasma klon sel-sel b sejenis. Antibodi ini dibuat oleh sel-sel
hibridoma (hasil fusi 2 sel berbeda; penghasil sel b Limpa dan sel
mieloma) yang dikultur. Bertindak sebagai antigen yang akan
menghasilkan anti bodi adalah limpa. Fungsi antara lain diagnosis
penyakit dan kehamilan
b. Terapi Gen, yakni pengobatan penyakit atau kelainan genetik
dengan menyisipkan gen normal
c. Antibiotik, yang dipelopori oleh Alexander Fleming dengan
penemuan penisilin dari Penicillium notatum.
- Penicillium chrysogenum, yakni memperbaiki penisilin yang
sudah ada yangilakukan dengan mutasi secara iradiasi ultra
violet dan sinar X.
- Cephalospurium, yakni penisilin N.
- Cephalosporium, yakni sefalospurin C.
- Streptomyces, yakni streptomisin, untuk pengobatan TBC
d. Interferon, yakni antibodi terhadap virus yang secara alami hanya
dibuat oleh tubuh manusia. Proses pembentukan di dalam, tubuh
memerlukan waktu cukup lama (dibanding kecepatan replikasi
virus), karena itu dilakukan rekayasa genetika.
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e. Vaksin
Contoh: Vaksin Hepatitis B dan malaria. Secara konvensional
pelemahan kuman dilakukan dengan pemanasan atau pemberian
bahan

kimia.

Dengan

bioteknologi

transplantasi gen.

Gambar 2.4
Produk Bioteknologi10

10

Ibid.
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dilakukan

fusi

atau

5. Upaya Kesehatan
Pasal 47 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menentukan
bahwa Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan
dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang
dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan
kesehatan

bahwa

Peningkatan

sebagaimana

dimaksud

dan

pengembangan

pada

ayat

(1)

upaya

dilakukan

berdasarkan pengkajian dan penelitian
Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Pemerintah wajib menetapkan standar mutu
pelayanan kesehatan.
Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Setiap orang berhak menerima atau menolak
sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan
kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai
tindakan tersebut secara lengkap.

6. Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Peningkatan kesehatan merupakan segala
bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemda, dan / atau
masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan
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penyuluhan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk
menunjang tercapainya hidup sehat
Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan

bahwa

Penyembuhan

penyakit

dan

pemulihan

kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan / atau
jaringan tubuh, implan obat dan / atau alat kesehatan, bedah plastik
dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan
kemanuasiaan dan dilarang untuk dikomersialkan
Pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Organ dan / atau jaringan tubuh dilarang
diperjualbelikan dengan dalih apapaun.
Pasal 66 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menentukan
bahwa Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun
dari

hewan,

hanya

dapat

dilakukan

apabila

telah

terbukti

keamanannya dan kemanfaatannya
Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Pengambilan dan pengiriman spesimen atau
bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan
yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di
fasilitas pelayanan kesehatan tertentu
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Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Ketentuan mengenai syarat dan tata cara
pengambilan dan pengiriman spesimen atau sebagian organ tubuh
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perudang-undangan.
Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Pemasangan implan dan / atau alat kesehatan
ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta
dilakukan di fasilitas yankes tertentu
Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh
bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat damn
tidak ditujukan untuk mengubah identitas

7. Kesehatan Reproduksi
Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Setiap yankes reproduksi yang bersifat promotif,
preventif, kuratif, dan / atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan
bantuan dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan
aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan
Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Kesehatan reproduksi merupakan keadaan
sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata
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bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem,
fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.
Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Setiap orang dilarang melakukan aborsi
Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Pengecualian: Indikasi kedaruratan medis dan
Kehamilan akibat perkosaan.

8. Keluarga Berencana
Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin
ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam
memberikan pelayanan KB yang aman, bermutu, dan terjangkau
oleh masyarakat.

9. Pelayanan Darah
Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Pelayanan darah merupakan upaya yankes
yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan
tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial
Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan
darah dilakukan oleh Unit Transfusi Darah.
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10. Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat
Kesehatan
Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus
aman, berkhasiat / bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.

11. Bedah Mayat
Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat
dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donor untuk
kepentingan transplantasi organ.

12. Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak
Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk
menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang
sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu (AKI)
Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya
dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah.
Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
menentukan bahwa Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di
luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan PP.
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Pasal 130 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menentukan
bahwa Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada
setiap bayi dan anak

13. Pembinaan dan Pengawasan
Diatur di dalam Pasal 178 - 188 Undang-undang Nomor 36 Tahun
2009.

14. Permasalahan Bioteknologi
a. Penyalahgunaan
b. Limbah
c. efek samping : mutasi genetika
d. mahal
e. beban berat bagi negara sedang berkembang
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BAB III
KAJIAN RELIGI DAN ETIKA
BIOTEKNOLOGI KESEHATAN

A. Aspek Religi
1. Bayi Tabung
1.1. Menurut Agama Islam
Berdasarkan

fatwa

MUI,

hukum

bayi

tabung

sah

(diperbolehkan) dengan syarat sperma dan ovum yang digunakan
berasal dari pasutri yang sah. Sebab hal itu termasuk dalam ranah
ikhtiar (usaha) yang berdasarkan kaidah-kaidah agama.
MUI juga menegaskan, hukum bayi tabung menjadi haram
jika hasil pembuahan sperma dan sel telur pasutri dititipkan di rahim
wanita lain. Demikian pula ketika menggunakan sperma yang telah
dibekukan

dari

suami

yang

telah

meninggal

dunia

atau

menggunakan sperma dan ovum yang bukan berasal dari pasutri
yang sah, maka hukum bayi tabung dalam hal ini juga haram.
Kalau kita hendak mengkaji masalah bayi tabung dari segi
hukum islam,maka harus dikaji dengan memakai hukum ijthad yang
lajim dipakai oleh oleh para ahli ijtihad, agar hukum ijtihadinya
sesuai dengan prinsip-prinsip Al-qur’an dan sunnah yang menjadi
pegangan ummat islam.
Baiklah, langsung kepembahasan bayi tabung/inseminasi
buatan apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri
sendiri dan tidak ditransfer embrionya kedalam rahim wanita lain
termasuk

istrinya

sendiri
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yang

lain(bagi

suami

yang

berpoligami),maka islam membenarkannya, baik dengan cara
mengambil sperma suami, kemudian disuntikan kedalam vagina
atau uterus istri, maupun dengan cara pembuahan dilakukan diluar
rahim, kemudian buahnya (vertilized ovum) ditanam didalam rahim
istri, asal keadaan suami istri yang bersangkutan benar-benar
memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak,
karena dengan cara pembuahan alami, suami istri tidak berhasil
memperoleh anak. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih
“Hajat (kebutuhan yang sangat penting) diperlakukan seperti
dalam keadaan terpaksa. Padahal keadaan darurat/terpaksa itu
membolehklan melakukan hal-hal yang terlarang”.

Sebaliknya, kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan
bantuan donor sperma dan atau ovum, maka hukumnya haram,
sama saja dengan zina (prostitusi) meskipun dengan secara tidak
langsung. Dan sebagai akibat hukumnya anak hasil inseminasi
tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu
yang melahirkannya.
Dalil-dalil Syar’I yang dapat dijadikan sebagai landasan
hukumnya adalah
1.

Al-Qur’an Surat Al-Isra ayat 7

2.

Surat At-tin ayat 4

Kedua ayat tersebut menunjukan bahwa manusia diciptakan
oleh

Tuhan

sebagai

makhluk

yang

mempunyai

kelebihan/

keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan lainnya.
Dan tuhan sendiri berkenan memuliakan manusia, maka sudah
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seharusnya manusia bias menghormati martabatnya sendiri dan
juga menghormati martabat sesame manusia. Dan inseminasi
buatan dengan donor itu pada hakikatnya merendahkan harkat
martabat manusia (human dignity) sejajar dengan hewan yang
diinseminasi
Hadits Nabi: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman
kepada Alloh dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada
tanaman orang lain (vagina istri orang lain). (Hadits Riwayat Abu
Daud, Al-Tirmidzi, dan hadits ini dipandang shahih oleh Ibnu
Hibban)”
1.2. Menurut Agama Hindu
Inseminasi

buatan(Bayi

tabung)

dapat

diterima

atas

persetujuan suami istri. Inseminasi atau pembuahan secara suntik
bagi umat Hindu dipandang tidak sesuai dengan tata kehidupan
agama Hindu, karena tidak melalui samskara dan menyulitkan
dalam hukum kemasyarakatan.
2. Eutanasia
2.1.

Menurut Agma Islam
a. Hukum Euthanasia Aktif (Positif)
Euthanasia aktif dengan semua bentuknya adalah
haram dan

merupakan

dosa

besar.

Hal

itu

karena

euthanasia aktif hakikatnya merupakan pembunuhan dengan
sangaja. Dan pembunuhan dengan sengaja atau terencana
adalah haram, apapun alasan yang melandasinya. Baik itu
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dengan alasan kasih sayang, permintaan si pasien sendiri,
permintaan keluarga pasien, atau alasan lainnya yang jelas
tidak diterima oleh syariat.
Allah Ta’ala berfirman yang artinya, “Dan janganlah
kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk
membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang
benar.” (QS. Al-An’am 151)
Dan kami rasa dalil-dalil akan haramnya pembunuhan
dengan sengaja adalah hal yang sudah masyhur, karenanya
tidak perlu disebutkan di sini.
Adapun jika itu atas permintaan si pasien, maka si
pasien itu telah menanggung dosa yang sangat besar karena
dia telah membunuh dirinya atau menyuruh orang lain
membunuh dirinya. Sementara dokter dan pihak keluarga
yang rela dengan hal itu semuanya mendapatkan dosa
karena

telah

meridhai

bahkan

bekerja

sama

dalam

perbuatan dosa.
Allah Ta’ala berfirman yang artinya, “Dan janganlah
kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisaa` : 29)
Ini hukumnya di akhirat. Adapun hukum pidana di
dunia, maka hukumnya dikembalikan kepada keluarga di
pasien. Dan dalam hal ini keluarga pasien mempunyai 3
opsi:
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1) Memaafkan si dokter dan membebaskannya dari
semua tuntutan dan ganti rugi.
2) Meminta ganti rugi (diyat) kepada si dokter. Dan diyat
untuk pembunuhan dengan sengaja adalah 100 ekor
onta atau yang senilai dengannya berupa emas dan
perak atau 1000 dinar atau 12.000 dirham menurut
pendapat mayoritas ulama. Sementara 1 dinar setara
dengan 4,25 gr emas.
3) Menuntut si dokter dengan hukuman mati (qishash).
Hanya saja perlu diingatkan bahwa masalah qishash
mempunyai beberapa hukum dan masalah tersendiri,
yang rinciannya bisa dilihat dalam buku-buku fiqhi.
Ketiga opsi ini terambil dari firman Allah Ta’ala yang
artinya, “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan
atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang
yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.
Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan
dari

saudaranya,

hendaklah

(yang

mema’afkan)

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang
diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi
ma’af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah
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itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS AlBaqarah : 178)
b. Hukum Euthanasia Pasif (Negatif)
Jika kita memperhatikan praktik euthanasia pasif ini,
maka kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya hakikat dari
euthanasia

pasif

pengobatan,

ini

karena

adalah
diyakini

tindakan
(atau

menghentikan

dugaan

besar)

pengobatan itu sudah tidak bermanfaat dan hanya akan
menambah kesusahan bagi pasien.
Karenanya, hukum euthanasia pasif ini kembalinya
kepada hukum berobat itu sendiri. Apakah berobat itu
hukumnya

wajib,

sunnah,

atau

mubah?

Jika kita katakan berobat hukumnya wajib, maka berarti
menghentikan pengobatan (euthanasia pasif) hukumnya
adalah haram.
Jika kita katakan berobat itu hukumnya sunnah, maka
maka berarti menghentikan pengobatan (euthanasia pasif)
hukumnya adalah makruh.
Dan jika kita katakan berobat itu hukumnya mubah
(boleh), maka maka berarti menghentikan pengobatan
(euthanasia

pasif)

hukumnya

adalah

mubah.

Dan telah kami jelaskan pada artikel sebelumnya bahwa
berobat hukumnya adalah sunnah.
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2.2.

Menurut Agama Hindu
Pandangan agama Hindu terhadap euthanasia didasarkan
pada ajaran tentang karma, moksa dan ahimsa. Karma
merupakan suatu konsekwensi

murni

dari semua

jenis

kehendak dan maksud perbuatan, yang baik maupun yang
buruk, lahir atau bathin dengan pikiran kata-kata atau tindakan.
Sebagai akumulasi terus menerus dari “karma” yang buruk
adalah menjadi penghalang “moksa” yaitu suatu kebebasan
dari siklus reinkarnasi yang menjadi suatu tujuan utama dari
penganut ajaran Hindu. Ahimsa merupakan prinsip “anti
kekerasan” atau pantang menyakiti siapapun juga.
Bunuh diri adalah suatu perbuatan yang terlarang didalam
ajaran Hindu dengan pemikiran bahwa perbuatan tersebut
dapat menjadi suatu factor yang mengganggu pada saat
reinkarnasi

oleh

karena

menghasilkan

“karma”

buruk.

Kehidupan manusia merupakan suatu kesempatan yang
sangat berharga untuk meraih tingkat yang lebih baik dalam
kehidupan kembali. Berdasarkan kepercayaan umat Hindu,
apabila seseorang melakukan bunuh diri, maka rohnya tidak
akan masuk neraka ataupun surga melainkan tetap berada
didunia fana sebagai roh jahat dan berkelana tanpa tujuan
hingga ia mencapai masa waktu dimana seharusnya ia
menjalani kehidupan (Catatan : misalnya umurnya waktu bunuh
diri 17 tahun dan seharusnya ia ditakdirkan hidup hingga 60
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tahun maka 43 tahun itulah rohnya berkelana tanpa arah
tujuan), setelah itu maka rohnya masuk ke neraka menerima
hukuman lebih berat dan akhirnya ia akan kembali ke dunia
dalam kehidupan kembali (reinkarnasi) untuk menyelesaikan
“karma” nya terdahulu yang belum selesai dijalaninya kembali
lagi dari awal
2.3.

Euthanasia Menurut Agama Budha
Euthanasia atau mercy killing baik yang aktif atau pasif
tidak dibenarkan dalam agama Buddha karena perbuatan
membunuh

atau

mengakhiri

kehidupan

seseorang

ini,

walaupun dengan alasan kasih sayang, tetap melanggar sila
pertama dari Pancasila Buddhis. Perbuatan membunuh atau
mengakhiri hidup seseorang ini sesungguhnya tidak mungkin
dapat dilakukan dengan kasih sayang atau karuna. Orang yang
memiliki

kasih

sayang

tidak

mungkin

akan

melakukan

perbuatan mengakhiri hidup seseorang karena ia menyadari
bahwa sesungguhnya hidup merupakan milik yang paling
berharga bagi setiap makhluk.
Ia yang memiliki kasih sayang tentu akan menghargai
kehidupan setiap makhluk. Ia yang memiliki kasih sayang tentu
selalu ingin berusaha untuk menghilangkan penderitaan
makhluk lain, tetapi tentunya niat yang luhur ini diwujudkan
dengan cara yang benar dan tepat. Terhadap orang yang
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sedang sakit parah, ia akan mengusahakan secara maksimal
agar orang tersebut dapat sembuh.
Sesungguhnya orang yang ‘membunuh karena kasih
sayang’ mempunyai ‘dosa citta’ atau pikiran kebencian karena
ia sesungguhnya tidak senang melihat keadaan orang yang
sedang menderita sakit itu. Ia tentu kesal dengan keadaan
orangtuanya yang tidak kunjung sembuh dari penyakitnya. Ia
kesal karena ia harus mengeluarkan biaya yang besar untuk
pengorbanan orangtuanya itu. Mungkin untuk itu, ia harus
meminjam uang ke sana ke mari yang nantinya harus
dikembalikan. Ia merasa direpotkan dengan hal-hal semacam
itu.
Sang Buddha pernah bersabda sebagai berikut: “Orang
itu, jika meninggal dunia pada saat itu, pasti tumimbal lahir di
alam dewa, sebab batin orang itu tenang. Orang itu, jika
meninggal dunia pada saat itu, pasti tumimbal lahir di alam
neraka, sebab batin orang itu gelisah”. Dari sabda Sang
Buddha tersebut di atas, jelas bahwa batin atau pikiran
seseorang pada saat ia akan meninggal dunia sangat
menentukan keadaan kehidupannya yang akan datang. Jika
seseorang yang akan meninggal dunia itu mempunyai pikiran
yang tenang dan penuh cinta kasih, maka ia akan terlahir
kembali di alam yang menyenangkan. Namun, sebaliknya jika
mempunyai pikiran yang tidak tenang dan penuh dengan
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kebencian, maka ia akan terlahir kembali di alam yang
menyedihkan. Dalam hal ini, batin seseorang dapat tenang
atau tidak menjelang saat kematiannya tentu tidak terlepas dari
perbuatan yang pernah dilakukannya pada masa kehidupan
lampau. Ada orang yang sakit parah itu meninggal dengan
pikiran yang tenang. Namun, pada umumnya orang yang
sedang menderita sakit itu mempunyai pikiran yang tidak
tenang, kacau, gelisah, dan takut. Jadi kalau kita mengakhiri
hidup orang yang sedang sakit itu, maka ini berarti kita
menjerumuskannya ke alam yang menyedihkan.
2.4.

Euthanasia Menurut Agama Kristen Katolik
Gereja Katolik telah berjuang untuk memberikan pedoman
sejelas mungkin mengenai penanganan terhadap mereka yang
menderita sakit tak tersembuhkan, sehubungan dengan ajaran
moral Gereja mengenai euthanasia dan sistem penunjang
hidup. Paus Pius XII tidak hanya menjadi saksi dan mengutuk
program-program egenetika dan euthanasia Nazi, melainkan
juga menjadi saksi atas dimulainya sistem-sistem modern
penunjang hidup, Paus Yohanes Paulus II prihatin dengan
semakin meningkatnya praktek eutanasia, dalam ensiklik
“Evangelium Vitae” (No. 64) memperingatkan kita agar
melawan “gejala yang paling mengkhawatirkan dari `budaya
kematian’.
memberikan

Katekismus

Gereja

ikhtisar

penjelasan
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Katolik
ajaran

(No

2276-2279)

Gereja

Katolik.

Mengenai masalah ini, prinsip-prinsip berikut mengikat secara
moral: Pertama, Gereja Katolik berpegang teguh bahwa baik
martabat setiap individu maupun anugerah hidup adalah kudus.
Kedua, setiap orang terikat untuk melewatkan hidupnya sesuai
rencana Allah dan dengan keterbukaan terhadap kehendakNya, dengan menaruh pengharapan akan kepenuhan hidup di
surga. Ketiga, dengan sengaja mengakhiri hidup sendiri adalah
bunuh diri dan merupakan penolakan terhadap rencana Allah.
Eutanasia secara harfiah diterjemahkan sebagai kematian
yang baik atau kematian tanpa penderitaan, adalah “tindakan
atau pantang tindakan menurut hakikatnya atau dengan
maksud sengaja mendatangkan kematian, dengan demikian
menghentikan setiap rasa sakit” (Declaratio de Euthanasia).
Dengan kata lain, eutanasia menyangkut mengakhiri hidup
dengan sengaja melalui suatu tindakan langsung, seperti suntik
mati,

atau

dengan

suatu

pantang,

seperti

membiarkan

kelaparan atau kehausan. Perlu dicatat bahwa eutanasia biasa
dikenal sebagai “membunuh karena kasihan”; istilah ini paling
tepat

sebab

tindakan

yang

dilakukan

bertujuan

untuk

membunuh dengan sengaja, tak peduli betapa baik tujuannya,
misalnya, untuk mengakhiri penderitaan. Para Uskup Gereja
Katolik mengukuhkan bahwa eutanasia itu pelanggaran berat
hukum Allah, karena berarti pembunuhan manusia yang
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disengaja

dan

dari

sudut

moril

tidak

dapat

diterima”

(Evangelium Vitae, No. 65).
Pasien atau wali dalam kasus pasien tidak sadarkan diri
berhak menolak secara tulus atau mengakhiri prosedurprosedur luar biasa tersebut, yang tidak lagi menjawab situasi
nyata pasien, tidak menawarkan manfaat yang proporsional,
tidak menawarkan pengharapan yang masuk akal akan
manfaatnya, yang mendatangkan beban teramat berat bagi
pasien maupun keluarga, atau sekedar karena “kegagahan”.
Keputusan yang demikian adalah yang paling tepat apabila
kematian jelas di ambang pintu serta tak terhindarkan. Di sini,
orang dapat menolak bentuk-bentuk perawatan yang hanya
sekedar memperpanjang hidup dengan disertai resiko dan
beban berat. Dalam kasus-kasus demikian, orang dapat
menyerahkan diri ke dalam tangan kasih Tuhan dan bersiap diri
meninggalkan dunia ini, sembari mempertahankan saranasarana perawatan kesehatan biasa.
Sebagai contoh ada orang yang menghadapi ajal karena
prostrate yang telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Terakhir kali
saya menjenguknya di rumah sakit, ia telah dalam keadaan
koma. ia makan lewat selang makanan dan bernapas lewat
respirator. Ia mengalami gagal ginjal pula. Para dokter
menyampaikan kepada keluarga bahwa tak ada lagi yang
dapat mereka lakukan dan bahwa situasinya tak dapat
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berubah. Hingga tahap itu, teknologi medis tak dapat
memberikan

pengharapan

kesembuhan

atau

manfaat,

melainkan hanya sekedar menunda proses kematian. Keluarga
memutuskan untuk menghentikan respirator, yang sekarang
telah menjadi sarana luar biasa, dan beberapa menit kemudian
oaring tersebut pun pergi menjumpai Tuhan-nya. Tindakan ini
secara

moral

dibenarkan

dan

dibedakan

dari

tindakan

mengakhiri hidup secara sengaja.

