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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 

tidak kurang dari 17.500 pulau dengan luasan 4.500 km
2 

yang terletak antara 

daratan Asia dan Australia. Pulau-pulau tersebut tersebar di sepanjang garis 

khatulistiwa sehingga Indonesia bagian barat memiliki rata-rata curah hujan yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia bagian timur. Hal ini membuat 

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.  Keanekaragaman hayati 

Indonesia baik flora, fauna dan mikroorganisme, dan tingginya tingkat 

endemisitas merupakan aset strategis yang tak ternilai harganya, yang mampu 

bersaing dalam penentuan posisi tawar bangsa dalam pergaulan global. Hal-hal 

tersebut adalah bukti nyata mengapa Indonesia mendapatkan predikat “mega-

biodiversity” kedua di dunia (Sukara dan Tobing, 2008; Bioresources LIPI, 2013).   

Seiring dengan perkembangan teknologi dan minat internasional terhadap 

produk-produk alami (natural products) akhir-akhir ini, keanekaragaman hayati 

telah menjadi suatu potensi ekonomi yang sangat tinggi. Salah satu bagian dari 

keanekaragaman hayati adalah sumberdaya genetik (SDG) yaitu flora, fauna, 

mikroorganisme dan bagian-bagiannya termasuk material genetik yang 

merupakan cetak biru yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat 

(hereditas) serta informasi genetik yang merupakan informasi yang terkait proses-

proses dan ekspresi genetik dalam bentuk hasil metabolisme makhluk hidup yang 

dapat meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan SDG. 

Sumberdaya genetik yang terkandung dalam keanekaragaman hayati 

mempunyai nilai penting dan strategis bagi ketahanan pangan, kesehatan, energi, 

dan lingkungan, sehingga harus dimanfaatkan secara optimal dan dijaga 

kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang 

dan masa yang akan datang. Ketergantungan antarnegara terhadap SDG yang 
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disebabkan ketersediaan yang tidak merata di seluruh dunia merupakan peluang 

bagi Indonesia untuk memanfaatkan SDG secara lebih menguntungkan dan 

berkelanjutan.   

Khusus untuk kekayaan mikroorganisme, sampai saat ini belum 

dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan harkat, martabat dan 

kesejahteraan bangsa Indonesia. Ditinjau dari perkembangan ilmu pengetahuan, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa mikroorganisme memegang peranan penting 

dalam menghasilkan produk-produk bernilai ekonomi tinggi. Potensi 

mikroorganisme Indonesia untuk bidang pertanian (penghasil herbisida alami, 

pupuk biologis, biological control untuk berbagai jenis penyakit tanaman, 

probiotik, starter kompos, starter silase, dan antibiotika terbang untuk fumigasi 

lahan pertanian dan pengemasan buah dan sayuran), kesehatan (sumber penghasil 

antibiotika, senyawa bioaktif baru, ion-blocker untuk pengobatan penyakit kanker 

dan molekul penangkal infeksi virus termasuk flu burung dan lain-lain), energi 

(pemanfaatan mikroalga dan bakteri fotosintesis untuk pembuatan energi 

terbarukan bio-diesel), dan lingkungan (bioremediator termasuk untuk menangani 

pencemaran minyak) banyak dilakukan secara nasional di berbagai 

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Perguruan Tinggi, 

Perusahaan Swasta di Indonesia. Bahkan Negara-negara maju sangat tertarik 

untuk mengakses kekayaan mikroorganisme Indonesia untuk dimanfaatkan bagi 

kepentingan penelitian dan industri (Bioresources LIPI, 2013). 