3. Kloning
3.1. Menurut Agama Islam
Hasil seminar internasional tentan kloning yang diprakarsai
oleh pemerintah Arab Saudi, dari 23 Juni s/d 3 Juli 1997 yang
diikuti 125 peserta dari berbgai belahan dunia dan dari disiplin ilmu
fikih dan bioteknologi menyimpulkan kloning terhadap manusia
diharamkan, sementara kloning untuk hewan dan tumbuhan
dibolehkan.
3.2. Menurut Agama Hindu
Ajaran agama Hindu memandang bahwa setiap

orang

hendaknya dapat meningkatkan dirinya dengan memperdalam ilmu
pengetahuan. Seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan dapat
menganalisa dengan tajam segala sesuatu yang dihadapi melalui
kekuatan intelektual yang dimilikinya. Mengembangkan ilmu
pengetahuan

dan

meningkatkan

ketajaman

intelektual

dan

kecerdasan diamanatkan dalam Kitab Suci Weda. Demikian pula
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mengasah ketajaman intelektual bagaikan memiliki mata yang
ketiga. Atas dasar sabda Tuhan Yang Maha Esa inilah merupakan
kewajiban bagi umat manusia untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan

dan

kecerdasan

untuk

kesejahteraan

dan

kebahagaiaan umat manusia.
Dalam ajaran Hindu dikenal adanya Dewi Saraswati, sebagai
perwujudan

Hyang Widhi

melambangkan

ilmu

(Tuhan

pengetahuan

Yang Maha
dan

Esa),

yang

kebijaksanaan,

yang

memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan material dan spiritual.
Oleh karena itu pengembangan ilmu pengetahuan hendaknya tidak
mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, moral, etika dan spiritual. Ini
berarti bahwa menurut ajaran Agama Hindu, ilmu pengetahuan
tidak bebas nilai, harus memperhatikan nilai-nilai moralitas dan
etika. Ilmu pengetahuan akan mempunyai makna bila senantiasa
berlandaskan nilai moral, etika serta spiritual. Ilmu pengetahuan
dan teknologi tidak boleh dilepaskan dari frame ajaran moral, etika,
dan spiritual.
Munculnya teknologi kloning hendaknya juga diarahkan
untuk tujuan mensucikan dan meningkatkan moral, etika dan
spiritual umat manusia. Cerita-cerita mitos keagamaan pada masa
lalu meenggambarkan proses kloning dan rekayasa genetika. Di
dalam cerita Mahabarata digambarkan kelahiran Kurawa yang
dapat diinterpretasikan sebagai kloning. Kurawa yang berjumlah
seratus orang berasal dari gumpalan darah yang dieram kemudian
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berubah menjadi manusia dengan sifat-sifat raksasa yang buas.
Dalam Kitab Puruna ditemukan cerita-cerita keagamaan kuno yang
menggambarkan

lahirnya

monster-monster

hasil

rekayasa

genetika. Dalam kekawain Bhomantaka diceriterakan tentang
raksasa (monster) bernama Bhoma

yang dilahrkan karena

perkawinan Visnu dengan Pertiwi. Akibat perkawinan ini lahirlah
monster raksasa yang sangat menakutkan yang kemudian
menghancurkan bumi dan surga. Monster ini kemudian berhasil
dimisnahkan oleh Kresna.
Secara normal pengembangan jenis atau keturunan, masingmasing organisme oleh Tuhan telah ditetapkan suatu rancangan
pembiakan melalui rahim (jiwaja) melalui bertelur (andaja) melalui
biji (udbija) dan dengan panas (swedaja). Selengkapnya diuraikan
sebagai berikut1:
Pacawacca mrgacaiwa
Wyataccobbayatodatah
Raksamsi ca picacacca
Manusyacca jarayujah
(Manu Smerti: I, 43)
“Binatang ternak, kijang, binatang pemakan daging yang
bergigi dua baris, raksasa dan manusia lahir dari kandungan”
Armajah pakasinah sarpa
1

G. Pudja & Tjokorda Rai Sudharta, Manawa Dharmacastra (Manu Dharmacastra) atau Weda
Smrti., Compedium Hukum Hindu, hal. 41.
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Nakramatsyacca kaccapah
Yani caiwam prakarani
Sthalajonyadakani ca
(Manu Smerti: I.44)

Dari telur lahirlah burung-burung, ular, buaya, ikan, kurakura, dan binatang lain yang hidup di darat dan yang hidup di air

Swedajam damcamacakam
Yukamaksikamatkunam
Usmanaccopajayante
Yaccanyatkimciditrcam
(Manu Smerti: I.45)

Demikian pula insek berlendir panas, insek penyengat dan
penggigit, kutu-kutu busuk dan semua jenis insek lahir karena
panas.

Udbhijjah sthawarah sarwe
Bijakandaprarohinah
Osadhyah phalapkanta
Bahu puspa phalopagah
(Manu Smerti: I. 46)
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Semua jenis tanaman, baik yang tumbuh dari biji atau dari
tepung sari, yang tumbuh dari putik, demikian pula tumbuhtumbuhan musiman yang berbunga dan berbuah banyak mati
setelah lewat musim berbuah.

Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagai lelaki
dan perempuan untuk dapat mengembangakan keturunan.
Untuk menjadi ibu, wanita itulah yang diciptakan dan untuk
menjadi ayah laki-laki itulah yang diciptakan, karena itu upacara
agama ditetapkan dalam Wedda untuk dilaksanakan oleh suami
bersama istri (manu Smerti: IX.96)
Dari kutipan sloka-sloka itu terkandung isyarat dan prasyarat
yang harus diperhatikan dalam usaha mengembangkan keturunan,
yaitu:
Pertama, kelahiran manusia sebagai lelaki atau perempuan
adalah kodrat. Hidup yang baik adalah hidup yang sesuai dengan
kodrat itu sendiri yang sifatnya niscaya. Hidup yang sesuai dengan
kodrat adalah hidup yang baik karena dapat ikut ambil bagian
dalam rencana Tuhan. Kedua, untuk membentuk keluarga dengan
maksud supaya ada keturunan, wajib menempuh samsara wiwaha
yang telah ditetapkan dalam Weda. Diluar itu dianggap tidak sah.
Ketiga,

kodrat

manusia

untuk

keturunan melalui proses kehamilan (rahim)
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mengembangbiakkan

Untuk mengetahui persepsi Hindu terhadap kloning manusia
perlu disimak isi dari Kitab Suci Ayurweda. Di dalam Kitab
Ayurweda, salah satu dari kitab suci agama Hindu. Dikatakan
bahwa bhruna (janin) manusia terjadi akibat bertemunya sukra dan
sonita. Hasil pertemuan sukra dan sonita ini setelah berada dalam
garbhasaya (di Bali disebut Kunda Kucupu Manik) atau kandungan.
Sukra ini sering disamakan dengan sperma dan di Bali disebut
sukla atau kama petak (cairan kenikmatan berwarna putih).
Sedangkan sonita diidentikkan dengan sel telur, di Bali disebut
sebagai swanita atau kama bang (cairan kenikmatan berwarna
merah). Padahal menurut Ayurweda, sukra tersebut merupakan
salah satu unsur dari sapta dhatu, yakni tujuh buah unsur jaringan
hidup tubuh manusia, yang terdapat baik pada laki-laki maupun
perempuan. Ketujuh unsur jaringan atau sapta dhatu terdiri atas:
-

Rasa (cairan makanan, plasma, cairan jaringan);

-

Rakta (darah);

-

Mamsa (otot);

-

Ashni (tulang);

-

Majja (sumsum);

-

Meda (lemak);

-

Sukra (kehidupan).
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Ajaran

Hindu

memandang

bahwa

kehidupan

adalah

kesempatan untuk memperbaiki diri, khuusnya bagi yang menjelma
sebagai manusia, yakni mahluk yang palingsempurna dibandingkan
dengan hahluk hiduip yang lain. Kelebihan manusia karena
manusia memiliki kemampuan berfikir, mampu membedakan yang
baik dan yang buruk, salah dan benar, dan dengan keyakinan
agama mereka dapat melepaskan ikatan yang membelenggu
dirinya untuk mencapai moksa dengan jalan berbuat baik. Oleh
karena itu Hindu memandang penjelmaan manusia penuh arti dan
sangat bermanfaat bila denga kesadarannya dimanfaatkan untuk
memperbaiki diri, meningkatkan kualitas hidupnya.
Kloning tidak lepas dari proses seleksi, hal ini berarti akan
mengorbankan fetus hasil kloning yang tidak mempunyai kualitas
yang baik. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa
sejak terjadi pertemuan antara sonita dan sukra maka sejak itulah
telah ada kehidupan. Kegiatan seleksi dengan meniadakan fetusfetus tersebut berarti melakukan pembunuhan. Hal ini sangat
bertentangan dengan ajaran agama Hindu.
Salah satu alasan yang dikemukakan oleh para ilmuwan
yang bermaksud melakukan kloning manusia adalah untuk
menolong

pasangan

suami

istri

yang mengalami

kesulitan

mendapatkan keturunan secara alami maupun secara in vitro.
Tidak dapat disangkal keberadaan anak di dalam suatu keluarga
merupakan suatu hal yang penting. Di dalam Kitab Weda pun juga
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diungkapkan betapa pentingnya keberadaan anak di dalam suatu
keluarga. Beberapa sloka menunjukkan hal tersebut, yaitu anatara
lain:
Yad apipesa mataram
Putrah pramudito dhayan
Etat tad agne amrno bhawami
(Yayurweda XIX.11)

Sang Hyang Agni, Kami bebas dari hutang setelah seorang putra
lahir pada kami yang menghisap payudara ibunya dengan riang
gembira dan menginjak-injak tubuh ibunya itu
Acchmam tantum anu sam tarema
(Atharweda VI.122.1)
Kita dapat menyeberangi lautan kehidupan dengan memelihara
garis keturunan/melahirkan putra saputra.
Namun demikian hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan
pembenar bagi kegiatan kloning manusia. Karena pada hakekatnya
mempunyai keturunan bukan satu-satunya tujuan perkawinan.
Menurut ajaran agama Hindu tujuan perkawinan adalah meliputi
dahrmasampatti (bersama suami istri mewujudkan pelaksanaan
dharma), praja (melahirkan keturunan) dan rati (menikmati
kehidupan seksual dan kepuasan indria lainnya). Jadi tujuan utama
dalam perkawinan adalah melaksanakan dharma.
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3.3. Menurut Agama Budha
Secara umum, definisi cloning adalah proses memperbanyak
materi biologi yang dapat mencakup DNA, sel, tissue, organ,
maupun organisme, dimana materi yang diperbanyak tersebut
(clone) memiliki DNA yang sama dengan induknya. Karena DNA
(deoxyribonucleic acid) menyimpan informasi genetik, maka clone
memiliki informasi genetik yang sama dengan induknya.
Ada 3 jenis cloning:
1.

DNA cloning

2.

Therapeutic cloning

3.

Reproductive cloning

Artikel ini ditulis oleh Andromeda, dan menjelaskan secara singkat
ketiga jenis cloning tersebut, kemudian akan membahas pandangan
Buddhis terhadap ketiga jenis cloning ini terutama dari segi etikanya.
1. DNA cloning
DNA cloning juga dikenal dengan sebutan molecular cloning,
recombinant DNA technology, dan gene cloning. Sesuai definisi yang
diberikan di atas, maka materi biologi yang diclone dalam proses
DNA cloning adalah DNA itu sendiri. Dengan demikian, boleh
dikatakan DNA cloning adalah jenis cloning yang paling sederhana
diantara ketiga jenis cloning. Ilmuwan menggunakan recombinant
DNA technology untuk memproduksi protein (protein expression &
purification) , mentransfeksi sel (transfection) untuk mempelajari
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fungsi protein tersebut di dalam sel, dan untuk berbagai aplikasi
biologi lainnya.
Karena proses DNA cloning sama sekali tidak merugikan makhluk
hidup, maka DNA cloning tentunya tidak bertentangan dengan etika
Buddhis. DNA cloning merupakan teknik biologi yang digunakan
secara luas dan bebas di laboratori-laborato ri biologi di seluruh
dunia.
2. Therapeutic cloning
Therapeutic cloning adalah proses cloning tissue maupun organ,
dimana hasil clone tissue/organ tersebut hanya akan digunakan
untuk keperluan terapi medik. Therapeutic cloning diawali dengan
proses somatic cell nuclear transfer (SCNT), dimana nucleus (inti
sel) dari ovum (sel telur) diganti dengan nucleus dari sel somatik
yang akan diclone (induk). Sel somatik mencakup sel-sel tubuh
kecuali sel reproduktif (sperma dan ovum). Dengan kata lain, SCNT
terdiri dari 3 tahap, yakni 1) melenyapkan/ membuang nucleus ovum,
2) mengambil nucleus somatik, 3) menaruh nucleus somatik tersebut
ke dalam ovum yang telah tak bernucleus. Jadi proses mikroskopik
SCNT ini akan menghasilkan sel ovum yang nucleusnya berasal dari
(telah diganti dengan) sel somatik. Sel ovum yang memiliki genetik
yang sama dengan sel somatik (induk) ini kemudian akan
berkembang menjadi blastocyst (tahap awal dalam pembuahan)
yang mengandung stem cell, yakni sel yang mampu berkembang
(differentiate) menjadi berbagai jenis sel tubuh. Stem cell inilah yang
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akan kemudian dibuat (induced) berkembang mejadi tissue maupun
organ.
Singkatnya, bila anda ingin mendapat jantung baru karena jantung
lama anda telah rusak, maka ilmuwan akan mengambil sel tubuh
anda (misalnya sel kulit anda), kemudian mengambil inti sel kulit
anda tersebut dan memasukannya ke dalam sel ovum (dari
pendonor wanita) yang telah dilenyapkan inti selnya terdahulu.
Kemudian sel tersebut dibiarkan berkembang, dan stem cell yang
dihasilkan akan diambil untuk dibuat tumbuh menjadi jantung baru
anda.

Manfaatnya sangat besar! Pasien yang mengalami kegagalan
jantung, ginjal, dan organ penting lainnya dapat memperoleh organ
baru. Mengapa kita tidak cukup mengambil organ dari pendonor?
Karena sangat sulit mencari donor yang cocok dengan kita
(immunohistocompati

bility).

Organ

yang

tidak

cocok

akan

menyebabkan immune system kita menyerang organ tersebut
karena tubuh kita menganggap organ tersebut sebagai ‘asing.’
Akibatnya organ tersebut akan mengalami kegagalan. Jadi manfaat
therapeutic cloning itu jelas, yakni sebagai alternatif baru untuk terapi
medik.
Walau belum terdapat kesepakatan antara para ilmuwan biologi dan
kaum terpelajar Buddhis lainnya tentang therapeutic cloning ini, akan
tetapi jelas bahwa dalam Buddhisme sel-sel tubuh kita tak dianggap
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sebagai makhluk hidup. Yakni, tidak dikenal bahwa masing-masing
sel, tissue, maupun organ di tubuh kita itu memiliki unsur batiniah
(Pali: nama). Jadi sel ovum dan sperma bukanlah termasuk makhluk
hidup

yang

memiliki

kesadaran.

Tetapi

setelah

terjadinya

pembuahan (bersatunya ovum dan sperma), maka terbentuklah
secara perlahan-lahan sel-sel yang akan tumbuh menjadi fetus
melalui proses yang dikenal sebagai embryogenesis. Bayi yang lahir
tersebut memiliki unsur batiniah (nama) dan fisik (rupa). Jadi
pertanyaannya adalah, “Di tahap mana dari embryogenesis ini mulai
terbentuknya kesadaran?”
Pertanyaan ini penting karena dalam pandangan Buddhis, makhluk
hidup terdiri dari unsur batiniah (nama) dan fisik (rupa) (Ref:
Samyutta Nikaya 12.2). Hubungan antara unsur batiniah dan fisik ini
adalah sangat erat dan tak bisa dipisahkan. Tanpa telinga dan
sistem syaraf pendengaran, kita tak akan mampu mendengar. Tanpa
kesadaran yang cukup kuat, misalnya sewaktu lagi tertidur, kita juga
tak akan mampu mendengar suara-suara halus yang mampu kita
dengar sewaktu kita terjaga. Jadi hubungan antara unsur batiniah
dan fisik ini sangatlah erat dan sulit dipisahkan. Mereka saling
membutuhkan. Tapi kapankah terbentuknya unsur batiniah ini dalam
proses embryogenesis?
Stem cell terbentuk sekitar 4-5 hari setelah pembuahan (fertilization)
. Dalam tahap ini, tidak ditemukan bukti-bukti adanya kesadaran.
Karena kesadaran sangat erat hubungannya dengan sistem syaraf,
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yakni tanpa sistem syaraf kesadaran kita tak akan berfungsi, maka
patut kita teliti kapan mulai terbentuknya sistem syaraf dalam proses
embryogenesis ini. Proses terbentuknya sistem syaraf dalam
embryogenesis dikenal sebagai neurulation, dan prosesnya dimulai
sekitar minggu ketiga setelah pembuahan (Ref: Am J Med Genet C
Semin Med Genet, 135C(1): 2-8). Ini adalah saat yang paling awal
embryo tersebut dapat dikatakan memiliki sistem syaraf. Saat ini
sistem syarafnya masih baru saja mulai terbentuk, dan tentunya
masih jauh dari selesai. Oleh karena alasan inilah, maka tahap
embryogenesis di hari 4-5 post-fertilization itu masih belum dapat
tergolong sebagai makhluk hidup. Dan pengambilan stem cell dari
tahap

embryogenesis

ini

seharusnya

tak

dianggap

sebagai

pembunuhan karena belum dapat tergolong sebagai makhluk hidup,
yakni belum terdapat bukti telah terbentuknya kesadaran. Dari
argumen ini, maka therapeutic cloning, andaikata saja dilakukan di
minggu

pertama

pembuahan,

tak

dapat

disebut

sebagai

pembunuhan. Dengan sendirinya, praktek therapeutic cloning
seharusnya tak dianggap bertentangan dengan etika Buddhis.
3. Reproductive cloning
Reproductive cloning adalah proses membuat organisme baru
(clone) dimana DNA clone tersebut memiliki identitas yang sama
dengan DNA induknya. Proses yang digunakan dalam reproductive
cloning adalah sama dengan proses therapeutic cloning, akan tetapi
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embryo yang terbentuk tersebut dibiarkan berkembang di dalam
rahim (surrogate mother).
Berbagai manfaat reproductive cloning antara lain, teraihnya ras
unggul di dalam industri peternakan yang akan menghasilkan
hewan-hewan dan produk hewan yang unggul, membangkitkan
kembali species yang telah punah, dst
Buddhisme berpendapat bahwa munculnya/terbentuk nya makhluk
hidup bukanlah berasal dari hasil ciptaan, akan tetapi berasal dari
kegelapan batin (Ref: Samyutta Nikaya 12.2). Karena kegelapan
batin inilah, makhluk bertumimba lahir. Dengan lenyapnya kegelapan
batin ini, maka lenyap juga tumimba lahir ini. Di sini tak dikenal
adanya ‘ego’ (roh, inti, keabadian mutlak), dan makhluk hidup terus
bertumimba lahir dikarenakan kegelapan batin ini. Ajaran ini dikenal
juga sebagai hukum sebab akibat (Pali: paticcasamupada) , yakni
terbentuknya segala sesuatu adalah karena adanya penyebab.
Dengan berakhirnya penyebab tersebut, maka berakhir pula
akibatnya. Oleh karena itu, konsep reproductive cloning tidak dapat
dikatakan bertentangan dengan ajaran Buddha. Cloning sebenarnya
bukanlah proses ilmiah yang aneh dalam pandangan Buddisme
karena Buddhisme selalu memandang segala sesuatu sebagai
rantaian sebab akibat. Proses cloning hanya dapat berhasil setelah
ilmuwan mengerti sebab akibatnya, yakni embryo dapat terbentuk
dari hasil pembelahan sel ovum yang bernucleus diploid (2 set
kromosom). Dengan menyediakan kondisi yang cocok untuk
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perkembangan embryo, maka tak heran bayi akan terbentuk. Jadi
bila kondisi yang tepat ada, maka akan bersatulah unsur batiniah
(nama) dan fisik (rupa) yang kemudian akan lahir menjadi seorang
bayi.
Walau dalam aspek filsafat, reproductive cloning tak bertentangan
dengan ajaran Buddha, akan tetapi dalam aspek pragmatic,
reproductive cloning masih mengalami banyak permasalahan teknis.
Banyak

bukti-bukti

yang

menunjukan

bahwa

clone

memiliki

abnormalitas yang belum jelas penyebabnya. Ilmuwan berpendapat
bahwa inti sel yang diambil dari induk tersebut mungkin tak optimal
untuk dipakai dalam cloning karena semakin pendeknya telomere
(ujung DNA akan menjadi semakin pendek setiap kali sel membelah
diri). Banyak clone yang tak dapat hidup sepanjang usia induk
mereka. Maka ilmuwan seharusnya memikul tanggung jawab yang
berat ini, dan seharusnya reproductive cloning tidak dipraktekan,
apalagi dalam skala besar, sampai setelah permasalahan teknis ini
telah

dapat

ditanggani.

Tetapi

tentunya

untuk

menanggani

permasalahan teknis ini diperlukan percobaan, eksperimen. Dan
eksperimen-eksperimen

ini

kecenderungan

membentrok

yang

tentunya

memiliki

kecenderungan-

dengan

etika

Buddhis.

Seandainya di masa depan proses cloning ini sudah tak mengalami
permasalahan teknis, maka reproductive cloning mungkin akan
dijadikan praktek masyarakat umum.
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4. Transplantasi Organ
4.1. Menurut Agama Islam
Organ atau jaringan tubuh yang akan dipindahkan dapat
diambil dari donor yang hidup atau dari jenazah orang yang baru
meninggal dimana meninggal sendiri didefinisikan kematian batang
otak. Organ-organ yang diambil dari donor hidup seperti : kulit ginjal
sumsum tulang dan darah (transfusi darah). Organ-organ yang
diambil dari jenazah adalah jantung,hati,ginjal,kornea,pancreas,paruparu dan sel otak. Semua upaya dalam bidang transplantasi tubuh
tentu memerlukan peninjauan dari sudut hokum dan etik kedokteran
Ada 3 tipe donor organ tubuh ;
1. Donor dalam keadaan hidup sehat : tipe ini memrlukan seleksi
yang cermat dan pemeriksaan kesahatan yang lengkap, baik
terhadap donor maupun resipien untuk menghindari kegagalan
karena penolakan tubuh oleh resipien dan untk mencegah resiko
bagi donor.
2. Donor dalam keadaan koma atau diduga akan meninggal dengan
sege. Untuk tipe ini pengambilan organ donor memrlukan alat
control kehidupan misalnya alat bantu pernafasan khusus . Alat
Bantu akan dicabut setelah pengambilan organ selesai. itu.
3. Donor dalam keadaan mati. Tipe ini merupakan tipe yang ideal ,
sebab secara medis tinggal menunggu penentuan kapan donor
dianggap meninggal secara medis dan yuridis.
Tipe Donor 1
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Donor dalam keadaan sehat. Yang dimaksud disini adalah
donor anggota tubuh bagi siapa saja yang memerlukan pada saat si
donor masih hidup. Donor semacam ini hukumnya boleh. Karena
Allah Swt memperbolehkan memberikan pengampunan terhadap
qisash maupun diyat.
Allah Swt berfirman:
ٌ ِﺗـَ ْﺧـﻔ
ْش ْ◌ ﺊٌ اَﺧِـ ْ ِ ﻣِنْ ﻟَ ُ ﻋُـﻔ َِﻲ َﻓ َﻣن
َ ٌـﺎن اِﻟـَ ْــ ِ َواَدَا ٌء ِﺑﺎﻟ َﻣـﻌْ ُر ْوفِ َﻓـﺎﺗـ ﱢ َﺑـﺎع
َ ْﺑــﺈﺣ
َ ِف ذﻟ
ٍ ــﺳ
ِ ك
َْو َرﺣْ َﻣ ٌﺔ َرﺑــ ﱢ ُﻛ ْم ﻣِن
Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari
saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara
yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat)
kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka
baginya siksa yang sangat pedih. (TQS al-Baqarah [2]: 178)
Namun, donor seperti ini dibolehkan dengan syarat. Yaitu,
donor tersebut tidak mengakibatkan kematian si pendonor. Misalnya,
dia mendonorkan jantung, limpha atau paru-parunya. Hal ini akan
mengakibatkan kematian pada diri si pendonor. Padahal manusia
tidak boleh membunuh dirinya, atau membiarkan orang lain
membunuh dirinya; meski dengan kerelaannya.
Allah Swt berfirman:
َاَﻧــ ْـﻔُ َﺳــ ُﻛ ْم ﺗـَـﻘ ْــﺗﻠُوُ ا َوﻻ
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. (TQS an-Nisa [4]: 29).
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Selanjutnya Allah Swt berfirman:
َس ﺗـَـﻘ ْــﺗﻠُوُ ا َوﻻ
ﺑـِـﺎ ْﻟ َﺣ ﱢ
َ ـــق ِاﻻﱠ ﷲ ﺣـَـ ﱠر َم اﻟـﱠﺗِﻰ اﻟﻧـ ّ◌ّ ْﻓ
Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji,
baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan
janganlah

kamu

membunuh

jiwa

yang

diharamkan

Allah

(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.
(QS al-An’am [6]: 151)
Sebagaimana tidak bolehnya manusia mendonorkan anggota
tubuhnya yang dapat mengakibatkan terjadinya pencampur-adukan
nasab atau keturunan. Misalnya, donor testis bagi pria atau donor
indung telur bagi perempuan. Sungguh Islam telah melarang untuk
menisbahkan dirinya pada selain bapak maupun ibunya.
Allah Swt berfirman:
Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan
mereka. (TQS al-Mujadilah [58]: 2)
Selanjutnya Rasulullah saw bersabda:
“Barang siapa yang menasabkan dirinya pada selain bapaknya,
atau mengurus sesuatu yang bukan urusannya maka atas orang
tersebut adalah laknat Allah, Malaikat dan seluruh manusia”.
Sebagaiman sabda Nabi saw:
“Barang siapa yang dipanggil dengan (nama) selain bapaknya
maka surga haram atasnya”
Begitu pula dinyatakan oleh beliau saw:
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“Wanita manapun yang telah mamasukkan nasabnya pada
suatu kaum padahal bukan bagian dari kaum tersebut maka dia
terputus dari Allah, dia tidak akan masuk surga; dan laki-laki
manapun yang menolak anaknya padahal dia mengetahui (bahwa
anak tersebut anaknya) maka Allah menghijab Diri-Nya dari laki-laki
tersebut, dan Allah akan menelanjangi (aibnya) dihadapan orangorang yang terdahulu maupun yang kemudian”.
Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud Ra, dia
berkata:
ُ ْــس اﻟﻧـ ﱠـِﺑﻲﱢ َﻣ َﻊ َﻧ ْـﻐ
ــز ْوا ُﻛـﻧـﺎ
َ َ ﻧِﺳـَـﺎ ٌء ﻟـَـﻧـَﺎ ﻟـ،  َﻓـﻘــُ ْﻠـﻧـَﺎ: ﺎرﺳُـو َل
َ َﷲ ـ

َ؟ َﻧﺳْ ـ َﺗ ْﺧﺻِ ﻲ أَﻻ

َ
ﺎﻧــﺎ
َ َذﻟِك َﻋ ْن ﻓـَـ َﻧـ ـ.
“ Kami dulu pernah berperang bersama Rasulullah sementara
pada kami tidak ada isteri–isteri. Kami berkat :”Wahai Rasulullah
bolehkah kami melakukan pengebirian ?” Maka beliau melarang
kami untuk melakukannya,”
Adapun donor kedua testis maupun kedua indung telur, hal
tersebut akan mengakibatkan kemandulan; tentu hal ini bertentangan
dengan perintah Islam untuk memelihara keturunan.
Tipe donor 2
hukum Islam pun tidak membolehkan karena salah satu hadist
mengatakan bahwa ”Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan
tidak boleh membayakan diri orang lain.” (HR. Ibnu Majah). Yakni
penjelasannya bahwa kita tidak boleh membahayakan orang lain
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untuk keuntungan diri sendiri. Perbuatan tersebut diharamkan
dengan alasan apapun sekalipun untuk tujuan yang mulia.
Tipe Donor 3
Menurut hukum Islam ada yang membolehkan dan ada yang
mengharamkan. Yang membolehkan menggantungkan pada syarat
sebagai berikut:
Resipien (penerima organ) berada dalam keadaan darurat yang
mengancam dirinya setelah menmpuh berbagai upaya pengobatan
yang lama
Pencangkokan tidak akan menimbulkan akibat atau komplikasi
yang lebih gawat
Telah disetujui oleh wali atau keluarga korban dengan niat
untuk menolong bukan untuk memperjual-belikan
yang tidak membolehkan alasannya :
Seseorang yang sudah mati tidak dibolehkan menyumbangkan
organ tubuhnya atau mewasiatkan untuk menyumbangkannya.
Karena seorang dokter tidak berhak memanfaatkan salah satu organ
tubuh

seseorang

yang

telah

meninggal

dunia

untuk

ditransplantasikan kepada orang yang membutuhkan. Adapun
hukum kehormatan mayat dan penganiayaan terhadapnya, maka
Allah SWT telah menetapkan bahwa mayat mempunyai kehormatan
yang wajib dipelihara sebagaimana orang hidup. Dan Allah telah
mengharamkan pelanggaran terhadap pelanggaran kehormatan
mayat

sebagaimana

pelanggaran
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kehormatan

orang

hidup.Diriwayatkan dari A’isyah Ummul

Mu’minin RA bahwa

Rasulullah SAW bersabda:
ــر
َ ـﺳ
َ َﺣــ ًّ ـﺎ َﻛ َﻛــﺳْ ِر ِه اﻟﻣْـَ ﱢــتِ َﻋ ْظــ ُم َﻛ
“Memecahkan

tulang

mayat

itu

sama

saja

dengan

memecahkan tulang orang hidup” (HR. Ahmad, Abu dawud, dan Ibnu
Hibban)
Tindakan mencongkel mata mayat atau membedah perutnya
untuk diambil jantungnya

atau ginjalnya atau hatinya untuk

ditransplantasikan kepada orang lain yang membutuhkan dapat
dianggap sebagai mencincang mayat. Padahal Islam telah melarang
perbuatan ini. Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Abdullah bin
Zaid Al-Anshasi RA, dia berkata :
ْ َواﻟﻣُـ َﺛـﻠﱠــ ِﺔ اﻟـ ﱡﻧ ِْـﺑﻲ َﻋ ِن ﷲ َرﺳ
َُــو ُل َ ﻰﻧـ
“ Rasulullah SAW telah melarang ( mengambil ) harta hasil
rampasan dan mencincang (mayat musuh ).”(H.R. Bukhari)

4.2. Menurut Agama Hindu
Transplantasi organ tubuh dapat dibenarkan dengan alasan,
bahwa pengorbanan (yajna) kepada orang yang menderita, agar
dia bebas dari penderitaan dan dapat menikmati kesehatan dan
kebahagiaan, jauh lebih penting, utama, mulia dan luhur, dari
keutuhan organ tubuh manusia yang telah meninggal. Tetapi sekali
lagi, perbuatan ini harus dilakukan diatas prinsip yajna yaitu
pengorbanan tulus iklas tanpa pamrih dan bukan dilakukan untuk
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maksud mendapatkan keuntungan material. Berkat kemajuan dan
bantuan teknologi canggih di bidang medis (kedokteran), maka
sistem pencangkokan organ tubuh orang yang telah meninggalpun
masih dapat dimanfaatkan kembali bagi kepentingan kemanusiaan
ajaran Hindu tidak melarang bahkan menganjurkan umatnya untuk
melaksanakan transplantasi organ tubuh dengan dasar yajna
(pengorbankan tulus iklas dan tanpa pamrih) untuk kesejahteraan
dan kebahagiaan sesama umat manusia.
Berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama, dibenarkan dan
dianjurkan agar umat Hindu melakukan tindakan transplantasi
organ tubuh sebagai wujud nyata pelaksanaan kemanusian
(manusa yajna). Tindakan kemanusiaan ini dapat meringankan
beban derita orang lain. Bahkan transplantasi organ tubuh ini tidak
hanya dapat dilakukan pada orang yang telah meninggal,
melainkan juga dapat dilakukan pada orang yang masih hidup,
sepanjang ilmu kedokteran dapat melakukannya dengan tetap
mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan (Heri, 2008).
Menurut ajaran agama Hindu, transplantasi organ tubuh
dapat dibenarkan dengan alasan, bahwa pengorbanan (yajna)
kepada orang yang menderita, agar ia bebas dari penderitaan dan
dapat menikmati kesehatan dan kebahagiaan, jauh lebih penting,
utama, mulia dan luhur, dari keutuhan organ tubuh manusia yang
telah meninggal. Tetapi sekali lagi, perbuatan ini harus dilakukan
diatas prinsip yajna yaitu pengorbanan tulus iklas tanpa pamrih dan
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buka dilakukan untuk maksud mendapatkan keuntungan material.
Alasan yang lebih bersifat logis dijumpai dalam kitab Bhagawadgita
II.22 sebagai berikut: “Wasamsi jirnani yatha wihaya nawani grihnati
naro parani, tatha sarirani wihaya jirnany anyani samyati nawani
dehi” Artinya: seperti halnya seseorang mengenakan pakaian baru
dan membuka pakaian lama, begitu pula Sang Roh menerima
badan-badan jasmani yang baru, dengan meninggalkan badanbadan lama yang tiada berguna. Kematian adalah berpisahnya
Jiwatman atau roh dengan badan jasmani ini. Badan jasmani atau
sthula sarira (badan kasar) terbentuk dari Panca Maha Bhuta (apah
= unsur cair, prethiwi = unsur padat, teja = unsur sinar, bayu =
unsur udara dan akasa = unsur eter), ibarat pakaian. Apabila badan
jasmani (pakaian) sudah lama dan rusak, kita akan membuangnya
dan menggantikannya dengan pakaian baru (Heri, 2008).
Prinsip kesadaran utama yang diajarkan dalam agama Hindu
adalah bahwa badan identitas kita yang sesungguhnya bukanlah
badan jasmani ini, melainkan adalah Jiwatman (roh). Badan
jasmani merupakan benda material yang dibangun dari 5 zat
(Panca Maha Bhuta) dan akan hancur kembali menyatu kedalam
makrokosmos dan tidak lagi mempunyai nilai guna. Sedangkan
Jiwatma adalah kekal, abadi, dia tidak mati pada saat badan
jasmani itu mati, senjata tidak dapat melukaiNya. Wejangan Sri
Kresna kepada Arjuna dalam Bhagawadgita: “Engkau tetap kecil
karena sepanjang waktu engkau menyamakan dirimu dengan raga
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jasmani. Engkau berpikir, “Aham Dehasmi”, ‘aku adalah badan’,
pikiran ini menyebabkan engkau tetap kecil. Tetapi majulah dari
“aham dehasmi ke aham jiwasmi”, dari aku ini raga ke aku ini jiwa,
percikan tuhan” (Heri, 2008).
Berkat kemajuan dan bantuan teknologi canggih dibidang
medis (kedokteran), maka system pencangkokan organ tubuh
orang yang telah meninggalpun masih dapat dimamfaatkan kembali
bagi kepentingan kemanusiaan. Dialog spiritual Sri Krisna dengan
Arjuna dalam kitab Bhagawadgita dapat ditarik suatu makna bahwa
badan jasmani ini diumpamakan sebagai pakaian jiwatman. oleh
karena

itu

ajaran

Hindu

tidak

melarang

umatnya

untuk

melaksanakan transplantasi organ tubuh dengan dasar yajna
(pengorbanan tulus iklas dan tanpa pamrih) untuk kesejahteraan
dan kebahagiaan sesama umat manusia. Demikian pandangan
agama Hindu terhadap transplantasi organ tubuh sebagai salah
satu bentuk pelaksanaan ajaran Panca Yajna terutama Manusa
Yajna (Heri, 2008).

5. Bioteknologi Obat dan Makanan
5.1. Menurut Agama Hindu
Masalah makan dan makanan telah banyak diatur dalam
kitab suci Hindu terutama Bhagavadgita dan Bhagavata purana.
Personalitas Tertinggi Tuhan hanya mau menerima persembahan
berupa buah, air, daun, dan bunga dengan tulus iklhas, bahkan
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makanan yang sudah di

persembahkan kepadaNya, maka

makanan tersebut akan disucikan. Tetapi bila makanan tidak
dipersembahkan lebih dahulu maka dianggap sebagai pencuri atau
makan dosa. Masih dalam Bhagavadgita, makanan dibagi menjadi
3 katagori; makanan yang satvik, makanan rajasik dan makanan
yang tamasika. Jadi soal makanan dan makan telah diatur dan itu
merupakan

yadnya.

Kenapa

tidak

diperkenankan

memakan

daging? Hal ini jelas untuk mendapatkan daging kita mesti
melakukan pembunuhan terhadap mahluk hidup lain, demikian juga
dalam kitab suci agama lain, pembunuhan merupakan larangan
keras. Karena semua mahluk hidup adalah saudara-saudara umat
manusia juga. Sri Krishna dalam Bhagavadgita menyatakan ” ……..
Akulah ayah yang memberikan benih kepada semua mahluk
hidup….” Karena karma dan pengaruh sifat alam (tri guna) yang
berbeda maka ia menperoleh badan hewan, padahal sang roh yang
ada di dalamnya adalah sama dengan sang roh dalam diri kita.
Semua mahluk hidup berasal dari sumber yang sama, seperti
dalam Bhagavadgita 15.7
mamaivamso jiva-loke

jiva-bhutah sanatanah

manah-sasthanindriyani

prakrti sthani karsati

”Mahluk-mahluk di dunia yang terikat ini adalah bagian
percikan yang kekal dari Ku, mereka berjuang keras melawan
6 indria termasuk pikiran.”
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Orang hendaknya memperlakukan semua hewan binatang
seperti kijang, kera, tikus, ular, burung-burung dan lalat dengan
benar

bagaikan

putra

sendiri.

Betapa

kecil

sesungguhnya

perbedaan antara anak-anak dengan binatang yang tidak berdosa
ini. (Bhagavata Purana 7.14.9)
Seseorang yang mengaku beragama hendaknya memahami
filsafat dasar tersebut, oleh karena itu haruslah menghormati setiap
kehidupan apapun, karena mahluk hidup juga mendapatkan
kesempatan untuk melakukan perjalanan spiritualnya. Bila mahluk
hidup mati dengan alamiah maka ia akan mendapatkan badan
material yang lebih tinggi tingkat kesadarannya. Bila mati oleh
karena dibunuh, disemblih maka ia akan kembali menjalani
kehidupan seperti semula. Itulah ajaran dharma yang sejati.
Dengan tidak melakukan pembunuhan terhadap hewan
berarti kita sebenarnya telah melaksanakan atau menegakkan
prinsip dharma. Di zaman Satya-yuga, ada 4 prinsip dharma masih
tetap tegakdalam Bhagavata purana dinyatakan : ”tapah saucam
daya satyam iti padah krte krtah…..” – ada empat tiang dharma
yang menyangga tetap berdiri tegaknya dharma pada zaman Satya
Yuga, zaman keemasan, tiang dimaksud adalah 1. Tapah
(pertapaan), 2. Saucam (kebersihan, kesucian), 3. Daya (karunia,
cinta kasih), 4. Satyam (kejujuran, kebenaran). Namun di zaman
sekaran prinsip dharma itu telah dirongrong oleh 4 prinsip adharma,
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tiang penyangga dharma tersebut sudah roboh akibat dirongrong
oleh tindakan adharma.
1. Dyutam(berjudi): kegiatan ini akan menghancurkan satya
(kejujuran). Kegiatan main judi menghancurkan kejujuran
di dalam hati orang. Dyuta artinya tipuan. Dalam
permainan judi tidak ada kejujuran. Pemain judi selalu
berusaha mencari kesempatan untuk saling menipu.
2. Panam(mabuk

minuman

keras):

kegiatan

ini

menghancurkan sifat tapah(pertapaan, pengendalian diri).
Jika orang mengebangkan kebiasaan mabuk-mabukan,
pastilah tiang Dharma yang amat penting yaitu pertapaan
atau pengendalian diri akan roboh.
3. Striyah

(berzinah):

kegiatan

ini

akan

menghancurkan saucam (kesucian badan). Tidak akan
ditemui kesucian di dalam hati orang yang melakukan
hubungan kelamin tidak syah. Di samping itu, bukan cerita
baru lagi bahwa penyakit kotor yang berkembang dewasa
ini yang pengobatannya belum ditemukan bisa berjangkit
terhadap yang bersangkutan.
4. Suna

(membunuh

binatang):

kegiatan

ini

menghancurkan daya (cinta kasih, sifat welas asih). Resi
Canaknya mengatakan bahwa sangat sulit menemukan
cinta kasih di damal hati para pemakan daging. Tanpa
karunia dan cinta kasih orang sulit mengembangkan
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hubungan, bukan hanya di masyarakat tetapi juga sulit
mengembangkan hubungan dengan Tuhan Yang Maha
Esa.
Ajaran Veda sangat menekankan pentingnya pengaturan
jenis makanan. Sebab, makanan amat mempengaruhi sifat dan
kesadaran orang. Jaisa anna vaisa mana, bagaimana makanan
begitulah pikiran. Atau orang Barat mengatakan “You are what you
eat”, Anda adalah apa yang Anda makan. Dalam Bhagavadgita,
makanan dikelompokkan berdasarkan perbedaan kesenangan
orang, yaitu ada makanan jenis kebaikan (sattvam), makanan jenis
kenafsuan (rajas) dan makanan jenis kegelapan atau kebodohan
(tamas). Disebutkan bahwa makanan yang disukai oleh orangorang yang mantap di dalam sifat kebaikan (sattvam) adalah
makanan yang memperpanjang usia hidup, menyucikan kehidupan
dan memberikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan dan kepuasan.
Makanan tersebut penuh sari, mengandung lemak yang cukup
bergizi dan menyenangkan hati. Makanan yang disukai oleh orangorang di dalam sifat nafsu (Rajas) adalah makanan yang terlalu
pahit, terlalu asam, terlalu asin, panas sekali atau menyebabkan
badan menjadi panas sekali, terlalu pedas, terlalu kering dan berisi
terlalu

banyak

bumbu

yang

keras.