Kekayaan mikroorganisme tersebut membutuhkan pengelolaan yang baik 

dalam bentuk konservasi. Konservasi secara ex-situ dalam kaitannya dengan 

pengelolaan mikroorganisme, adalah metode konservasi komponen-komponen 

keanekaragaman hayati mikroorganisme di luar habitatnya. Pelaksanaan 

konservasi secara ex-situ ini sendiri membutuhkan keberadaan Koleksi Kultur 

Mikroorganisme. Koleksi Kultur Mikroorganisme memiliki peran krusial dalam 

pencegahan kepunahan, penyimpanan, penyediaan dan pemanfaatan 

mikroorganisme, baik bagi kepentingan penelitian maupun kepentingan industri 

(Smith, 2003). 
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Pada perkembangannya, Koleksi Kultur Mikroorganisme juga berperan 

sebagai lembaga penyimpanan (depository) guna tujuan pendaftaran paten. Sistem 

penyimpanan mikroorganisme tersebut diatur di dalam konvensi internasional, 

yaitu Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of 

Microorganism (Budapest Treaty). Dalam Budapest Treaty ditentukan bahwa 

penyimpanan mikroorganisme mengenai suatu invensi di lembaga penyimpanan 

resmi. Lembaga penyimpanan tersebut adalah lembaga yang berada di negara-

negara yang telah menandatangani Budapest Treaty, yang dinamakan 

International Depository Authority (IDA) (Nair dan Ramachandranna, 2010).  

Berdasarkan data yang dihimpun oleh World Federation of Culture 

Collections (2013), Indonesia memiliki 18 Koleksi Kultur Mikroorganisme 

dengan total koleksi strain sebanyak 11.237. Koleksi Kultur Mikroorganisme ini 

terdiri dari lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) pemerintah di bawah 

kementerian, litbang pemerintah non-kementerian, litbang Badan Usaha Milik 

Negara, dan litbang perguruan tinggi.  Selain itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI), sampai saat ini, dalam hal eksplorasi kekayaan mikroorganisme 

telah menjalin kerjasama dengan beberapa negara lain seperti Amerika, Jepang 

dan Australia. Kerjasama itu telah menghasilkan berbagai jenis mikroorganisme 

yang sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Keberadaan 18 Koleksi 

Kultur Mikroorganisme dan usaha yang telah dilaksanakan LIPI tersebut 

menandakan bahwa telah ada usaha untuk melaksanakan konservasi secara ex-situ 

guna pencegahan kepunahan, penyimpanan, penyediaan dan pemanfaatan 

mikroorganisme. 

Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah Koleksi Kultur 

Mikroorganisme, pada kenyataannya terdapat beberapa masalah yang menjadi 

penghalang pemanfaatan mikroorganisme secara berkelanjutan. Pertama, 

Indonesia belum memiliki tata kelola mikroorganisme nasional yang 

komprehensif yang mencakup inventarisasi, koleksi, distribusi, akses, dan 

pemanfaatan mikroorganisme yang berkelanjutan. Kedua, Indonesia belum 

memiliki standardisasi dalam pembangunan kultur koleksi mikroorganisme yang 
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berstandar internasional yang mengacu standar yang ditetapkan World Federation 

of Culture Collections (WFCC), Budapest Treaty dan Lembaga Kerjasama 

Ekonomi dan Pembangunan Internasional (OECD). Ketiga, Indonesia belum 

memiliki lembaga yang berwenang dalam memberikan rekomendasi ilmiah dan 

pendampingan dalam pembangunan koleksi kultur mikroorganisme serta berperan 

dalam tata kelola mikroorganisme. Keempat, belum terdapat kepastian hukum 

dalam pengelolaan mikroorganisme dalam koleksi kultur mikroorganisme yang 

disebabkan belum adanya peraturan perundang-undangan mengenai Pusat koleksi 

kultur mikroorganisme nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan nasional 

yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berguna 

untuk mengentaskan permasalahan tersebut.  