Makanan

seperti

itu

menyebabkan duka cita, kesengsaraan dan penyakit. Makanan
yang disukai oleh orang-orang yang berada dalam sifat kegelapan
(Tamas) adalah makanan yang disimpan terlalu lama. Makanan
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yang hambar, basi dan busuk, dan makanan terdiri dari sisa
makanan orang lain dan bahan-bahan yang tidak dibenarkan.
Tidak mengkonsumsi daging termasuk pengendalian diri,
mengendalikan lidah, demikian juga melakukan puasa (upawasa),
rasa kasih sayang terhadap semua mahluk, dengan tidak
melakukan kekerasan terhadap semua mahluk, itulah prinsip sehat
spiritual secara universal hal ini akan mempengaruhi sehat jasmani
dan sehat mental.
Dalam ajaran Veda (Sanatana Dharma) tersurat banyak
sekali perintah-perintah Tuhan dalam purana dan upanisad.
Bagawat-gita (5.8), Khrisna menjelaskan bahwa kesempurnaan
spiritual mulai ketika seseorang dapat melihat kesamaan semua
mahluk hidup, “Orang bijaksana yang rendah diri, dengan
pengetahuan yang murni, melihat dengan pandangan yang sama
seorang brahmana yang terpelajar, seekor lembu, seekor gajah,
seekor anjing, dan pemakan anjing”. Dengan demikian seseorang
tidak seharusnya membunuh mahluk hidup lainnya demi kepuasan
indria belaka. Landasan moral dan sastra Hindu (Veda) tentang
vegetarian bahwa semua mahluk dialam semesta ini adalah
merupakan percikan kekal dari Tuhan, bersifat abadi, ada
selamanya, seperti diuraikan dalam Bhagavadgita oleh Sri Krishna
sebagai sumber segala yang ada.
Kitab suci Weda, menekankan anti-kekerasaan sebagai
dasar moral vegetarianisme. “Tidak ada daging yang diperoleh
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tanpa

menyakiti

mahluk

hidup,”

demikian

dalam

Manu-

samshita, “Oleh karena itu biarkan seseorang menjauhkan diri dari
pemakaian daging.” Pada bagian yang lain, Manu-samshita
memperingatkan,

“Setelah

sumber

yang

daging

dengan

baik

mempertimbangkan

memuakkan

dan

kekejaman

dalam

membelenggu dan membantai mahluk hidup, biarkan seseorang
berpantang menyantap daging secara total”. Sri Khrisna juga
memerintahkan kita untuk menerapkan prinsip vegetarian, Beliau
bersabda “Persembahkanlah Aku buah, bunga, daun, air, dengan
cinta bakti maka saya akan menerimanya.” (Bg 9.26). berikutnya
“PenyembahKu dibebaskan dari semua dosa karena mereka
memakan makanan yang terlebih dahulu dipersembahkan untuk
yadnya.

Yang

lainnya,

yang

menyiapkan

makanan

untuk

kesenangan pribadi, hanya memakan dosa.” Makanan yang
dipersembahkan kepada Tuhan lebih dahulu disebut prasadam,
mengkonsumsi prasadam berarti memberi makanan rohani kepada
tubuh kita. Dengan menyantap prasadam kita akan memperoleh
kemajuan rohani dan dapat mengahpuskan karma-karma tertentu
pada kehidupan masa lalu.Ahimsa Paramo Dharmah dapat
diartikan sebagai kewajiban suci yang tertinggi, agama atau
pelaksanaan agama yang paling tinggi. Hal ini ditegaskan berkalikali di berbagai kitab suci Veda dengan istilah yang sama atau juga
dengan istilah yang berbeda, seperti Ahimsayah pari dharmah
Ahimsa laksono dharmah-dharmah Ahimsa parama tapa, Ahimsa
82

parama satya-satya, ini menunjukkan bahwa agama Veda menaruh
perhatian yang sangat penting terhadap ajaran anti kekerasan.
Di Bali lontar Vrhaspati Tatva dikenal sebagai lontar keSaiva-an, ternyata, menurut lontar tersebut, para Saivaism pun
perlu melaksanakan ajaran Ahimsa, tidak membunuh dan tentu
pula tidak memakannya (ahimsa ngaranya tan pamati-mati). Dalam
Manu Smrti menyebutkan bahwa “Mamsah” yang berarti daging
pada hakekatnya dinyatakan oleh orang-orang bijaksana berarti
“saya dia” yaitu dia yang dagingnya saya telan dalam hidup ini. Dia
juga akan menelan saya di kemudian hari”. Hal yang sama juga
diakui di dalam kitab Mahabrata “Sekarang dia menelan saya, nanti
saya pun akan dimakannya,” —-mam sa bhaksayate yasmad
bhasayaisye tamapyaham.
Agama Hindu amat mementingkan pengembangan cinta
kasih bukan hanya kepada sesama umat manusia tetapi kepada
sesama makhluk hidup.Kesadaran utama bahwa seluruh dunia
adalah

sebuah

keluarga

besar

sangat

membantu

untuk

mengembangkan cinta kasih universal. Itulah puncak cinta kasih di
dunia

ini,

merupakan

landasan

penting

untuk

mengembangkan prema bhakti atau citna kasih rohani kepada
Personalitas Tuhan Yang Maha Esa.
Apalagi tentang sapi, berdasarkan sastra bahwa sapi
merupakan salah satu dari tuju ibu kita, mengapa? Sapi
memberikan umat manusia susu yang melimpah melebihi dari
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kebutuhan untuk anaknya sendiri. Sapi jantan bekerja untuk
mengolah tanah pertanian. Walapun diperlakukan dengan keras,
dipukuli, dipecut namun sapi tidak pernah marah. Sapi juga
memberikan

umat

manusia

kebutuhan

pokok

yang

disebut pancagawiya lima kebutuah yang diperlukan manusia; 1.
susu. 2. yoghurt, 3. ghee atau minyak sapi dari susu, digunakan
untuk upacara, 4. kencing, dapat dipakai obat, dan 5. kotorannya,
digunakan untuk upacara dan juga untuk bahan obat. Bila sapi
meninggal dengan alamiah maka ia akan mendapatkan badan
dengan kwalitas brahmana kelak. Jadi bila membunuh sapi berarti
telah

menghambat

kelahiran

para

brahmana.

Demikianlah

keagungan sapi dalam ajaran Veda.
Rsi Bhisma memberi nasehat kepada Yudisthira, bahwa
dengan cinta kasih kepada semua mahluk akan dibebaskan dari
rasa takut dari kesulitan yang paling berat, pikiran yang tenang dan
membunuh hewan akan menyebabkan umur lebih pendek
Masalah makan dan makanan telah banyak diatur dalam
kitab suci Hindu terutama Bhagavadgita dan Bhagavata purana.
Personalitas Tertinggi Tuhan hanya mau menerima persembahan
berupa buah, air, daun, dan bunga dengan tulus iklhas, bahkan
makanan yang sudah di

persembahkan kepadaNya, maka

makanan tersebut akan disucikan. Tetapi bila makanan tidak
dipersembahkan lebih dahulu maka dianggap sebagai pencuri atau
makan dosa. Masih dalam Bhagavadgita, makanan dibagi menjadi
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3 katagori; makanan yang satvik, makanan rajasik dan makanan
yang tamasika. Jadi soal makanan dan makan telah diatur dan itu
merupakan

yadnya.

Kenapa

tidak

diperkenankan

memakan

daging? Hal ini jelas untuk mendapatkan daging kita mesti
melakukan pembunuhan terhadap mahluk hidup lain, demikian juga
dalam kitab suci agama lain, pembunuhan merupakan larangan
keras. Karena semua mahluk hidup adalah saudara-saudara umat
manusia juga. Sri Krishna dalam Bhagavadgita menyatakan ” ……..
Akulah ayah yang memberikan benih kepada semua mahluk
hidup….” Karena karma dan pengaruh sifat alam (tri guna) yang
berbeda maka ia menperoleh badan hewan, padahal sang roh yang
ada di dalamnya adalah sama dengan sang roh dalam diri kita.
Semua mahluk hidup berasal dari sumber yang sama, seperti
dalam Bhagavadgita 15.7
mamaivamso jiva-loke

jiva-bhutah sanatanah

manah-sasthanindriyani

prakrti sthani karsati

”Mahluk-mahluk di dunia yang terikat ini adalah bagian
percikan yang kekal dari Ku, mereka berjuang keras melawan
6 indria termasuk pikiran.”
Orang hendaknya memperlakukan semua hewan binatang
seperti kijang, kera, tikus, ular, burung-burung dan lalat dengan
benar

bagaikan

putra

sendiri.

Betapa

kecil

sesungguhnya

perbedaan antara anak-anak dengan binatang yang tidak berdosa
ini. (Bhagavata Purana 7.14.9)
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Seseorang yang mengaku beragama hendaknya memahami
filsafat dasar tersebut, oleh karena itu haruslah menghormati setiap
kehidupan apapun, karena mahluk hidup juga mendapatkan
kesempatan untuk melakukan perjalanan spiritualnya. Bila mahluk
hidup mati dengan alamiah maka ia akan mendapatkan badan
material yang lebih tinggi tingkat kesadarannya. Bila mati oleh
karena dibunuh, disemblih maka ia akan kembali menjalani
kehidupan seperti semula. Itulah ajaran dharma yang sejati.
Dengan tidak melakukan pembunuhan terhadap hewan
berarti kita sebenarnya telah melaksanakan atau menegakkan
prinsip dharma. Di zaman Satya-yuga, ada 4 prinsip dharma masih
tetap tegakdalam Bhagavata purana dinyatakan : ”tapah saucam
daya satyam iti padah krte krtah…..” – ada empat tiang dharma
yang menyangga tetap berdiri tegaknya dharma pada zaman Satya
Yuga, zaman keemasan, tiang dimaksud adalah 1. Tapah
(pertapaan), 2. Saucam (kebersihan, kesucian), 3. Daya (karunia,
cinta kasih), 4. Satyam (kejujuran, kebenaran). Namun di zaman
sekaran prinsip dharma itu telah dirongrong oleh 4 prinsip adharma,
tiang penyangga dharma tersebut sudah roboh akibat dirongrong
oleh tindakan adharma.
1. Dyutam (berjudi): kegiatan ini akan menghancurkan satya
(kejujuran). Kegiatan main judi menghancurkan kejujuran
di dalam hati orang. Dyuta artinya tipuan. Dalam
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permainan judi tidak ada kejujuran. Pemain judi selalu
berusaha mencari kesempatan untuk saling menipu.
2. Panam

(mabuk

minuman

keras):

kegiatan

ini

menghancurkan sifat tapah(pertapaan, pengendalian diri).
Jika orang mengebangkan kebiasaan mabuk-mabukan,
pastilah tiang Dharma yang amat penting yaitu pertapaan
atau pengendalian diri akan roboh.
3. Striyah

(berzinah):

kegiatan

ini

akan

menghancurkan saucam (kesucian badan). Tidak akan
ditemui kesucian di dalam hati orang yang melakukan
hubungan kelamin tidak syah. Di samping itu, bukan cerita
baru lagi bahwa penyakit kotor yang berkembang dewasa
ini yang pengobatannya belum ditemukan bisa berjangkit
terhadap yang bersangkutan.
4. Suna

(membunuh

binatang):

kegiatan

ini

menghancurkan daya (cinta kasih, sifat welas asih). Resi
Canaknya mengatakan bahwa sangat sulit menemukan
cinta kasih di dalam hati para pemakan daging. Tanpa
karunia dan cinta kasih orang sulit mengembangkan
hubungan, bukan hanya di masyarakat tetapi juga sulit
mengembangkan hubungan dengan Tuhan Yang Maha
Esa.
Ajaran Veda sangat menekankan pentingnya pengaturan
jenis makanan. Sebab, makanan amat mempengaruhi sifat dan
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kesadaran orang. Jaisa anna vaisa mana, bagaimana makanan
begitulah pikiran. Atau orang Barat mengatakan “You are what you
eat”, Anda adalah apa yang Anda makan. Dalam Bhagavadgita,
makanan dikelompokkan berdasarkan perbedaan kesenangan
orang, yaitu ada makanan jenis kebaikan (sattvam), makanan jenis
kenafsuan (rajas) dan makanan jenis kegelapan atau kebodohan
(tamas). Disebutkan bahwa makanan yang disukai oleh orangorang yang mantap di dalam sifat kebaikan (sattvam) adalah
makanan yang memperpanjang usia hidup, menyucikan kehidupan
dan memberikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan dan kepuasan.
Makanan tersebut penuh sari, mengandung lemak yang cukup
bergizi dan menyenangkan hati. Makanan yang disukai oleh orangorang di dalam sifat nafsu (Rajas) adalah makanan yang terlalu
pahit, terlalu asam, terlalu asin, panas sekali atau menyebabkan
badan menjadi panas sekali, terlalu pedas, terlalu kering dan berisi
terlalu

banyak

bumbu

yang

keras.

Makanan

seperti

itu

menyebabkan duka cita, kesengsaraan dan penyakit. Makanan
yang disukai oleh orang-orang yang berada dalam sifat kegelapan
(Tamas) adalah makanan yang disimpan terlalu lama. Makanan
yang hambar, basi dan busuk, dan makanan terdiri dari sisa
makanan orang lain dan bahan-bahan yang tidak dibenarkan.
Tidak mengkonsumsi daging termasuk pengendalian diri,
mengendalikan lidah, demikian juga melakukan puasa (upawasa),
rasa kasih sayang terhadap semua mahluk, dengan tidak
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melakukan kekerasan terhadap semua mahluk, itulah prinsip sehat
spiritual secara universal hal ini akan mempengaruhi sehat jasmani
dan sehat mental.
Dalam ajaran Veda (Sanatana Dharma) tersurat banyak
sekali perintah-perintah Tuhan dalam purana dan upanisad.
Bagawat-gita (5.8), Khrisna menjelaskan bahwa kesempurnaan
spiritual mulai ketika seseorang dapat melihat kesamaan semua
mahluk hidup, “Orang bijaksana yang rendah diri, dengan
pengetahuan yang murni, melihat dengan pandangan yang sama
seorang brahmana yang terpelajar, seekor lembu, seekor gajah,
seekor anjing, dan pemakan anjing”. Dengan demikian seseorang
tidak seharusnya membunuh mahluk hidup lainnya demi kepuasan
indria belaka. Landasan moral dan sastra Hindu (Veda) tentang
vegetarian bahwa semua mahluk dialam semesta ini adalah
merupakan percikan kekal dari Tuhan, bersifat abadi, ada
selamanya, seperti diuraikan dalam Bhagavadgita oleh Sri Krishna
sebagai sumber segala yang ada.
Kitab suci Weda, menekankan anti-kekerasaan sebagai
dasar moral vegetarianisme. “Tidak ada daging yang diperoleh
tanpa

menyakiti

mahluk

hidup,”

demikian

dalam

Manu-

samshita, “Oleh karena itu biarkan seseorang menjauhkan diri dari
pemakaian daging.” Pada bagian yang lain, Manu-samshita
memperingatkan,

“Setelah

sumber

yang

daging

dengan

baik

mempertimbangkan

memuakkan

dan

kekejaman
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dalam

membelenggu dan membantai mahluk hidup, biarkan seseorang
berpantang menyantap daging secara total”. Sri Khrisna juga
memerintahkan kita untuk menerapkan prinsip vegetarian, Beliau
bersabda “Persembahkanlah Aku buah, bunga, daun, air, dengan
cinta bakti maka saya akan menerimanya.” (Bg 9.26). berikutnya
“PenyembahKu dibebaskan dari semua dosa karena mereka
memakan makanan yang terlebih dahulu dipersembahkan untuk
yadnya.

Yang

lainnya,

yang

menyiapkan

makanan

untuk

kesenangan pribadi, hanya memakan dosa.” Makanan yang
dipersembahkan kepada Tuhan lebih dahulu disebut prasadam,
mengkonsumsi prasadam berarti memberi makanan rohani kepada
tubuh kita. Dengan menyantap prasadam kita akan memperoleh
kemajuan rohani dan dapat menghapuskan karma-karma tertentu
pada kehidupan masa lalu.Ahimsa Paramo Dharmah dapat
diartikan sebagai kewajiban suci yang tertinggi, agama atau
pelaksanaan agama yang paling tinggi. Hal ini ditegaskan berkalikali di berbagai kitab suci Veda dengan istilah yang sama atau juga
dengan istilah yang berbeda, seperti Ahimsayah pari dharmah
Ahimsa laksono dharmah-dharmah Ahimsa parama tapa, Ahimsa
parama satya-satya, ini menunjukkan bahwa agama Veda menaruh
perhatian yang sangat penting terhadap ajaran anti kekerasan.
Di Bali lontar Vrhaspati Tatva dikenal sebagai lontar keSaiva-an, ternyata, menurut lontar tersebut, para Saivaism pun
perlu melaksanakan ajaran Ahimsa, tidak membunuh dan tentu
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pula tidak memakannya (ahimsa ngaranya tan pamati-mati). Dalam
Manu Smrti menyebutkan bahwa “Mamsah” yang berarti daging
pada hakekatnya dinyatakan oleh orang-orang bijaksana berarti
“saya dia” yaitu dia yang dagingnya saya telan dalam hidup ini. Dia
juga akan menelan saya di kemudian hari”. Hal yang sama juga
diakui di dalam kitab Mahabrata “Sekarang dia menelan saya, nanti
saya pun akan dimakannya,” —-mam sa bhaksayate yasmad
bhasayaisye tamapyaham.
Agama Hindu amat mementingkan pengembangan cinta
kasih bukan hanya kepada sesama umat manusia tetapi kepada
sesama makhluk hidup.Kesadaran utama bahwa seluruh dunia
adalah

sebuah

keluarga

besar

sangat

membantu

untuk

mengembangkan cinta kasih universal. Itulah puncak cinta kasih di
dunia

ini,

merupakan

landasan

penting

untuk

mengembangkan prema bhakti atau citna kasih rohani kepada
Personalitas Tuhan Yang Maha Esa.
Apalagi tentang sapi, berdasarkan sastra bahwa sapi
merupakan salah satu dari tuju ibu kita, mengapa? Sapi
memberikan umat manusia susu yang melimpah melebihi dari
kebutuhan untuk anaknya sendiri. Sapi jantan bekerja untuk
mengolah tanah pertanian. Walapun diperlakukan dengan keras,
dipukuli, dipecut namun sapi tidak pernah marah. Sapi juga
memberikan

umat

manusia

kebutuhan

pokok

yang

disebut pancagawiya lima kebutuah yang diperlukan manusia; 1.
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susu. 2. yoghurt, 3. ghee atau minyak sapi dari susu, digunakan
untuk upacara, 4. kencing, dapat dipakai obat, dan 5. kotorannya,
digunakan untuk upacara dan juga untuk bahan obat. Bila sapi
meninggal dengan alamiah maka ia akan mendapatkan badan
dengan kwalitas brahmana kelak. Jadi bila membunuh sapi berarti
telah

menghambat

kelahiran

para

brahmana.

Demikianlah

keagungan sapi dalam ajaran Veda.
Rsi Bhisma memberi nasehat kepada Yudisthira, bahwa
dengan cinta kasih kepada semua mahluk akan dibebaskan dari
rasa takut dari kesulitan yang paling berat, pikiran yang tenang dan
membunuh hewan akan menyebabkan umur lebih pendek.

B. Aspek Etika
1. Pengertian Bioetika
Bioetika (bioethics) berasal dari bahasa Yunani “bios” yang
berarti kehidupan dan “ethike” yang artinya filsafah moral sehingga
makna harfiahnya adalah etika terhadap kehidupan. Sedangkan
makna terminologiknya adalah pedoman berprilaku etik (pantas)
terhadap kehidupan; yang meliputi kehidupan manusia, binatang,
tetumbuhan dan lingkungan hidup (bisophere).
Terminologi tersebut diperkenalkan pertama kali oleh Van
Rensselaer Potter ketika beliau mengajukan sebuah proposol yang
pada intinya mencoba menggabungkan kewajiban etik terhadap
manusia

dengan

kewajiban

etik
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terhadap

lingkungan

hidup

(biosphere). Dalam kontek ini maka bioetika sama artinya dengan
etika ekologi (ecological ethics).
Tujuan utamanya adalah untuk melestarikan keseimbangan
ekologi dengan memberikan berbagai kewajiban sehingga pada
akhirnya setiap manusia bisa hidup secara harmonis dengan
manusia

lain,

makhluk

hewani,

tetumbuhan,

dan

dengan

lingkungannya (termasuk lingkungan hidup). Dengan pengertian luas
seperti ini maka bioetika menjadi domain setiap individu, profesional
kesehatan, masyarakat, lembaga publik, legislatif, eksekutif, serta
lembaga swadaya masyarakat.
Namun banyak ahli, dan juga publik, tidak sepakat dengan
pengertian

seperti

pengertiannya

itu

hanya

dan
pada

cenderung
pembahasan

lebih

mempersempit

isu-isu

etika

yang

diakibatkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi di bidang biologi dan
layanan kesehatan saja (sebagai konsekuensi berubahnya dunia
medis yang menjadi semakin research oriented). Dalam kontek ini
maka bioetika sama artinya dengan etika ilmu dan teknologi (ethics
of science and technology); yang sesungguhnya merupakan etika
medis dengan sedikit diperluas dengan memasukkan etika penelitian
biomedik (ethics of biomedical research).
Dengan pengertian sempit seperti itu maka domain bioetika
menjadi terbatas pada kalangan tertentu saja; antara lain para
dokter, perawat, bidan, dan peneliti di bidang kesehatan.
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Sampai

sekarang

para

ahli

masih

berbeda

pendapat

menyangkut definisi dan cakupannya.
Menurut O’Neill, bioetika bukanlah sebuah disiplin ilmu
(bioethics is not a discipline), namun Aksoy menyatakan bahwa
bioetika merupakan ilmu sosial yang mencoba menawarkan solusi
terhadap konflik-konflik moral yang diakibatkan oleh aplikasi ilmu
kedokteran dan biologi (bioethics is a quasi-social science that offers
solutions to the moral conflicts that arise in medical and biological
science practice).
Sementara Kugarise dan Sheldon memberikan definisi yang
lebih rinci lagi, yaitu sebuah studi sistematik terhadap dimensidimensi moral (meliputi dimensi visi, keputusan, prilaku dan dimensi
kebijakan moral) tentang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan
kehidupan

dan

layanan

kesehatan;

dengan

mengaplikasikan

metodologi etika dalam sebuah kemasan yang bersifat interdisipliner
(the systematic study of the moral dimensions (including moral
vision, decisions, conduct and policies) of life sciences and health
care;

employing

a

variety

of

ethical

methodologies

in

an

interdisciplinary setting).
Bahwa

diperlukan

bioetika

karena

selain

memberikan

kemudahan bagi kehidupan umat manusia, kemajuan ilmu dan
teknologi di bidang biologi dan layanan kesehatan juga dapat
menciptakan
berpotensi

berbagai

macam

menimbulkan

paradok.

pemaksaan
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Disamping

teknologi

itu

juga

(technological

compulsion); yaitu “apa yang bisa kita lakukan, marilah kita
lakukanlah (if we can do it let do it)”.
Oleh sebab itu aplikasinya perlu ditapis dengan menggunakan
tapisan moral, etika, hukum, dan bahkan kearifan lokal.

2. Cakupan Bioetika
Sebagaimana disebutkan diatas bahwa banyak ahli dan juga
sebagian masyarakat yang cenderung mempersempit cakupan
bioetika hanya pada masalah ethics of science and technology saja.
Namun sesungguhnya cakupannya lebih dari itu sebab meliputi pula
isu-isu moral dan etika dalam kaitannya dengan kesehatan dan ilmu
di area kesehatan publik, kesehatan lingkungan, populasi dan
makhluk hewani.
Meliputi pula makhluk hewani karena makhluk yang satu ini
juga membutuhkan kehidupan sejahtera (animal welfare) seperti
layaknya manusia sehingga perlakuan terhadap mereka juga harus
sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma moral; antara lain tentang
bagaimana memanfaatkan makhluk hewani untuk kepentingan
penelitian dan bagaimana pula melakukan eksploitasi organ, jaringan
dan sel punca (stemcells) dari tubuh hewan untuk tujuan terapi dan
transplantasi.
Maka jangan heran jika Australia menyetop ekpor sapi ke
Indonesia karena menganggap di negeri ini kesejahteraan bintang
tersebut kurang ditempatkan pada tempat yang layak.
95

Jadi pada intinya bioetika menghendaki agar manusia dapat
menjalani kehidupannya di muka bumi ini secara harmonis; antara
manusia dengan manusia lain, makhluk hewani, tetumbuhan serta
dengan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan harapan UNESCO,
bahwa tujuan akhir dari suatu pembejaran adalah agar kita dapat
hidup bersama (to live together).
Berangkat dari luasnya cakupan tersebut maka rasa-rasanya
tidaklah mungkin menggunakan satu metodologi untuk menguasai
keseluruhan peran bioetika.
Dilihat dari perspektif lain maka paling tidak ada empat area
pembahasan yang berbeda, walau dalam prakteknya keempat area
tersebut bisa tumpang tindih dan tidak secara tegas dapat
dipisahkan. Keempat area pembahasan tersebut adalah:
-

Bioetika teoritis (theoritical bioethics), membahas dasar-dasar
intelektualitas dari bioetika.

- Bioetika klinik (clinical ethics), membahas pembuatan keputusan
moral sehari-hari (the day to day moral decision making) terhadap
paisen dalam kedokteran klinik.
- Bioetika regulasi dan kebijakan (regulatory and policy bioethics),
membahas cara-cara menciptakan hukum, aturan, dan prosedur
untuk diaplikasikan terhadap jenis-jenis kasus maupun secara
umum sehingga fokus kajiannya tidak hanya pada kasus-kasus
individual.

96

- Bioetika kultural (cultural bioethics), membahas upaya sistematis
dengan mengkaitkan bioetika dengan kontek sejarah, ideologi,
kultur, dan sosial.
Melihat pentingnya bioetika maka UNESCO merasa perlu
merumuskan prinsip-prinsip bioetika yang kemudian dituangkan
dalam dokumen the Universal Declaration on Bioethics and Human
Right (UDBHR), meliputi:
- martabat dan hak asasi manusia (human dignity and Human
Rights);
- keuntungan dan kerugian (benefit and harm);
- kemandirian

dan

tanggungjawab

individu

(autonomy

and

individual responsibility);
- persetujuan (consent);
- orang yang tidak berkompeten memberikan persetujuan (person
without capacity to consent);
- perlakuan secara terhormat terhadap manusia rentan dan
integritas personal (respect for human vulnerability and personal
integrity);
- privasi dan kerahasiaan (privacy and confidentiality);
- persamaan, keadilan, dan tidak berat sebelah (equality, justice,
and equity);
- bebas dari diskriminasi dan penodaan (non-discrimination and
non-stigmatization);
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- penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan pluralisme
(respect for cultural diversity and pluralism);
- kesetia-kawanan dan kerjasama (solidarity and cooperation);
- tanggungjawab sosial dan kesehatan (social responsibility and
health;
- sama-sama menikmati keuntungan (sharing of benefits);
- melindungi generasi mendatang (protecting future generation);
dan
- melindungi alam, lingkungan hidup, dan keaneka-ragaman hayati
(protection of the Environment, Biosphere and Biodiversity).
Sedangkan standar internasional yang berkaitan dengan
bioetika dan tanggung-jawab kepada masyarakat (the International
Standards for Ethics and Responsibility) mencakup:
- tanggungjawab sosial (social responsibility);
- tanggungjawab terhadap lingkungan (environment responsibility);
- mempertahankan pembangunan (sustainable development);
- pembangunan sosio-ekonomi (socio-economic developmet);
- kesejahteraan sosial (social welfare);
- kesetaraan gender (gender equality);
- kesama-rataan sosial ekonomi (socio-economic equity);
- perdamaian (peace);
- kebebasan ilmiah (scientific freedom);
- hak asasi manusia (human rights); dan
- pembangunan demokrasi (democratic development).
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3. Tujuan Memahami Bioetika
Tujuan utama mempelajari bioetika menurut UNESCO adalah
sebagai berikut:
a. Develop knowledge, sehingga mampu:
-

mengembangkan ilmu secara lintas disiplin (developing transdisciplinary content knowledge).

-

memahami

konsep-konsep

kemajuan

ilmu

biologi

(understanding the advanced biological concepts).
-

memadukan

penggunaan

ilmu

pengetahuan,

fakta-fakta,

prinsip-prinsip etik dan argumentasi dalam membahas kasuskasus yang mengandung dilima etik (being to integrate the use
of scientific knowledge facts and ethical principles and
argumentation in discussing cases involving moral dilemmas).
-

memahami luasnya persoalan yang dihadapi berkenaan
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (understand
the breadth of questions that are posed by advanced science
and technology).

b. Develop skill, sehingga mampu:
-

menimbang-nimbang manfaat dan risiko dari ilmu pengetahuan
dan teknologi (balancing benefits and risks of science and
technology).

-

melakukan analisis terhadap sesuatu manfaat atau risiko (being
able to undertake a risk or benefit analysis).
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-

mengembangkan

pemikiran

kritis,

terampil

membuat

keputusan, dan terampil melakukan proses refleksi (developing
critical thinking and decision making skills and reflective
processes).
-

mengembangkan

ketrampilan

berpikir

kreatif

(developing

creative thinking skills).
-

mengembangkan

kemampuan

melihat

kedepan

untuk

menghindari risiko yang mungkin terjadi dari ilmu pengetahuan
dan teknologi (developing foresight ability to evade possible
risks of science and technology).
-

mengembangkan ketrampilan menentukan pilihan yang bijak
(developing skill for informed choice),

-

mengembangkan

ketrampilan

yang

diperlukan

untuk

mendeteksi adanya bias dalam metodologi ilmiah, pembuatan
interpretasi serta presentasi hasil riset (developing required
skills to detect bias in scientific method, interpretation and
presentation of research result).
c. Personal moral development, sehingga memiliki:
-

sikap hormat terhadap perbedaan manusia, kultur, dan nilainilainya (increasing respect for different people and culture, and
their values).

-

sikap ilmiah, proses refleksi, dan penilaian holistik dengan tidak
mengabaikan

nilai

saat
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melakukan

analisis

(developing

scientific attitudes, reflective process, and an ability for holistic
appraisal, while not ignoring the value for reductionist analysis).
-

sikap sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan tentang
bias dalam pembuatan interpretasi dan presentasi hasil riset,
benefit and risks dari teknologi beserta isu-isu bioetiknya, dan
cara mendeteksi adanya bias (gaining knowledge about bias in
the interpretation and presentation of research results, benefits
and risks of technology and bioethical issues, and how to detect
bias).

-

sikap

sebagai

orang

yang

memiliki

kemampuan

mengeksplorasi pandangan moral dan menjernihkan nilai-nilai
(exploring morals or values clarification).
-

sikap sebagai orang yang mampu mengembangkan nilai-nilai
serta pemanfaatan sumber daya yang langka berbasis nilai
(promoting values analysis and value based utilization our
scarce natural resources).

4. Bioetika Terhadap Manusia
Dalam kaitannya dengan manusia, bioetika membahas tiga hal
penting; yaitu tentang material yang berpotensi menjadi manusia
(before life), manusia semasa hidupnya (during life), dan manusia
setelah meninggal dunia (after death).
Terhadap ketiga hal tersebut wajib diperlakukan secara pantas;
baik oleh profesional, nonprofesional maupun masyarakat.
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Perlakuan terhadap manusia dalam kondisi sebelum dilahirkan
(before life) meliputi:
-

spermatozoa;

-

ovum; dan

-

embrio.
Perlakuan terhadap manusia semasa hidupnya (during life)

meliputi perlakuan terhadap:
-

awal dan akhir kehidupan;

-

infertilitas, bayi tabung, dan ibu tumpang (surrogate mother);

-

aborsi, pembunuhan orok (infanticide), dan penjualan bayi atau
anak;

-

penelitian terhadap manusia (human experimentation);

-

transplantasi organ, jaringan, dan sel punca (stem cells);

-

donor hidup (living donors), donor mati (cadaver donors), dan
donor binatang;

-

bioteknologi;

-

penyakit

terminal

(terminal

illnesses),

futilitas

terapi,

penghentian terapi (withholding and withdrawing treatment),
eutanasia, dan lain-lain.
-

Sedangkan perlakuan terhadap manusia setelah meninggal
dunia (after death) meliputi pemanfaatan jenazah untuk:

-

penelitian (seperti otopsi klinik); dan

-

transplantasi organ, jaringan, dan sel punca dari donor kadaver.
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Dalam kaitannya dengan jenazah, semua agama melarang
umatnya melakukan perusakan terhadap tubuh orang yang telah
meninggal dunia. Bahkan dalam ajaran Islam, mencaci-maki orang
yang sudah meninggal dunia saja tidak dibolehkan, apalagi
memecahkan batok kepala jenazah yang oleh Hadist Nabi
disamakan dengan memecahkannya dikala masih hidup.

5. Bioetika Terhadap Binatang
Rasa-rasanya tidaklah mungkin kemajuan ilmu dan teknologi di
bidang pelayanan kesehatan dapat terwujud seperti sekarang ini
tanpa keterlibatan binatang sebagai subjek penelitian. Sesudah ilmu
dan

teknologi

menjadi

maju,

para

dokterpun

tetap

saja

memanfaatkan binatang untuk berbagai kepentingan pengobatan
(seperti transplantasi organ, jaringan dan sel punca).
Contoh kasus yang mendapat protes keras dari kelompok
penyayang binatang ialah kasus transplantasi “baby Fae” dengan
menggunakan jantung baboon. Pemanfaatan klep jantung babi untuk
menggantikan klep jantung manusia yang rusak juga sering
dipersoalkan

oleh

para

aktivis

penyayang

binatang,

walau

sebetulnya tidak kurang dari dua juta ekor babi dibantai setiap
tahunnya di Australia untuk konsumsi makanan tanpa gugatan apaapa.
Tampilnya bioetika dalam masalah binatang adalah agar dalam
memanfaatkan binatang tidak dilakukan secara semena-mena sebab
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makhluk yang satu ini juga memerlukan kesejahteraan (animal
welfare). Makhluk ini harus mendapatkan perlindungan agar
keaneka-ragaman hayati tetap terjaga.
Hingga kini sudah banyak norma yang dituangkan dalam
bentuk prinsip dan aturan (kode etik) oleh banyak negara maupun
WHO untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan riset, pendidikan,
dan pelayanan kesehatan; antara lain International Guiding Princples
For Biomedical Researh Involving Animals (WHO, 1984), World
Medical Association Statement On Animal Use In Biomedical
Research (WMA, 1989), Principles Of Veterinary Medical Ethics
(AVMA, 1993), Principles For The Utilization And Care Of Vertebrate
Animals Used In Testing, Reseach And Education (U.S. Interagency
Research Animal Committee, 1985), Guidlines For Ethical Conduct
In The Care And Use Of Animal (APA, 1985, revised 1992), dan
masih banyak lagi.
Sebelum pedoman

diatas

dibuat

sesungguhnya

agama,

termasuk Islam, juga sudah memberikan sejumlah pedoman tentang
bagaimana memperlakukan binatang; seperti larangan menyembelih
binatang dengan menggunakan pisau tumpul. Bahkan dalam Hadist
Usfuriyah (dari bahasa Arab “usfur” artinya burung kecil) dikisahkan
sebagai berikut:
Pada suatu hari seorang laki-laki melihat seekor burung kecil
dalam sangkar. Kepada yang empunya burung, laki-laki itu
memohon untuk dapat membelinya. Setelah menjadi miliknya burung
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itu bukannya dipelihara, tetapi justru dilepas ke alam agar
menemukan kembali kesejahteraannya. Berkat perbutannya itu
maka laki-laki tesebut dikisahkan masuk ke surga.
Lepas dari sahih dan tidaknya hadist itu, kisah tersebut telah
memberikan pelajaran berguna tentang bagaimana seharusnya
orang berprilaku etis terhadap makhluk hewani.

6. Moral, Etika dan Hukum
Menurut Catalano, moral diartikan sebagai standar tentang
benar dan salah yang dipelajari lewat proses hidup bermasyarakat.
Biasanya moral dikaitkan dengan individu-individu atau kelompokkelompok

kecil

dan

dilandasi

oleh

keyakinan

agama

serta

diwujudkan sebagai prilaku yang diselaraskan dengan kebiasaan
kelompok atau tradisi.
Sedangkan

Franz

Magnis

Suseno

dan

kawan-kawan

menyatakan bahwa ajaran moral memuat nilai-nilai dan normanorma yang terdapat diantara sekelompok manusia. Moralitas itu
sendiri dapat berasal dari sumber tradisi, adat, agama atau ideologi.
Pendek kata, norma mengekspresikan pedoman prilaku yang
kemudian dipilah dan dituangkan kedalam tiga bentuk norma; yaitu
prinsip (moral principles), standar (moral standard), dan aturan
(moral rules).
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Sebenarnya etika dan moral mempunyai makna asal yang
sama, yaitu adat kebiasaan (custom) atau jalan hidup (way of life).
Keduanya saling kait-mengkait sehingga orang harus menyinggung
moral ketika berbicara tentang etika, dan begitu pula sebaliknya.
Namun terminologi etika cenderung merujuk pada kajian tentang
prilaku moral (the study of moral conduct), sementara terminologi
‘moral’ lebih merujuk pada perbuatannya itu sendiri (to refer to the
conduct itself) yang dikaitkan dengan baik dan buruk atau benar dan
salah (yang dipelajari lewat proses hidup bermasyarakat dari zaman
manusia pertama hingga kini).
Contoh konkritnya, jika dokter berkata bahwa aborsi merupakan
perbuatan yang salah (immoral) maka apa yang dibicarakannya itu
adalah masalah moral, tetapi jika seorang dokter ahli obstetriginekologi menimbang-nimbang apakah akan melakukan aborsi atau
tidak terhadap pasiennya yang hamil disertai penyakit jantung atau
ginjal berat maka yang sedang ditimbang-timbang itu adalah
masalah etika. Dalam kasus nyata seperti itu maka pandangan moral
(yang menyatakan bahwa aborsi itu salah atau immoral) dikritisi,
dianalisis secara sistematis dan rasional (logic) guna didapatkan
jastifikasinya.
Jadi moral membahas tentang benar dan salah sesuatu
perbuatan dari aspek yang paling dalam (filosofis), sementara etika
mengkaji tentang baik dan buruk atau pantas dan tidaknya sesuatu
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perbuatan untuk dilakukan berdasarkan analisis yang rasional dan
kritis terhadap pandangan moralnya.
Joseph Fletcher sendiri juga membedakan antara moral dari
etika. Beliau menyatakan bahwa “morality is what people do in fact
believe to be right and good, while ethics is a critical reflection about
morality and the rational analysis of it”.
Sedangkan hukum eksis karena ada konflik kepentingan dalam
masyarakat yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Ia diperlukan
karena ia merupakan social mechanism untuk menyelesaikan konflik
dengan cara yang tidak menyakitkan.
Hukum dan etika sebenarnya berangkat dari basis yang sama,
yaitu MORAL. Umumnya apa yang baik dan buruk menurut etika,
akan dipandang sama menurut hukum. Meski demikian, hukum tidak
mengkafer dan mengintervensi hal-hal kecil dan sepele. Pelanggaran
etika ringan biasanya tidak mengancam masyarakat, sehingga oleh
karenanya tidak perlu diatur dan diberi sanksi oleh hukum sebab
masyarakat masih dapat mengendalikannya tanpa menimbulkan
keos.
Dalam

kaitannya

dengan

masalah

kriminalisasi

dalam

bioteknologi harus dikaji secara cermat, yaitu bagian mana yang
sesuai untuk dikriminalisasi berdasarkan politik kriminal yang dianut
oleh bangsa Indonesia. Dengan kata lain, bagian mana bertentangan
dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan
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oleh masyarakat dianggap patut untuk dihukum dalam rangka
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.
Mengacu pada pendapat Prof Sudarto, untuk mengkriminalisasi
suatu perbuatan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Penggunaan

hukum

pidana

harus

memperhatikan

tujuan

pembangunan nasional;
b. Perbuatan yang diusahakan dicegah atau ditanggulangi dengan
hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki
karena mendatangkan kerugian (materiel dan atau spiritual) atas
warga masyarakat;
c. Penggunaan hukum pidana juga harus memperhitungkan prinsip
biaya dan hasil (cost and benefit principle).
Penggunaan

hukum

pidana

harus

pula

memperhatikan

kapasitas atau kemampuan daya kerja badan-badan penegak
hukum. Pekerjaan rumah kita sekarang adalah mengidentifikasi
bagian atau aspek mana saja dari bioteknologi (riset dan aplikasinya)
yang layak untuk dikriminalisasi.
Untuk tujuan itu tidaklah salah apabila kita mempertimbangkan
apa yang dikatakan oleh Santayana: “A man’s feet must planted in
his country, but his eyes should survey the world”.
Dalam soal transplantasi misalnya, negara Belgia melarang
transplantasi embrio, testis dan ovarium; baik untuk tujuan
eksperimen maupun pengobatan. Sedangkan Luxembourg dan Turki
masih mengijinkan untuk tujuan penelitian saja.
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Alasan pembatasan itu ialah karena transplantasi embrio,
testis dan ovarium tidak berkaitan langsung dengan penyelamatan
jiwa resipien di samping adanya masalah moral, hukum dan agama.
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BAB IV
KAJIAN KOMPREHENSIF KETENTUAN PIDANA
DI BIDANG BIOTEKNOLOGI KESEHATAN