Pada sisi lain, Indonesia juga telah meratifikasi konvensi keanekaragaman 

hayati (CBD, Convention on Biological Diversity) pada tanggal 1 Agustus 1994 

melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations 

Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa 

Mengenai Keanekaragaman Hayati), dan telah berperan aktif dalam beberapa 

kegiatan COP (Conference of the Parties) CBD dan ikut menandatangani Protokol 

Nagoya tentang Access to Genetic Resources and Benefit Sharing for their 

Utilization pada 11 Mei 2011, serta meratifikasi protokol tersebut pada tanggal 8 

Mei 2013 melalui Undang-Undang No. 10 tentang Pengesahan Nagoya Protocol 

On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits 

Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity 

(Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian 

Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas 

Konvensi Keanekaragaman Hayati). Protokol Nagoya juga telah berlaku aktif bagi 

para negara anggota mulai tanggal 12 Oktober 2014. Kedua aturan tersebut 

merekomendasikan kepada negara anggota untuk mengatur alur tata kelola 

kekayaan hayati nasionalnya yang selaras dengan tujuan CBD dan memperkuat 

posisi negara pemilik keanekaragaman hayati.   
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Posisi Indonesia sebagai negara anggota CBD dan protokol Nagoya 

mengamanatkan bahwa Indonesia wajib memasukkan kebijakan nasional di 

bidang keanekaragaman hayati dalam legislasi nasonal. Hal ini termasuk juga 

kebijakan nsional mengenai pengelolaan mikroorganisme beserta koleksi kultur 

mikroorganisme sebagai pihak yang memiliki peran krusial dalam usaha 

pengelolaan keanekargaman hayati di Indonesia. Kebijakan ini diperlukan untuk 

menjamin kepentingan nasional dalam bidang pemanfaatan dan pelestarian SDG, 

mengingat Indonesia bukan hanya dikenal sebagai salah satu negara di dunia yang 

memiliki status mega biodiversity tetapi juga sebagai negara kepulauan 

(archipelagic state) terbesar di dunia yang menunjang heterogenitas SDG 

Indonesia.  

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah Indonesia perlu segera 

menetapkan kebijakan di tingkat nasional untuk mengatur pengelolaan 

mikroorganisme nasional, yang di satu sisi mencerminkan komitmen Indonesia 

sebagai Negara Pihak (contracting parties) dalam kesepakatan internasional yang 

telah maupun akan diratifikasi, dan di sisi lain mencerminkan kepentingan 

nasional dalam bidang pemanfaatan dan pelestarian SDG. Pengaturan yang 

bersifat khusus (sui generis) perlu dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga 

dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pengelolaan SDG 

terkait pengelolaan mikroorganisme yang mempunyai nilai strategis untuk 

kebutuhan pangan, kesehatan, energi, perkembangan teknologi dan lingkungan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan yang diuraikan di atas, terdapat 

beberapa identifikasi masalah terkait pengelolaan mikroorganisme dalam Koleksi 

Kultur Mikroorganisme, sebagai berikut: 

1. Apa kendala dan hambatan pengelolaan mikroorganisme dan 

pembentukan Pusat Kultur Koleksi Mikroorganisme Nasional? 
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2. Apa yang menjadi urgensi dilakukannya penyusunan peraturan 

presiden tentang pengelolaan mikroorganisme? 

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan 

yuridis peraturan presiden tentang pengelolaan mikroorganisme? 

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 

jangkauan dan arah pengaturan dari peraturan presiden tentang 

pengelolaan mikroorganisme?   

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 

1. Tujuan 

Tujuan disusunnya naskah akademik ini adalah sebagai berikut: 

a. Merumuskan kendala dan hambatan pengelolaan mikroorganisme dan 

pembentukan Pusat Kultur Koleksi Mikroorganisme Nasional. 

b. Merumuskan urgensi dilakukannya penyusunan peraturan presiden tentang 

pengelolaan mikroorganisme.  

c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis 

peraturan presiden tentang pengelolaan mikroorganisme.  

d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 

jangkauan dan arah pengaturan dari peraturan presiden tentang 

pengelolaan mikroorganisme.  

2. Kegunaan 

a. Memberikan panduan bagi penyusunan rancangan Peraturan Presiden 

tentang  pengelolaan mikroorganisme; dan 

b. Menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan 

Peraturan Presiden tentang pengelolaan mikroorganisme.   
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D. Metode Penelitian 

Naskah akademik Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan 

Mikroorganisme ini disusun melalui pendekatan yuridis normatif maupun yuridis 

empiris dengan menggunakan data sekunder maupun data primer, dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang 

menelaah data sekunder, baik yang berupa peraturan perundang-

undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi 

lainnya; dan 

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah data primer 

yang terkait dengan pengelolaan mikroorganisme dalam Koleksi 

Kultur Mikrooganisme, termasuk studi kasus pengelolaan yang telah 

ada sebelumnya yang menjadi urgensi perlu adanya pengaturan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Pemanfaatan Mikroorganisme 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang bioteknologi 

meningkatkan cara pemanfaatan kemampuan organisme hidup bagi kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan umat manusia (Sardjoko, 

1991). Pada praktiknya, cara pemanfaatan tersebut melalui proses bioprospeksi.  

Proses tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi koleksi, penelitian, 

dan pemanfaatan sumber daya genetik (SDG) dan biologi secara sistematis guna 

mendapatkan sumber-sumber baru senyawa kimia, gen, organisme, dan produk 

alamiah lain untuk tujuan ilmiah dan/atau komersial (Moeljoprawiro, 1999). 

Kegiatan bioprospeksi dilakukan oleh berbagai lembaga atau institusi, seperti 

perusahaan farmasi, makanan, tekstil, dan pertanian, serta lembaga penelitian dan 

institusi lain baik milik pemerintah maupun swasta (Riyadi, 2008). 

Bioprospeksi memiliki dua tujuan utama, yaitu pemanfaatan sumber daya 

genetik secara berkelanjutan dan konservasinya, dan pembangunan sosio-ekonomi 

bagi negara yang kaya akan keanekaragaman hayati (Moeljoprawiro, 1999). 

Dengan demikian, selain menghasilkan devisa bagi peningkatan pertumbuhan 

ekonomi, bioprospeksi memiliki peran krusial dalam konservasi bagi pelestarian 

keanekaragaman hayati.  

Dalam kaitannya dengan penerapan bioprospeksi, pemanfaatan SDG telah 

sejak lama dilakukan oleh negara-negara maju. Industri berbasis bioteknologi 

berkembang pesat di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, 

Denmark, Swedia, Jerman, dan negara-negara Eropa Barat lainnya. Dari 25 

perusahaan farmasi ternama di dunia, 10 di antaranya memanfaatkan hasil 

bioprospeksi pada fauna, flora, dan mikroorganisme (Riyadi, 2008). 
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Kekayaan sumber daya genetik dan hayati Indonesia melimpah. Kekayaan 

tersebut mempunyai potensi untuk dikembangkan sehingga memberikan nilai 

tambah ekonomi. Untuk itu, penting ditentukan langkah-langkah atau program 

yang terencana dan terarah untuk mengeksplorasi, menginventarisasi, dan 

mengembangkan potensi bioprospeksi yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia. 

Salah satu ragam kekayaan tersebut adalah mikroorganisme. 

Khusus untuk kekayaan mikroorganisme, sampai saat ini belum 

dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan harkat, martabat dan 

kesejahteraan bangsa Indonesia. Ditinjau dari perkembangan ilmu pengetahuan, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa mikroorganisme memegang peranan penting 

dalam menghasilkan produk-produk bernilai ekonomi tinggi. Potensi 

mikroorganisme Indonesia untuk bidang pertanian (penghasil herbisida alami, 

pupuk biologis, biological control untuk berbagai jenis penyakit tanaman, 

probiotik, starter kompos, starter silase, dan antibiotika terbang untuk fumigasi 