A. Pendahuluan
Peningkatan kebutuhan hidup manusia tidak dibarengi dengan
ketersediaan sumber daya alam yang memadai, justru sebaliknya daya
dukung sumber daya alam cenderung semakin menurun

bahkan

mendekati kepunahan. Dengan akal budinya manusia berusaha
mengatasi

hal

menciptakan

tersebut,

teknologi

berbagai

inovasi

dilakukan

dengan

diberbagai

bidang,

termasuk

bidang

bioteknologi. Bioteknologi berasal dari suku kata “bio” yang berarti
makluk hidup dan “teknologi yang berarti cara untuk memproduksi
barang atau jasa. Pada tahun 1989, European Federation of
Biotechnology

mendefinisikan bioteknologi sebagai perpaduan dari

ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk
meningkatkan aplikasi organism hidup, sel, bagian dari organism hidup
dan/atau analogi molekuler untuk menghasilkan produk dan jasa.
Konvensi internasional yang diprakarsai oleh Perserikatan BangsaBangsa dalam The United Nasion Convention on Biological Diversity,
mengartikan

bioteknologi

memanfaatkan
turunannya

system

guna

sebagai

biologi,

aplikatif

organism-organisme

menyempurnakan

kepentingan spesifik.

teknologi

produk

atau

hidup
proses

yang
atau
untuk

Bioteknologi tersebut menghasilkanteknologi
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yang bersifat red technology, white atau grey technology, green
technology dan blue technology1. Red technology, bertujuan untuk
kepentingan kedokteran dengan memproses organism hidup guna
menghasilkan antibiotic atau vaksin dan merekayasa genetika untuk
pengobatan

penyakit

tertentu

melalui

manipulasi

gen.

White

technology, bertujuan untuk memproduksi bahan kimia melalui
organisme hidup yang telah didisain sedemikian rupa untukkepentingan
industry; misalnya memproduksi bahan pembersih polusi yang aman
bagi lingkungan. Green biotechnology bertujuan untuk memproduksi
bahan yang aman bagi kepentingan pertanian dengan mendisain
organisme atau menciptakan tanaman transgenic yang tahan hama
sehingga tidak memerlukan pestisida. Sedangkan blue technology
bertujuan untuk memproduksi bahan-bahan yang dapt dimanfaatkan
untuk menjaga air dan laut dari kerusakan2.
Berkembangnya rekayasa di bidang bioteknologi, terbukti telah
membawa kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, disamping
menimbulkan beberapa persoalan dibidang moral, etika, agama
maupun dibidang hukum, seperti perdebatan tentang bayi tabung,
cloning, pengguguran kandungan dengan indikasi medis, transplantasi
organ tubuh sampai euthanasia.

1

Sofwan Dahlan, Pengkajian Hukum Tentang Pengaturan Ketentuan Pidana Dalam Penerapan
Bioteknologi Kesehatan, Jakarta, Makalah Focus Group Discission Pusat Pengkajian dan
Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, 13 Juni 2012,
hal. 1
2
Ibid hal. 1-2
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Berkaitan dengan hal ini Sofwan Dahlan mengatakan3:
“Sudah tentu tiap teknologi dapat mendatangkan maslahat
(kebaikan) dan sekaligus mudarat (keburukan atau kerugian)
sehingga
penerapannya harus melalui tapisan lebih dahulu.
Tapisan ini perlu sebab suatu teknologi maju dapat mendorong
orang untuk melakukan pemaksaan teknologi (technological
compulsion); yaitu melakukan apa saja yang mereka bisa (if we
can do it, let’s do it). Jika terbentur masalah moral, etika dan
hukum maka orang kemudian
menggunakan
argument
pembenar yang dapat
menggelincirkan (the slippery slope
argument)”.

Peringatan

Sofwan

Dahlan

tersebut

mengantarkan

pada

pemikiran perlunya pengendalian dan upaya meredam dampak
negative pemanfaatan bioteknologi, agar perkembangan bioteknologi
senantiasa memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Salah satu
upaya yang dilakukan adalah

pebilabatan hukum pidana, karena

dengan sanksinya yang keras diharapkan menimbulkan efek psikologis
berupa paksaan psikis (psychologice dwang) dan mampu mencegah
kejahatan, sehingga orang akan menggunakan bioteknologi pada
tujuan kemaslahatan manusia. Pengaruh hukum pidana, terutama yang
bersifat pencegahan

umum (general prevention) memang masih

diperdebatkan efektifitasnya, meskipun demikian hukum pidana masih
dipandang sebagai sarana yang efektif untuk mencegah kejahatan.

3

Loc-Cit
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Karl O. Crhistiansen sebagaimana dikutp Barda Nawawi Arief
bahwa4:
“Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur.
Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang
berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai
macam nama, misalnya pencegahan (deterrence), pencegahan
umum (general prevention), memperkuat kembali nilai-nilai moral
(reinforcement of moral values), memperkuat kesadaran kolektif
(strengthening
the
collective
solidarity),
menegaskan
kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (reaffirmation of
the public feeling of security), mengurangi atau meredakan
ketakutan(alleviation of fears), melepaskan keteganganketegangan agresif (release of aggressive tensions) dan
sebagainya”

Pelibatan hukum pidana dalam penggulangan tindak pidana,
termasuk tindak pidana yang muncul dari perkembangan bioteknologi
kesehatan bisa diformulasikan/dituangkan

dalam

murni peraturan

yang mengatur ketentuan hukum pidana (undang-undang hukum
pidana) maupun hukum administrasi yang memuat ketentuan pidana.

B. Aspek Kriminalisasi
Dilihat dari perspektif kebijakan hukum pidana (penal policy),
kriminalisasi

pada

hakikatnya

merupakan

kebijakan

untuk

“mengangkat/menetap-kan/menunjuk” suatu perbuatan yang semula
tidak

merupakan

tindak

pidana

menjadi

suatu

tindak

pidana

(delik/tindak kriminal). Oleh karena itu, tindak pidana pada hakikatnya
merupakan

“perbuatan

yang

diangkat”

atau

“perbuat-an

yang

ditunjuk/ditetapkan” (“benoemd gedrag” atau “designated behaviour”)
4

Karl O. Christiansen, Some Consideration of on the Posibility of Rational Criminal Policy,
Resource Materiel Series No. 7, UNAFEI 1975, hal 58 dalam Barda Nawawi Arief Bung Rampai
Kebijakan Hukum Pidana, Bandung , Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2002, hal 53.
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sebagai perbuatan yang dapat dipidana oleh pembuat undang-undang.
Secara singkat G.P. Hoefnagels menyatakan, “crime is behavior
designated

as

a

punishable

act”

5

.

Penentuan

“benoemd

gedrag”/”designated behaviour” ini merupakan bagian dari kebijakan
kriminal (criminal policy). Oleh karena itulah, G. P. Hoefnagels juga
menyatakan, bahwa “criminal policy is a policy of desig-nating human
behavior as crime”

6

(kebijakan kriminal adalah suatu kebijakan dalam

menetapkan perilaku manusia sebagai suatu kejahatan/tindak pidana).
Menurut Sudarto, kriminalisasi dimaksudkan sebagai proses penetapan
suatu perbuatan orang sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana7.
Menetapkan

suatu

perbuatan

sebagai

tindak

pidana

dan

mengancamnya dengan sanksi pidana bukanlah pekerjaan yang
mudah, terutama untuk menentukan kriteria/ukuran perbuatan sebagai
tindak pidana dan pembobotan sanksi pidana. Berkaiatn dengan hal ini
Sudarto memberikan 4 (empat) rambu yang harus diperhatikan dalam
menentukan perbuatan sebagai tindak pidana:
pidana,

2).

penentuan

perbuatan

yang

tidak

1). tujuan hukum
dikehendaki,

3).

Perbandingan antara sarana dan hasil, dan 4). kemampuan aparat
penegak hukum.
Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dapat
digunakan dua model pendekatan, pertama menggunakan pendekatan/
ancangan secara tradisional (fundamental approach) dan pendekatan

5

G.P. Hoefnagels, The Other Side of Criminology, Kluwer-Deventer, Holland, 1973, p. 90.
Ibid., hal. 100.
7
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Penerbit Alumni, 1977, hal. 39-40
6
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kemanfaatan (utilitarian approach)8. Pendekatan pertama, fungsi
hukum pidana akan selalu berhubungan dengan masalah nilai-nilai
moral,

karena tujuan

mempertahankan

utamanya

nilai-nilai

adalah untuk

moral,

sehingga

melindungi dan
kesalahan

(guilt)

merupakan unsure utama di dalam menentukan pemidanaan. Tuntutan
dunia moderen yang ditandai dengan perkembangan teknolgi dan ilmu
pengetahuan yang begitu pesat, diperlukan pranata social dalam
rangka menciptakan public order dan titik beratnya lebih pada aspek
kemanfaatan

dari

pada

aspek

moral,

sehingga

memunculkan

pendekatan kedua yaitu pendekatan kemanfaatan (utilitarian approach).
Hukum pidana dalam hal ini dipandang sebagai salah satu sarana
untuk melindungi masyarakat dari perilaku yang dapat membahayakan.
Utilitarian approach melihat, kegunaan sanksi pidana dinilai dari sudut
apakah dengan menggunakan sanksi pidana akan menciptakan kondisi
yang lebih baik. Jadi yang menjadi perhatiannya adalah kemanfaatan
sanksi pidana dalam menciptakan public order. Hal ini berbeda sama
sekali dengan fundamental approach yang menitik beratkan ancaman
terhadap perasaan moral masyarakat sebagai basis pembenaran
penggunaan sanksi pidana9.
Kedua pendekatan tersebut di atas membawa konsekwensi
pengaturan, pendekatan pertama keterlibatan hukum pidana bersifat
otonom dalam arti bersifat murni dituangkan dalam dalam perundangundangan hukum pidana sendiri, baik dalam merumuskan perbuatan
8

Periksa, Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang, Semarang, Pidato
Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana Undip, 24 Februari 1990, hal. 7
9
Loc.Cit
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yang

dianggap

bersifat

melawana

hukum,

dalam

menentukan

pertanggungjawaban pidana, maupun dalam penggunaan sanksi
pidana dan tindakan10. Kelompok undang-undang yang masuk dalam
ketegori ini biasanya menyebut dirinya sebagai undang-undang tentang
tindak pidana, misalanya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun
2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan lainlain. Keterlibatan hukum pidana yang bersifat komplementer terhadap
bidang hukum lain, artinya hukum pidana hadir seperti “tentara sewaan”
untuk menegakkan norma hukum lain seperti hukum administrasi.
Dalam hal semacam ini kedudukan hukum pidana hanya bersifat
menunjang penegakan norma yang berada di bidang hukum lain. Posisi
hukum pidana yang demikian melahirkan istilah hukum pidana
administrasi (Administrative penal law/Verwaltungsstrafrecht). Menurut
Muladi, dalam proses modernisasi peran hukum pidana seperti itu tidak
mungkin dihindari bahkan ruang lingkup dan fungsi hukum pidana
semakin meluas, karena hukum pidana digunakan sebagai sarana
untuk meningkatkan rasa tanggungjawab Negara dalam rangka
mengelola kehidupan masyarakat modern yang semakin komplek11.
Kelompok undang-undang yang masuk kategori ini murni merupakan
perundang-undangan hukum Administrasi, seperti Undang-Undang No.
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

10
11

Periksa Muladi, Ibid hal 6-7
Muladi, Ibid hal 8
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tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-

Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal dan lain-lain.
Kriminalisasi tindak pidana sebagai antisipasi dampak dan
penyalahgunaan bioteknologi kesehatan saat ini, tidak diatur secara
khusus sebagai tindak pidana boiteknologi kesehatan. Dalam undangundang yang ada mengatur

ketentuan pidana yang berhubungan

dengan penggunaan bioteknologi kesehatan, tertuang dalam beberapa
undang-undang antara lain

Undang-Undang

No. 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran bahkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
1. Kriminalisasi dan Sanksi Pidana Tindak Pidana Bioteknologi
Kesehatan dalam UU No. 36 Tahun 2009

UU

Tindak Pidana

36/2009

Ps. 191 jo Ps.60 (1)
Pasal 191
Setiap orang yang
tanpa izin melakukan
praktik pelayanan
kesehatan tradisional
yang menggunakan alat
dan teknologi
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (1)
sehingga
mengakibatkan
kerugian harta benda,
luka berat atau
kematian
Pasal 60 ayat (1)
Setiap orang yang
melakukan pelayanan
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Subjek Pelaku
Tindak Pidana
Setiap orang
Tanpa izin (unsure
melawan hukum)

Sanksi
Pidana
dipidana
dengan
pidana
penjara
paling lama 1
(satu)
tahun dan
denda paling
banyak
Rp100.000.0
00,00
(seratus juta
rupiah).

kesehatan tradisional
yang menggunakan alat
dan teknologi harus
mendapat izin dari
lembaga kesehatan
yang berwenang.

Pasal 192 Pasal 64 ayat
(3)
Pasal 192
Setiap orang yang
dengan sengaja
memperjualbeli kan
organ atau jaringan
tubuh dengan dalih apa
pun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
64 ayat (3)
Pasal 64 ayat (3)
Organ dan/atau
jaringan tubuh dilarang
diperjualbelikan
dengan dalih apapun.

Setiap orang
Sengaja

dipidana
dengan
pidana
penjara
paling lama
10 (sepuluh)
tahun dan
denda paling
banyak
Rp1.000.000.
000,00 (satu
miliar
rupiah).

Pasal 193 jo Pasal 69
Pasal 193
Setiap orang yang
dengan sengaja
melakukan bedah
plastic dan rekonstruksi
untuk tujuan
mengubah identitas
seseorang
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69
Pasal 69
(1) Bedah plastik dan
rekonstruksi hanya
dapat dilakukan oleh
tenaga kesehatan yang
mempunyai keahlian
dan kewenangan untuk
itu.

Setiap orang

diancam
dengan
pidana
penjara
paling lama
10 (sepuluh)
tahun dan
denda
paling
banyak
Rp1.000.000.
000,00 (satu
miliar
rupiah)

118

(2) Bedah plastik dan
rekonstruksi tidak
boleh bertentangan
dengan norma yang
berlaku dalam
masyarakat dan tidak
ditujukan untuk
mengubah identitas.
(3) Ketentuan
mengenai syarat dan
tata cara bedah plastic
dan rekonstruksi
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat
(2) ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 194 jo Pasal 75
ayat (2)
Pasal 194
Setiap orang yang
dengan sengaja
melakukan aborsi tidak
sesuai dengan
ketentuan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal
75 ayat (2)
Pasal 75 ayat (2)
Larangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dapat dikecualikan
berdasarkan:
a. indikasi kedaruratan
medis yang dideteksi
sejak usia dini
kehamilan, baik yang
mengancam nyawa ibu
dan/atau janin, yang
menderita penyakit
genetic berat dan/atau
cacat bawaan, maupun
yang tidak dapat
diperbaiki sehingga
menyulitkan bayi
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Setiap orang
sengaja

dipidana
dengan
pidana
penjara
paling lama
10
(sepuluh)
tahun dan
denda paling
banyak
Rp1.000.000.
000,00
(satu miliar
rupiah).

tersebut hidup di luar
kandungan; atau
b. kehamilan akibat
perkosaan yang dapat
menyebabkan trauma
psikologis bagi korban
perkosaan.

Setiap orang
Dengan sengaja

dipidana
dengan
pidana
penjara
paling lama 5
(lima)
tahun dan
denda paling
banyak
Rp500.000.0
00,00 (lima
ratus juta
rupiah).

Setiap orang
Pasal 196 jo Pasal 98
Dengan sengaja
ayat (2) dan ayat (3)
Pasal 196
Setiap orang yang
dengan sengaja
memproduksi atau
mengedarkan sediaan
farmasi dan/atau alat
kesehatan yang tidak
memenuhi standar
dan/ atau persyaratan
keamanan, khasiat atau
kemanfaatan, dan
mutu sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 98 ayat (2)
dan ayat (3)
Pasal 98 ayat (2) dan
ayat (3)
(2) Setiap orang yang
tidak memiliki keahlian

dipidana
dengan
pidana
penjara
paling lama
10 (sepuluh)
tahun dan
denda paling
banyak
Rp1.000.000.
000,00 (satu
miliar
rupiah).

Pasal 195 jo Pasal 90
ayat (3)
Pasal 195
Setiap orang yang
dengan sengaja
memperjualbeli kan
darah dengan dalih
apapun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
90 Ayat (3)
Pasal 90 ayat (3)
Darah dilarang
diperjualbelikan
dengan dalih apapun.
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dan kewenangan
dilarang mengadakan,
menyimpan,
mengolah,
mempromosi kan, dan
mengedarkan obat dan
bahan yang berkhasiat
obat.
(3) Ketentuan
mengenai pengadaan,
penyimpanan,
pengolahan, promosi,
pengedaran sediaan
farmasi dan alat
kesehatan harus
memenuhi standar
mutu pelayanan
farmasi yang
ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 197 jo Pasal
106 ayat (1)
Pasal 197
Setiap orang yang
dengan sengaja
memproduksi atau
mengedarkan sediaan
farmasi dan/atau alat
kesehatan yang tidak
memiliki izin edar
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat
(1)
Pasal 106 ayat (1)
Sediaan farmasi dan
alat kesehatan hanya
dapat
diedarkan setelah
mendapat izin edar.

Setiap orang
Dengan sengaja

dipidana
dengan
pidana
penjara
paling lama
15
(lima belas)
tahun dan
denda paling
banyak
Rp1.500.000.
000,00 (satu
miliar lima
ratus juta
rupiah).