lahan pertanian dan pengemasan buah dan sayuran), kesehatan (sumber penghasil 

antibiotika, senyawa bioaktif baru, ion-blocker untuk pengobatan penyakit kanker 

dan molekul penangkal infeksi virus termasuk flu burung dan lain-lain), energi 

(pemanfaatan mikroalga dan bakteri fotosintesis untuk pembuatan energi 

terbarukan bio-diesel), dan lingkungan (bioremediator termasuk untuk menangani 

pencemaran minyak) banyak dilakukan secara nasional di berbagai 

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Perguruan Tinggi, 

Perusahaan Swasta di Indonesia. Bahkan Negara-negara maju sangat tertarik 

untuk mengakses kekayaan mikroorganisme Indonesia untuk dimanfaatkan bagi 

kepentingan penelitian dan industri (Bioresources LIPI, 2013). 
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Gambar 1. Pemanfaatan mikroorganisme dalam kehidupan manusia 

(sitasi/sumber data) 

 

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan di atas, keberadaan dan 

potensi bioprospeksi mikroorganisme di Indonesia cukup tinggi. Di samping itu, 

peluang untuk melakukan eksplorasi, inventarisasi, pengembangan, dan 

komersialisasi terbentang luas karena keanekaragaman hayati, khusunya 

mikroorganisme di Indonesia melimpah. Sumber-sumber dan potensi bioprospeksi 

mikroorganisme yang terdapat di seluruh Indonesia dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah maupun kebijakan bioprospeksi. 

Kebijakan tersebut terutama berkaitan dengan kegiatan eksplorasi, inventarisasi 

serta koleksi mikroorganisme yang mempunyai potensi bioprospeksi. Upaya ini 

dapat terwujud bila ada persamaan persepsi dan kesatuan arah dalam 

merealisasikan program maupun kebijakan yang akan dilaksanakan.  
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2. Pengelolaan Mikroorganisme dan Peran Konservasi Secara Ex Situ pada 

Koleksi Kultur Mikroorganisme 

Mikroorganisme, berbeda dengan tanaman dan hewan, bersifat 

kosmopolitan, yaitu terdapat atau ada dimana-mana. Pada 1 gram tanah dengan 

kondisi suhu, pH, kelembaban dan jenis ekosistem yang sama, biasanya akan 

terdapat jenis mikroorganisme yang sama. Perbedaan ekosistem yang tidak sangat 

mencolok, tidak akan membuat perbedaan jenis mikroorganisme yang ditemukan. 

Konsep konservasi mikroorganisme perlu dibedakan dengan konsep konservasi 

tanaman dan hewan yang sangat berhubungan dengan habitatnya. Pertumbuhan 

mikroorganisme sangat tergantung pada suhu, pH, kelembaban, dan jenis 

ekosistem.  

Penemuan mikroorganisme di alam, sangat erat kaitannya dengan jenis 

medium pertumbuhan yang digunakan dalam proses isolasi. Riset telah banyak 

membuktikan bahwa dengan sumber contoh yang sama, akan diperoleh jenis 

mikroorganisme yang berlainan jenisnya. Metode isolasi dengan dikayakannya 

suatu contoh di medium pengkayaan, akan mendapatkan jenis mikroorganisme 

yang berbeda pula (Lisdiyanti et al., 2000, 2001, 2002, 2003a, 2003b). Saat ini, 

jenis mikroorganisme yang dapat ditumbuhkan pada medium agar baru sekitar 

10% saja. Selebihnya, mikroorganisme belum dapat ditumbuhkan pada medium 

agar (unculturable microbes). 

Selain itu, perlu diketahui bahwa saat ini mikroorganisme dari jenis 

bakteri yang telah ditemukan baru sekitar 10.000 dari perkiraan total 

keseluruhannya adalah 5 juta jenis. Untuk jenis fungi, saat ini baru dideskripsikan 

sekitar 100.000 dari 1,5 juta jenis yang diperkirakan ada. Diperkirakan bahwa 

keanekaragaman hayati mikroorganisme lebih tinggi dari pada serangga, burung, 

protozoa, tanaman atau hewan. 
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Gambar 2. Perkiraan Jumlah Mikroorganisme 

Disebabkan konsep konservasi mikroorganisme yang berbeda dengan 

ragam organisme hidup yang lain tersebut, maka dibutuhkan metode konservasi 

yang tersendiri. Konservasi secara ex-situ merupakan metode yang dipergunakan 

bagi konservasi mikroorganisme. Dalam metode ini, fasilitas konservasi itu adalah 

koleksi kultur (culture collections). Fasilitas yang untuk pertama kali didirikan di 

Universitas Prague oleh Prof. Frantisek Kral (1846-1911) di Praha, Cheko pada 

abad ke-19 ini memiliki fungsi sebagai tempat menyediakan dan melestarikan 

mikroorganisme. Sehingga koleksi kultur memainkan peran penting sebagai 

pelindung (safeguard) kekayaan sumber daya mikroorganisme, khususnya dalam 

menyimpan, menjaga, mengidentifikasi, mengotentikasi, mendokumentasi, 

mengelola, menyediakan, mendistribusikan dan melestarikan mikroorganisme 

guna pemanfaatan secara berkelanjutan. Keberadaan kultur koleksi merupakan hal 

mendasar yang harus ada bagi terlaksananya pengelolaan dan konservasi 

mikroorganisme secara ex-situ, baik bagi kepentingan penelitian maupun industry 

atau komersialisasi (Malik, 1991; Smith, 2012; Sette et.al., 2013). 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh World Data Centre for 

Microorganisms (2013), bahwa terdapat 2,357,224 strain yang berasal dari 647 
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koleksi kultur dari 70 negara di seluruh dunia yang telah terdaftar pada Culture 

Collections Information Worldwide (CCINFO), sebagaimana terlihat pada tabel-

tabel di bawah ini: 

Afrika 

Negara Jumlah Koleksi Kultur  Jumlah Kultur 

Mesir  1 1.808 

Maroko 1 1.040 

Nigeria 2 223 

Senegal 1 210 

Afrika Selatan 3 10.860 

Uganda 1 550 

Zimbabwe 2 702 

Total 11 15.393 

Tabel 1. Data koleksi pada region Afrika (WDCM, 2013) 

 

Amerika 

Negara Jumlah Koleksi Kultur  Jumlah Kultur 

Argentina 12 7.094 

Brazil 65 176.902 

Kanada 18 82.315 

Chile 1 0 

Kolombia 2 4.474 

Kuba 9 6.336 

Ekuador 1 2.700 

Meksiko 18 9.078 

Amerika Serikat 24 242.436 

Venezuela 3 2.984 

Total 153 534.319 
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Tabel 2. Data koleksi pada region Amerika (WDCM, 2013) 

 

Asia 

Negara Jumlah Koleksi Kultur  Jumlah Kultur 

China 27 156.049 

Hongkong 1 60 

India 27 152.849 

Indonesia 18 11.237 

Iran 8 8.593 

Israel 4 776 

Japan 25 247.037 

Korea Selatan 21 145.009 

Malaysia 7 4.452 

Mongolia 1 1.500 

Pakistan 7 2.898 

Filippina 6 3.456 

Singapore 3 6.289 

Sri Lanka 4 342 

Taiwan 2 67.227 

Thailand 60 97.401 

Vietnam 2 7.629 

Total 223 912.804 

Tabel 3. Data koleksi pada region Asia (WDCM, 2013) 

 

Eropa 

Negara Jumlah Koleksi Kultur  Jumlah Kultur 

Armenia 1 11.520 

Austria 2 6.070 

Belarus 1 1.175 
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Belgium 7 56.128 