Pasal 198 jo Pasal 108
Pasal 198
Setiap orang yang tidak

Setiap orang

dipidana
dengan
pidana
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denda paling
banyak
Rp100.000.0
00,00
(seratus juta
rupiah).

memiliki keahlian dan
kewenangan untuk
melakukan praktik
kefarmasian
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 108
Pasal 108
(1) Praktik
kefarmasiaan yang
meliputi pembuatan
termasuk pengendalian
mutu sediaan farmasi,
pengamanan,
pengadaan,
penyimpanan dan
pendistribusian obat,
pelayanan obat atas
resep dokter,
pelayanan informasi
obat serta
pengembangan obat,
bahan obat dan obat
tradisional harus
dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang
mempunyai keahlian
dan kewenangan sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
(2) Ketentuan
mengenai pelaksanaan
praktik kefarmasian
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 200 jo 128 ayat
(2)
Pasal 200
Setiap orang yang
dengan sengaja
menghalangi program
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Setiap orang
Dengan sengaja

dipidana
penjara
paling lama 1
(satu)
tahun dan
denda paling

pemberian air susu ibu
eksklusif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
128 ayat (2)
Pasal 128 ayat (2)
Selama pemberian air
susu ibu, pihak
keluarga,
Pemerintah,
pemerintah daerah,
dan masyarakat
harus mendukung ibu
bayi secara penuh
dengan
penyediaan waktu dan
fasilitas khusus.

banyak
Rp100.000.0
00,00
(seratus juta
rupiah)

Pelaku tindak
Pasal 201
pidana korporasi
(1) Dalam hal tindak
pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
190 ayat (1), Pasal 191,
Pasal 192, Pasal 196,
Pasal 197, Pasal 198,
Pasal 199, dan Pasal
200 dilakukan oleh
korporasi, selain pidana
penjara dan denda
terhadap pengurus nya,
pidana yang dapat
dijatuhkan terhadap
korporasi berupa
pidana denda dengan
pemberatan 3 (tiga) kali
dari pidana denda
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 190 ayat
(1), Pasal 191, Pasal
192, Pasal 196 , Pasal
197, Pasal 198, Pasal
199, dan Pasal 200.
(2) Selain pidana
denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),

Pidana
penjara dan
denda
terhadap
pengurus
Korporasi
dipidana
denda
dengan
pemberatan
3 kali
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Pidana

korporasi dapat dijatuhi
pidana tambahan
berupa:
a. pencabutan izin
usaha; dan/atau
b. pencabutan status
badan hukum.

tambahan
untuk
korporasi:
a. penca
butan
izin
usaha
;
dan/a
tau
b. penca
butan
status
bada
n
huku
m

2. Kriminalisasi dan Sanksi Pidana Tindak Pidana Bioteknologi
Kesehatan dalam UU No. 29 Tahun 2004

UU

Tindak Pidana

Subjek
Pelaku
Tindak
Pidana

29/2004 Pasal 78 jo Pasal
73 ayat (2)
Setiap orang yang
dengan sengaja
menggunakan
alat, metode atau
cara lain dalam
memberikan
pelayanan kepada
masyarakat yang
menimbulkan
kesan seolah-olah
yang
bersangkutan
adalah dokter atau
dokter gigi yang

Setiap
orang
Dengan
sengaja
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Sanksi Pidana

dipidana dengan
pidana penjara
paling lama 5
(lima) tahun atau
denda paling
banyak
Rp150.000.000,00
(seratus lima
puluh juta rupiah).

telah memiliki
surat tanda
registrasi dokter
atau surat tanda
registrasi dokter
gigi atau surat
izin praktik
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (2)
Pasal 73 ayat (2)
Setiap
orang
dilarang
menggunakan
alat, metode atau
cara lain dalam
memberikan
pelayanan kepada
masyarakat yang
menimbulkan
kesan seolah-olah
yang
bersangkutan
adalah dokter atau
dokter gigi yang
telah
memiliki
surat
tanda
registrasi dan/atau
surat izin praktik.

Ketentuan pidana daitur dalam Bab X dari Pasal 75 sampai
dengan Pasal 80. Tindak pidana yang diatur kebanyakan adalah
berhubungan dengan persyaratan administrasi, berupa praktik tanpa
memiliki

surat

tanda

registrasi,

tidak

memiliki

izin

praktik,

menggunakan gelar palsu, tidak memasang papan nama, tidak
membuat rekam medis dan lain-lain. Sedangkan tindak pidana yang
berhubungan dengan pemanfaatan hasil teknologi kesehatan dapat
ditemukan Pasal 78, berupa pemanfaatan alat, metode ataupun cara
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yang mengesankan yang bersangkutan adalah dokter atau dokter
gigi. Subjek hukum dalam pasal ini adalah bukan dokter atau dokter
gigi.
3. Kriminalisasi

dan

sanksi

pidana Tindak Pidana

Bioteknologi

Kesehatan dalam UU No. 23 Tahun 2002

UU

Tindak Pidana

23/2002 Pasal 84
Setiap orang yang
secara melawan
hukum melakukan
transplantasi organ
dan/atau jaringan
tubuh anak untuk
pihak lain dengan
maksud untuk
menguntungkan diri
sendiri atau orang
lain

Subjek
Pelaku
Tindak
Pidana
Setiap orang

Sanksi Pidana

dipidana
dengan pidana
penjara paling
lama 10 (sepuluh)
tahun dan/atau
denda paling
banyak Rp
200.000.000, (dua
ratus juta rupiah).

Pasal 85 (1)
Setiap orang yang
melakukan jual beli
organ tubuh
dan/atau jaringan
tubuh anak

Setiap orang

dipidana
dengan pidana
penjara paling
lama 15 (lima
belas) tahun
dan/atau denda
paling banyak Rp
300.000.000 (tiga
ratus juta rupiah).

Pasal 85 ayat (2)
Setiap orang yang
secara melawan
hukum melakukan
pengambilan organ
tubuh dan/atau
jaringan tubuh anak

Setiap orang

dipidana dengan
pidana penjara
paling lama 10
(sepuluh) tahun
dan/atau denda
paling banyak Rp
200.000.000, (dua
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ratus juta
rupiah).

tanpa
memperhatikan
kesehatan anak,
atau penelitian
kesehatan yang
menggunakan anak
sebagai objek
penelitian tanpa
seizin orang tua atau
tidak
mengutamakan
kepentingan yang
terbaik bagi anak

UU No. 23 tahun 2002 secara khusus mengatur keseluruhan
aspek berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk dalam hal ini
memberikan perlindungan agar anak terhindar dari tindakan
komersialisasi,

eksploitasi

(transplantasi)

organ

dan

jaringan

tubuhnya.
Dalam

kaitannya

dengan

masalah

kriminalisasi

dalam

bioteknologi harus dikaji secara cermat, yaitu bagian mana yang
sesuai untuk dikriminalisasi berdasarkan politik kriminal yang dianut
oleh bangsa Indonesia. Dengan kata lain, bagian mana bertentangan
dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan
oleh masyarakat dianggap patut untuk dihukum dalam rangka
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.
Mengacu pada pendapat Prof Sudarto, untuk mengkriminalisasi
suatu perbuatan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Penggunaan

hukum

pidana

pembangunan nasional;
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harus

memperhatikan

tujuan

b. Perbuatan yang diusahakan dicegah atau ditanggulangi dengan
hukum

pidana

harus

merupakan

perbuatan

yang

tidak

dikehendaki karena mendatangkan kerugian (materiel dan atau
spiritual) atas warga masyarakat;
c. Penggunaan hukum pidana juga harus memperhitungkan prinsip
biaya dan hasil (cost and benefit principle);Penggunaan hukum
pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan
daya kerja badan-badan penegak hukum.
Pekerjaan rumah kita sekarang adalah mengidentifikasi bagian
atau aspek mana saja dari bioteknologi (riset dan aplikasinya) yang
layak untuk dikriminalisasi.
Untuk tujuan itu tidaklah salah apabila kita mempertimbangkan
apa yang dikatakan oleh Santayana: “A man’s feet must planted in
his country, but his eyes should survey the world”.
Dalam soal transplantasi misalnya, negara Belgia melarang
transplantasi embrio, testis dan ovarium; baik untuk tujuan
eksperimen maupun pengobatan. Sedangkan Luxembourg dan Turki
masih mengijinkan untuk tujuan penelitian saja. Alasan pembatasan
itu ialah karena transplantasi embrio, testis dan ovarium tidak berkaitan langsung dengan penyelamatan jiwa resipien di samping
adanya masalah moral, hukum dan agama.
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4. Masalah Perumusan Tindak Pidana dalam UU No. 36 Tahun 2009,
UU No. 29 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2002

a. Tentang Kualifikasi Delik
Ketiga undang-undang tidak menyebut kualifikasi delik
sebagai

kejahatan atau

pelanggaran. Ditinjau

dari

prinsip

harmonisasi kesatuan system, terutama dari sudut sistem
pemidanaan

substantive

menimbulkan

problem

(substantive

yuridis

dokmatik,

sentence
karena

system)
kualifikasi

resmi/formal (sebagai kejahatan/pelanggaran) akan mempunyai
konsekuensi yuridis/akibat yuridis sebab dalam aturan umum
Buku I KUHP ada perbedaan akibat/konsekuensi hukumnya
antara kejahatan dan pelanggaran, antara lain dalam hal
“percobaan”, “penyertaan (antara lain berkaitan pemidanaan untuk
pembantuan

tindak

pidana

pelanggaran)”,

”perbarengan/

concursus”, tenggang waktu “daluwarsa”(baik untuk daluwarsa
penuntutan

maupun

daluwarsa

menjalani

pidana/eksekusi

pidana). Contoh dalam hal percobaan, menurut Pasal 53 ayat (1)
KUHP jika terjadi percobaan terhadap tindak pidana pelanggaran
tidak dipidana, ditegaskan pula dalam Pasal 54 KUHP. Dalam
Lampiran II sub C.3 No. 121 UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan

Peraturan

Perundang-Undangan

disebutkan

bahwa: “Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana
kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus
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dinyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam
dengan pidana itu sebagai kejahatan ataukah pelanggaran”. Oleh
karena itu dalam hal pengaturan tindak pidana bioteknologi
kesehatan yang akan datang seharusnya secara tegas melakukan
pembedaan

kualifikasi

delik

kejahatan

atau

pelanggaran,

sepanjang KUHP masih menganut pembedaan tersebut.
Dari sudut unsure sikap batin (subjektif) ketiga undangundang tersebut mengadakan kualifikasi sebagai delik dolus,
sehingga semua tindak pidana dilakukan dengan kesengajaan.
Perumusan unsure kesengajaan ada yang dituangkan secara
tegas dengan formulasi kalimat “ dengan sengaja” (Opzettelijk)
ada yang tidak menyebut secara eksplisit. Meskipun demikian dari
keseluruhan kalimat yang dituangkan tersimpul bahwa tindak
pidana dilakukan dengan sengaja. Khususnya dapat kita nilai/lihat
dari kata kerja dalam rumusan undang-undang tersebut, seperti
kata kerja “melakukan transplantasi” (Ps. 84 UU 23/2002),
“melakukan praktik pelayanan” (Ps. 191 UU 36/2009)
UU 36/2009
UU 29/2004
Ps. 191
Ps. 78
tidak
eksplisit Dengan sengaja
menyebut dengan
sengaja
Ps. 192
Dengan sengaja
198
Tidak
eksplisit
menyebut
Ps. 199 ayat (1) dan
(2)
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UU 23/2002
Ps. 84
Tidak
eksplisit
menyebut dengan
sengaja
Ps. 85 ayat (1) dan
(2)
Tidak
eksplisit
menyebut dengan
sengaja

Dengan sengaja
Ps. 200
Dengan sengaja
b. Masalah Subjek Tindak Pidana
Subjek

tindak

pidana

dalam

KUHP

hanya

dikenal

orang/manusia (natuurlijke personen), sehingga semua aturan
pemidanaan di dalam KUHP diorientasikan pada “orang”, tidak
pada korporasi hal itu bisa dilihat dari rumusan subjek tindak
pidana dengan penyebutan kata “barang siapa” yang tidak lain
yang dimaksud adalah “orang, komponen sanksi pidana (pokok
dan tambahan) dari sifatnya hanya dapat dikenakan kepada orang
dan dari aspek pemeriksaan perkara dan sifat dari hukum pidana
yang diperiksa dan dibuktikan adalah kesalahan dari pelaku tindak
pidana (terdakwa), hal ini memberikan petunjuk bahwa yang dapat
dipertanggungjawabkan dari segi hukum pidana adalah orang.
Mencermatimati

dari

ketiga

undang-undang

yang

berhubungan tindak pidana bioteknologi kesehatan, subjek tindak
pidana tidak hanya orang tetapi juga korporasi.

UU 36/2009
Pasal 201
(1) Dalam hal tindak
pidana sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 190 ayat (1),
Pasal 191, Pasal 192,
Pasal 196, Pasal 197,
Pasal 198, Pasal 199,

UU 29/2004
Secara
ekplisit
dapat kita lihat dari
ketentuan Ps. 80
ayat (2)
Dalam hal tindak
pidana
sebagaimana
dimaksud pada ayat
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UU 23/2002
Pasal 1 butir 16,
menyebut, yang
dimaksud setiap
orang
adalah
orang perorangan
atau korporasi,
berarti
yang
diakui
sebagai

dan Pasal 200
dilakukan oleh
korporasi, selain
pidana penjara dan
denda terhadap
pengurusnya, pidana
yang dapat
dijatuhkan terhadap
korporasi berupa
pidana denda
dengan pemberatan
3 (tiga) kali dari
pidana denda
sebagaimana
dimaksud dlm Pasal
190 ayat (1),
Pasal 191, Pasal 192,
Pasal 196 , Pasal
197, Pasal 198,
Pasal 199, dan Pasal
200.
(2) Selain pidana
denda sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1), korporasi dapat
dijatuhi pidana
tambahan berupa:
a. pencabutan izin
usaha; dan/atau
b. pencabutan status
badan hukum.

Mencermati

(1) dilakukan oleh
korporasi,
maka
pidana
yang
dijatuhkan adalah
pidana
denda
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1)
ditambah
sepertiga
atau
dijatuhi hukuman
tambahan berupa
pencabutan izin

keketiga

subjek
pelaku
tindak
pidana
selain orang juga
korporasi

undang-undang

tersebut

diatas,

meskipun mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana
tidak mengatur secara rinci tentang aturan pemidanaan
terhadap

korporasi.

Karena

undang-undang

tersebut

mengatur secara khusus (dalam arti di KUHP tidak diatur),
seharusnya aturan pemidanaan terhadap korporasi diatur
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tersendiri. Hal-hal yang diatur tersebut bisa berkaitan
dengan:
-

Kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana

-

Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan

-

Dalam

kondisi

yang

bagaimana

korporasi

dapat

dipertanggungjawabkan
-

Aturan khusus tentang pelaksanaan pidana denda,
termasuk kalau pidana denda tidak dibayar (tidak
mungkin pidana kurungan pengganti denda dalam Ps.
30 ayat (2) s/d (6) KUHP)

-

Aturan pidana bersyarat untuk korporasi

-

Jenis-jenis sanksi pidana apa saja yang memungkinkan
dijatuhkan terhadap korporasi, selain denda

5. Masalah Perumusan Sanksi Pidana
a. Jenis Sanksi Pidana
Jenis sanksi pidana (strafsoort) untuk pidana pokok dalam
ketiga undang-undang tersebut masih memprimadonakan sanksi
pidana penjara yang dialternatifkan(atau dikumulatifkan) dengan
pidana denda. Khusus untuk tindak pidana yang dilakukan oleh
korporasi secara seragam mengancam dengan pidana denda.
Untuk pidana tambahan berkaitan dengan pencabutan izin usaha
dan/atau pencabutan status badan hukum.

133

b. Perumusan lamanya pidana
Kebijakan
menggunakan

perumusan
pola

yang

lamanya
ada

dalam

pidana
KUHP

(strafmaat)
yaitu

tidak

menggunakan pidana penjara minimal khusus, seperti undangundang hukum pidana di luar KUHP lainnya seperti UU No. 21
Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, UU No. 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia, UU No. 15 Tahun 2003 dan lain-lain
mengatur pidana minimal khusus.
Kebijakan minimal khusus untuk pengaturan tindak pidana
bioteknologi kedepan pantas untuk dikenakan pidana minimal
khusus sepanjang yang diatur berkaitan perlindungan harkat dan
martabat kehidupan manusia dari ancaman pemakaian yang
menyimpang dari hasil bioteknologi kesehatan.
c. Perumusan Sanksi Pidana
Secara teoritik dikenal 4 (empat) cara perumusan sanksi
pidana, yaitu perumusan “tunggal” hanya diancam dengan satu
jenis sanksi pidana, perumusan “alternative” tindak pidana
diancam dengan dua jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan
secara laternatif (misalnya penjara atau denda) ditandai dengan
perumusan kata “atau”, perumusan kumulatif tindak pidana
diancam dengan dua jenis sanksi pidana yang dijatuhkan
bersama-sama (kedua-duanya) ditandai dengan rumusan kata
“dan”, perumusan sanksi yang ke-empat adalah “alternative
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kumulatif” pelaku tindak pidana bisa dijatuhi pidana baik secara
kumulatif (dua jenis sanksi dijatuhkan semua) atau dapat dipilih
menjatuhkan pidana secara alternative (dua sanksi pidana dipilih
salah satu) ditandai dengan rumusan kata “dan/atau”.
Perumusan sanksi pidana dalam ketiga undang-undang
tersebut

menunjukkan

tidak

adanya

konsistensi

kebijakan

perumusan sanksi pidana. UU 36/2009 menggunakan perumusan
kumulatif, yang secara teori dari sisi model perumusan sanksi
menunjukkan sanksi yang lebih berat mengingat terhadap tindak
pidana dikenakan dua sanksi pidana sekaligus. Untuk UU No.
29/2004 menggunakan perumusan alternative (relative lebih
ringan) dibanding UU No. 23/2002 menggunaan perumusan
kumulatif alternative karena penjatuhan pidana bisa dipilih antara
kumulatif atau alternative. Secara lengkap pola perumusan
tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:
UU 36/2009
Ps. 191
Perumusan
kumulatif
“dan”

UU 29/2004
Ps. 78
Perumusan
alternative
“atau”

Ps. 192
Perumusan
kumulatif
“dan”

UU 23/2002
Ps. 84
Perumusan
kumulatif
alternative
dan/atau
Ps. 85 ayat (1) dan
(2)
Perumusan
kumulatif
alternative
dan/atau

Ps. 198
Perumusan
kumulatif
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“dan”
Ps. 199 ayat (1) dan
(2)
Perumusan
kumulatif
“dan”
Ps. 200
Perumusan
kumulatif
“dan”

C. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab, yang yang
mempunyai dua arti yakni tanggungjawab dalam arti responsibility yang
merupakan sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, dan
tanggung-jawab dalam arti liability yang merupakan sikap hukum untuk
mempertanggungjawabkan

pelanggaran

atas

kewajibannya

atau

pelanggaran atas hak pihak lain.
Joling

memberikan

pengertian

responsibility

sebagai

"Responsibility refers to the quality of being morally, legally or mentally
accountable",

sedangkan

Black's

Law

Dictionary

mengartikan

responsibility sebagai "the state of being answerable for an obligation,
include judgment, skill and capacity" dan liability sebagai "condition of
being actually or potentially subject to an obligation; condition of being
responsible for a possible or actual loss, penalty, evil expenses or
burden; condition with create a duty to perform act immediately or in the
future".
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Dalam dunia kedokteran terdapat dua pihak yang bisa menjadi
penanggungjawab, yaitu institusi penyelenggara pelayanan kedokteran
dan profesional pelaksana pelayanan kedokteran.
Institusi berkewajiban untuk menyediakan semua sumber daya
yang dibutuhkan dengan kualitas yang memadai, menyediakan fasilitas
dan instrumentasi kedokteran yang berfungsi baik, menyediakan by
laws dan prosedur standar yang harus diikuti oleh seluruh profesional,
serta melakukan pengawasan atas semua penyelenggaraan pelayanan
kedokteran di institusi tersebut. Institusi bertanggungjawab sendiri
sebagai korporasi, baik yang bersifat public liability maupun medical
liability. Di bidang hukum perdata institusi juga bertanggungjawab atas
perbuatan orang-orang yang berada dalam tanggungannya (respondeat
superior, pasal 1367 KUH Perdata).
Profesional

bertanggungjawab

atas

hal-hal

yang

menjadi

kewajibannya, yaitu yang berada di dalam domain medical liability.
Dalam hal ini umumnya dikenal tanggungjawab etik dan tanggungjawab
hukum. Tanggungjawab etik umumnya meliputi tanggungjawab disiplin
profesi, sedangkan ke dalam tanggung-jawab hukum termasuk
tanggungjawab hukum pidana, perdata dan administratif. Dalam
kaitannya

dengan

medical liability inilah kita

mengenal istilah

malpraktek medis.
Perbuatan melanggar hukum (PMH) yang umumnya bersifat
kelalaian (tort of negligence), yaitu suatu pelanggaran atas kewajiban
untuk memberikan perawatan medis sehingga mengakibatkan cedera
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atau kerugian bagi pasien. Kadang-kadang juga terjadi suatu perbuatan
melawan hukum yang bersifat kesengajaan (intentional tort or battery),
yaitu misalnya melakukan tindakan medis tanpa adanya consent,
meskipun untuk tujuan menyelamatkan pasien. Dasar hukum gugatan
perbuatan melanggar hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata. "Tiap
perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang
lain, mewajjibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian
tersebut, mengganti kerugian tersebut". Tanggung-jawab tersebut juga
bagi kerugian akibat kelalaian atau kekurang hati-hatian (pasal 1366)
dan akibat perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya (pasal
1367).
Pelanggaran
Pelanggaran

ini

wajib

simpan

rahasia

dapat

berkonsekuensi

pekerjaan/kedokteran.
tanggungjawab

pidana

berdasarkan pasal 322 KUHP, perdata berdasarkan perbuatan
melanggar hukum, dan administratif.
Suatu kelalaian juga dapat merupakan tindak pidana, yaitu apabila
kelalaian tersebut adalah kelalaian yang "besar" atau gross negligence
atau culpa lata (pasal 359, 360 dan 361 KUHP).
Kewajiban di atas adalah kewajiban untuk melakukan upaya
perawatan yang memadai (reasonable care), berupa kewajiban kepada
pasien akibat hubungan kontraktual diantara keduanya (dokter pasien).
Dalam hal hubungan kontrak yang terjadi adalah antara dokter
dengan pihak lain (perusahaan atau asuransi) dan pasien adalah
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“hanya” subyek yang akan diperiksa dan ditangani, maka berlaku pula
kewajiban kepada pihak ketiga (pasien). Dasarnya adalah bahwa
dokter melakukan pemeriksaan dan tindakan medis kepada pasien
sehingga kewajiban melakukan upaya yang reasonable tersebut juga
kepada pasien, meskipun bukan ia yang membayar atau mengikat
kontrak dengan dokter tersebut.
Standar perilaku profesional sendiri merupakan gabungan dari
nilai-nilai etik, moral, hukum, dan standar prosedur tindakan. IDI telah
menerbitkan standar profesi yang bersifat umum dan berbagai standar
tindakan atau prosedur medik

tertentu,

yang meskipun belum

sempurna namun sudah cukup memadai. Selain itu berbagai
perhimpunan dokter spesialis juga telah menerbitkan standar prosedur
medis di bidang spesialisasi masing-masing. Sementara itu, UU
Kesehatan tahun 1992 pasal 53 menyebutkan bahwa

ketentuan

mengenai standar profesi akan diatur kemudian melalui Peraturan
Pemerintah yang hingga saat ini belum diundangkan. Yang perlu
diingat adalah bahwa standar tindakan medis tersebut pasti ada,
meskipun kadang-kadang belum dituangkan di dalam bentuk suatu
tulisan resmi. Oleh karena itu tidak adanya standar yang tertulis tidak
mengakibatkan kesulitan dalam menilai suatu perbuatan telah mentaati
atau melanggar suatu standar. Standar juga tidak merupakan sesuatu
yang baku untuk selamanya, melainkan merupakan sesuatu aturan
yang siap untuk berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi kedokteran. Selain itu, suatu standar umumnya juga
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hanya memuat prosedur yang bersifat umum, sehingga apabila akan
diterapkan ke dalam suatu keadaan atau situasi tertentu akan
memerlukan "judgment" tertentu pula. Dengan demikian, peranan peergroup untuk memberikan suatu pertimbangan, atau bahkan membuat
standar tindakan medis pada suatu keadaan atau situasi tertentu tetap
diperlukan. Sebagai contoh adalah bahwa standar tindakan medis
sectio caesaria secara umum telah dibuat dan tercantum di dalam
standar tindakan medis yang dipublikasikan. Namun prosedur tindakan
sectio caesaria pada ibu hamil dengan usia lanjut, memiliki riwayat
sectio caesaria sebelumnya, berpenyakit DM dan dengan perdarahan
per-vaginam akibat solutio placentae tidaklah sama dengan prosedur
standar di atas.
Pelanggaran atas kewajiban di atas dapat terjadi karena
ketidaktahuan,

kelalaian,

kecerobohan

atau

dapat

pula

akibat

kesengajaan. Ketidaktahuan dapat terjadi akibat kurangnya materi
pendidikan atau tidak tepatnya metode pendidikan, akibat lupa karena
tidak adanya pelatihan pasca pendidikan, atau akibat perkembangan
iptekdok yang belum sempat dipelajarinya. Kelalaian dan kecerobohan
dapat terjadi sebagai akibat dari ketidakdisiplinan, kelelahan atau
kekurang hati-hatian, atau dapat pula sebagai akibat dari tekanan
waktu atau tekanan lingkungan yang lain. Kesengajaan merusak
kesehatan pasien boleh dianggap tidak pernah terjadi mengingat
terbiasanya dokter pada prinsip non maleficen (do no harm), namun
kesengajaan mengambil risiko mungkin saja dilakukan oleh dokter.
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Risiko medis seringkali diambil akibat suatu keuntungan (benefit driven)
atau suatu keterpaksaan akibat tidak tersedianya cara atau tindakan
lain yang lebih baik.
Kerugian dapat berupa kerugian materiel dan immateriel. Kerugian
materiel adalah biaya yang telah dikeluarkan (real cost) dan yang akan
dikeluarkan (future expenditure), hilangnya peluang untuk memperoleh
pendapatan (loss of opportunity), dan berbagai pengeluaran yang dapat
dihitung akan dikeluarkan untuk rehabilitasi di masa mendatang;
sedangkan kerugian immateriel adalah kerugian yang tidak dapat
dihitung sehingga besarnya sangat bervariasi bergantung kepada pihak
yang dirugikan (misalnya akibat cedera fisik dan emosional). Di
beberapa negara besarnya kompensasi immateriel ini dibatasi untuk
menghindari tuntutan kompensasi yang berlebihan dan tidak rasional.
Hubungan kausal antara pelanggaran kewajiban dengan kerugian
adalah hal yang paling sukar dibuktikan oleh orang awam (non medis).
Di dalam ilmu hukum dikenal dua cara membuktikannya, yaitu cara (a)
but for test – yaitu “kalau tidak ada A maka tidak ada pula B”, dan cara
(b) foreseeability – yaitu “apakah akibat pelanggaran tersebut telah
dapat diprediksi atau diperhitungkan sebelumnya”. But for test tidak
mudah diterapkan di dalam bidang medis, sebagai akibat dari
banyaknya faktor yang berpengaruh, side effect yang acceptable, risiko
yang acceptable atau controllable, adverse effect atau bahkan peristiwa
yang tidak ada hubungannya dengan tindakan medis yang dilakukan.
Untuk dapat dianggap sebagai malpraktek medis, biasanya akibat
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tersebut harus telah dapat diperhitungkan sebelumnya (foreseeable)
dan sebenarnya avoidable. Akibat yang foreseeable tetapi unavoidable
yang telah diinformasikan terlebih dahulu (biasa disebut sebagai risiko)
dan telah disetujui dilakukan, apabila kemudian terjadi tidak dapat
dipertanggung-jawabkan kepada dokter sepanjang dokter tersebut telah
melakukan reasonable care yang diperlukan oleh standar. Sementara
itu, suatu akibat yang unforeseeable disebut sebagai untoward result
yang juga tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepada dokter.

Gambar 4.1
Aspek Hukum
Aspek
Hukum

Hukum
Pidana

Hukum
Perdata

Hukum
Administrasi

Tanggungjawab di bidang bioteknologi mencakup bidang etika,
disiplin

dan

hukum.

Dengan

demikian

bioteknologi dapat digambrkan sebagai berikut:
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tanggungjawab

bidang

Gambar 4.2
Tangungjawab Bioteknologi Kesehatan

Tanggung
jawab

Aspek
Etik

Aspek
Disiplin

Hukum
Pidana

Aspek
Hukum

Hukum
Perdata

Hukum
Administrasi

Dasar hukum tanggungjawab perdata diatur dalam KUHPerdata
Pasal : 1243, 1365, 1367, 1370, 1371. Kesalahan atau Kelalaian di
Bidang Hukum Perdata:
1. Melakukan wanprestasi atau ingkar janji (1239 BW)
2. Melakukan perbuatan melanggar hukum (1365 BW)
3. Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian (1366
BW)
4. Melakukan kelalaian dalam pekerjaan sebagai penanggung jawab
suatu pekerjaan tertentu ( 1367 BW)
Tanggung gugat bedasarkan adanya kesalahan:
1. (Schuld aansprakelijkheid) adalah tanggung gugat berdasarkan
adanya kesalahan yang dilakukan, misal Pasal 1365 BW
(Perbuatan Melawan Hukum).

143

2. Schuld aanprakelijkheid met
tanggung

gugat

omkering van de bewijslast adalah

berdasarkan

adanya

kesalahan

dengan

pembalikan beban pembuktian, misal Pasal 1367 ayat (2) BW
(tidak hati-hati).
3. Risico aansprakelijkheid adalah tanggung gugat berdasarkan risiko
atau majikan bertanggung gugat terhadap bawahan (pelimpahan
kewenangan), misal Pasal 1367 ayat (3) dan 1369 BW.
Tanggung gugat tidak di dasari adanya kesalahan:
1. Tanggung gugat mutlak (Strict liability) yaitu kerugian yang dialami
pengguna atas suatu produk baik kerugian tersebut sudah
maupun belum dapat diperkirakan sebelumnya, menjadi beban
produsen sepenuhnya.
2. Tanggung gugat absolut yaitu semua kerugian akan di ganti
berdasarkan sebab akibat dari kerugian yang timbul tidak
dipersoalkan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan
produsen
Tanggung jawab perdata menurut uu no 36 tahun 2009 ttg
kesehatan:
Pasal 58
(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi thdp seseorg, tenega kes,
dan/atau penyelenggara kes….akibat kesalahan atau kelalaian dlm
pelayanan kes….
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(2) Tuntutan Ganti rugi sbagmn dimaksud ayat (1) tdk berlaku bg tng
kes yg mlakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegah
cacat ..dlm keadaan darurat.
Dalam UURS: pasal 46 “RS bertanggung jawab secara hukum
teerhadap semua kerugian yang di timbulkan atas kelalaian yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan di RS”
Ada 3 faktor untuk menuntut seseorang salah atau tidak:
1. keadaan

batin

seseorang

yang

betul-betul

tidak

menyadari

perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang.
2. Ada hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya, berupa
Dolus (sengaja) dan Culpa (lalai)
3. Tidak ada alasan pemaaf
Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa:
-

Pasal

359

“Barang

siapa

karena

kesalahannya

(kealpaan ) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan
pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan
paling lama 1 tahun”
-

Pasal 360: Kealpaan yg mengakibatkan luka berat pidana
penjara paling lama 5 tahun. Kealpaan yang mengakibatkan
luka sedang pidana paling lama 9 bulan

Kelalaian medis dalam praktik :
1. Tidak dengan sengaja
2. Tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, melakukan yang
seharusnya tidak dilakukan
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Dalam undang-undang kesehatan dan undang-undang praktik
kedokteran dalam ketentuan Pidana diatur selalu didasari adanya
“kesengajaan” “kesalahan”
Dengan demikian, tuntutan pada tindakan medis dapat dilakukan
secara pidana maupun perdata. Tuntutan Pidana pada tindak medis
selalu didasari adanya “kesengajaan”. Tuntutan Perdata pada tindakan
medis didasari adanya kesengajaan (Dolus) dan Kelalaian (Culpa)

D. Sanksi Pidana
Undang-undang

kesehatan

tidak

mengatur

secara

khusus

mengenai tindak pidana di bidang bioteknologi kesehatan, tetapi
beberapa ketentuan pidana yang dimuat dalam tindak pidana
kesehatan dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang terkait dengan
penggunaan bioteknologi di bidang kesehatan.
Beberapa ketentuan tindak pidana kesehatan yang dapat
diterapkan untuk tindak pidana penggunaan bioteknologi di bidang
kesehatan:
Pasal 191
Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan
kesehatan

tradisional

sebagaimana

dimaksud

yang

menggunakan

dalam

Pasal

60

alat

dan

teknologi

ayat

(1)

sehingga

mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
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Pasal 60
(1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional
yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari
lembaga kesehatan yang berwenang.
(2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)

harus

dapat

dipertanggungjawabkan

manfaat

dan

keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan
kebudayaan masyarakat.
Pasal 192
Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau
jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
Pasal 64
(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan
melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat
dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta
penggunaan sel punca.
(2) Transplantasi

organ

dan/atau

jaringan

tubuh

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan
dan dilarang untuk dikomersialkan.
(3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan
dalih apapun.
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Pasal 193
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastic dan
rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah)
Pasal 69
(1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
(2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan
norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk
mengubah identitas.
(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan
rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 194
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 75
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
berdasarkan:
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a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini
kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin,
yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan,
maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi
tersebut hidup di luar kandungan; atau
b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma
psikologis bagi korban perkosaan.
Pasal 195
Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah
dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 90
(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah
yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
(2) Pemerintah

menjamin

pembiayaan

dalam

penyelenggaraan

pelayanan darah.
(3) Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.
Pasal 196
Setiap

orang

yang

dengan

sengaja

memproduksi

atau

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak
memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau
kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat
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(2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
Pasal 98
(1) Sediaan

farmasi

dan

alat

kesehatan

harus

aman,

berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan
dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan,
dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
(3) Ketentuan

mengenai

pengadaan,

penyimpanan,

pengolahan,

promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus
memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 197
Setiap

orang

yang

dengan

sengaja

memproduksi

atau

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak
memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah).
Pasal 106
(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah
mendapat izin edar.
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(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat akesehatan
harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta
tidak menyesatkan.
(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan
penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan
yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak
memenuhi

persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau

kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 198
Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk
melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
Pasal 108
(1) Praktik

kefarmasiaan

yang

meliputi

pembuatan

termasuk

pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,
penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep
dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat,
bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2) Ketentuan

mengenai

sebagaimana

pelaksanaan

dimaksud

praktik

kefarmasian

pada ayat (1) ditetapkan

dengan

Peraturan Pemerintah.
Pasal 200
Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program
pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah
Pasal 128
(1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak
dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
(2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, aPemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi
secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
(3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

E. Masalah Subjek Tindak Pidana
Subjek tindak pidana dalam KUHP hanya dikenal orang/manusia
(natuurlijke personen), sehingga semua aturan pemidanaan di dalam
KUHP diorientasikan pada “orang”, tidak pada korporasi hal itu bisa
dilihat dari rumusan subjek tindak pidana dengan penyebutan kata
“barang siapa” yang tidak lain yang dimaksud adalah “orang, komponen
sanksi pidana (pokok dan tambahan) dari sifatnya hanya dapat
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dikenakan kepada orang dan dari aspek pemeriksaan perkara dan sifat
dari hukum pidana yang diperiksa dan dibuktikan adalah kesalahan dari
pelaku tindak pidana (terdakwa), hal ini memberikan petunjuk bahwa
yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum pidana adalah
orang.
Mencermatimati dari ketiga undang-undang yang berhubungan
tindak pidana bioteknologi kesehatan, subjek tindak pidana tidak hanya
orang tetapi juga korporasi.

UU 36/2009
Pasal 201
(1) Dalam hal tindak
pidana sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 190 ayat (1),
Pasal 191, Pasal
192, Pasal 196,
Pasal 197, Pasal
198, Pasal 199, dan
Pasal 200 dilakukan
oleh korporasi,
selain pidana
penjara dan denda
terhadap
pengurusnya,
pidana yang dapat
dijatuhkan terhadap
korporasi berupa
pidana denda
dengan pemberatan
3 (tiga) kali dari
pidana denda
sebagaimana
dimaksud dlm Pasal
190 ayat (1),
Pasal 191, Pasal
192, Pasal 196 ,

UU 29/2004
Secara
ekplisit
dapat kita lihat dari
ketentuan Ps. 80
ayat (2)
Dalam hal tindak
pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh
korporasi,
maka
pidana
yang
dijatuhkan adalah
pidana
denda
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1)
ditambah
sepertiga
atau
dijatuhi hukuman
tambahan
berupa
pencabutan izin
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UU 23/2002
Pasal 1 butir 16,
menyebut,
yang
dimaksud
setiap
orang adalah orang
perorangan atau
korporasi, berarti
yang diakui sebagai
subjek
pelaku
tindak
pidana
selain orang juga
korporasi

Pasal 197, Pasal
198,
Pasal 199, dan Pasal
200.
(2) Selain pidana
denda sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1), korporasi dapat
dijatuhi pidana
tambahan berupa:
a. pencabutan izin
usaha; dan/atau
b. pencabutan
status badan
hukum.

Mencermati keketiga undang-undang tersebut diatas, meskipun
mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak mengatur
secara rinci tentang aturan pemidanaan terhadap korporasi. Karena
undang-undang tersebut mengatur secara khusus (dalam arti di KUHP
tidak diatur), seharusnya aturan pemidanaan terhadap korporasi diatur
tersendiri. Hal-hal yang diatur tersebut bisa berkaitan dengan:
- Kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana
- Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan
- Dalam

kondisi

yang

bagaimana

korporasi

dapat

dipertanggungjawabkan
- Aturan khusus tentang pelaksanaan pidana denda, termasuk kalau
pidana denda tidak dibayar (tidak mungkin pidana kurungan
pengganti denda dalam Ps. 30 ayat (2) s/d (6) KUHP)
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- Aturan pidana bersyarat untuk korporasi
- Jenis-jenis sanksi pidana apa saja yang memungkinkan dijatuhkan
terhadap korporasi, selain denda

F. Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai
pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Penegakan hukum terhadap

kasus

bioteknologi

kesehatan

dilakukan untuk menegakan norma etik, norma disiplin dan norma
hukum.

Gambar 4.3
Penegakan Hukum

Penegakan
Hukum

Norma
Etik

Norma
Disiplin

Hukum
Pidana
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Norma
Hukum

Hukum
Perdata

Hukum
Administrasi

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat
dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya
penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.
Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek
hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan
aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku,
berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti
sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan
sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin
dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana
seharusnya.

Dalam

diperlukan,

aparatur

memastikan
penegak

tegaknya

hukum

itu

hukum

itu,

diperkenankan

apabila
untuk

menggunakan daya paksa.
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut
objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga
mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan
hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di
dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup
dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu
hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.
Karena itu, penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ ke dalam
bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’
dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’
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dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang
tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan
juga timbul dalam bahasa Inggeris sendiri dengan dikembangkannya
istilah ‘the rule of law’ versus ‘the rule of just law’ atau dalam istilah ‘the
rule of law and not of man’ versus istilah ‘the rule by law’ yang berarti
‘the rule of man by law’. Dalam istilah ‘the rule of law’ terkandung
makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang
formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung
di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘the rule of just law’. Dalam
istilah ‘the rule of law and not of man’ dimaksudkan untuk menegaskan
bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu
dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah ‘the
rule by law’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang
menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.
Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud
dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang
dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit
maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku
dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang
bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi
diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin
berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Hukum dalam arti peraturan perundang-undang Indonesia telah
mengatur dasar umum tentang penerapan bioteknologi di
kesehatan,

tetapi

komprehensif

belum

mengenai

mengatur
kaedah

secara
umum

bidang

menyeluruh

(genus)

dan

mengenai

bioteknologi dan penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan,
dan khususnya bidang kesehatan.
2. Untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan manusia diperlukan
kebijakan penerapan bioteknologi, namun demikian meningingat
bioteknologi terkait dengan hal-hal yang fundamental

dalam

kehidupan manusia dan juga mahluk hidup lainnya diperlukan
rambu-rambu hukum, agama, dan etik.
a. Aspek religius:
Pengembangan dan penerapan bioteknologi sebagai produk dari
ilmu pengetahuan tidak dilarang dalam agama. Pemanfaatan
bioteknologi di bidang kesehatan yang sangat erat kaitannya
dengan dengan kehidupan manusia di masa datang, agama telah
memberikan
bioteknologi

batas-batas
kesehatan

norma

yang

mengenai

dibolehkan

dan

penerapan
yang

tidak

dibolehkan menurut ajaran agama.
Penerapan bioteknologi di bidang kesehatan ditinjau dari agamaagama memberikan rambu-rambu.
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b. Aspek Etik
Pengembangan ilmu pengetahuan di bidang bioteknologi ditinjau
dari etika adalah boleh, karena ilmu pengetahuan bersifat ilmiah
dan netral. Persoalan etika muncul terkait dengan penerapan
bioteknologi

di

bidang

kesehatan,

karena

bioteknologi

berhubungan dengan mahluk hidup dan kehidupan manusia di
masa datang.
Penerapan bioteknologi kesehatan sejauh bermanfaat kepada
kesehatan manusia dan keberlangsungan kehidupan manusia
diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan nilai etik
kemanusiaan atau yang dapat merendahkan harkat dan martabat
manusia dan kehidupan manusia sesuai dengan kodratnya
sebagai mahluk yang mulia di muka bumi.
3. Pengaturan tindak pidana di bidang bioteknologi tersebar dalam
berbagai

cabang

atau

bidang

hukum

yang

mengakibatkan

perumusan norma hukum pidana yang tidak komprehensif dan
sistematik serta perumusan ancaman pidana yang bestandar baik
yang biasa, ringan atau yang memberatkan. Sedangkan pengaturan
tindak pidana bioteknologi di bidang kesehatan dimuat dalam
Undang-undang kesehatan. Sampai saat ini hanya ada beberapa
ketentuan tindak pidana kesehatan yang dapat diterapkan untuk
tindak pidana penggunaan bioteknologi di bidang kesehatan.
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B. Saran
Bioteknologi merupakan alat bagi manusia untuk menjadi lebih
baik, jangan sampai manusia diperalat oleh teknologi
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