Bulgaria 4 12.979 

Czech 13 11.241 

Denmark 3 88.566 

Estonia 4 13.300 

Finland 2 10.412 

France 38 86.350 

Germany 13 93.368 

Yunanai 6 6.377 

Hongaria 8 13.962 

Irlandia 1 380 

Italia 10 23.879 

Kazakhstan 2 398 

Latvia 1 1.361 

Belanda 6 90.775 

Norwegia 2 3.028 

Polandia 9 8.545 

Portugal 5 7.035 

Rumania 2 760 

Russia 22 60.168 

Slovakia 3 4.916 

Slovenia 3 12.242 

Spanyol 4 10.321 

Swedia 3 52.700 

Swiss 4 3.965 

Turki 10 5.607 

Inggris/Britania Raya 19 84.210 

Ukraina 7 10.944 

Uzbekistan 3 1.443 

Yugoslavia 2 897 

Total 220 795.022 
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Tabel 4. Data koleksi pada region Eropa (WDCM, 2013) 

 

Oceania 

Negara Jumlah Koleksi Kultur  Jumlah Kultur 

Australia 34 82.946 

Selandia baru 6 25.045 

Papua New Guinea 1 270 

Total 41 108.261 

 Tabel 5. Data koleksi pada region Oceania (WDCM, 2013) 

Ket: Data pada tabel-tabel di atas dapat menjadi bahan analisis mengapa jumlah 

koleksi strain yang berasal dari Indonesia begitu kecil dibandingkan negara-

negara lain yang notabene memiliki tingkat keanekaragaman hayati lebih kecil. 

Belum dielaborasi/dianalisis lebih lanjut karena belum menemukan referensi 

ilmiah/hasil penelitian terkait (studi kasus Indonesia). 

 

Pada perkembangannya, selain menjadi kunci bagi terwujudnya industri 

berbasis keanekaragaman hayati (bioekonomi), terkait penyediaan koleksi 

mikroorganime bagi kepentingan bioproseksi pada taraf industri (komersialisasi), 

pasca ditandatanganinya CBD, pelaksanaan konservasi ex-situ mikroorganisme 

pada koleksi kultur mikroorganisme juga menjadi kewajiban bagi negara anggota 

CBD untuk dilaksanakan (Sette, 2013). 

Dalam kaitannya dengan operasionalisasi koleksi kultur mikroorganisme, 

dibutuhkan manajemen (total quality management) yang baik. Standar mutu 

manajemen tersebut mengacu standar pengelolaan yang terdapat pada panduan 

pengelolaan WFCC dan OECD. Dengan standar kendali mutu manajemen 

tersebut, pengelolaan koleksi kultur mikroorganisme memajukan kegiatan 

konservasi secara ex-situ (Arora et.al., 2005). 
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3. Paten Mikroorganisme dan Prosedur Penyimpanan pada Koleksi Kultur 

Mikroorganisme 

Pasca putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada perkara Diamond 

v. Chakrabarty, dimana dalam putusan tersebut memutuskan bahwa 

mikroorganisme dapat menjadi subyek paten, serta keberadaan konvensi 

internasional TRIPS yang mengatur mengenai ketentuan paten atas 

mikroorganisme, terdapat banyak pendaftaran paten mikroorganisme di negara-

negara anggota TRIPS di seluruh dunia (Gitter, 2001; Farrington et.al., 2008). 

Pendaftaran paten mikroorganisme ini membutuhkan persyaratan pra-

pendaftaran. Persyaratan tersebut adalah penyimpanan mikroorganisme terkait 

pendaftaran pada fasilitas International Depositary Authority (IDA) yang 

merupakan koleksi kultur mikroorganisme. Sehingga pada perkembangannya, 

Koleksi Kultur Mikroorganisme juga berperan sebagai lembaga penyimpanan 

(depository) guna tujuan pendaftaran paten. Sistem penyimpanan mikroorganisme 

tersebut diatur di dalam konvensi internasional, yaitu Budapest Treaty on the 

International Recognition of the Deposit of Microorganism (Budapest Treaty). 

Dalam Budapest Treaty ditentukan bahwa penyimpanan mikroorganisme 

mengenai suatu invensi di lembaga penyimpanan resmi (IDA) (Nair dan 

Ramachandranna, 2010).  

Prosedur penyimpanan tersebut harus ditempuh karena salah satu hal yang 

wajib dimuat di dalam permohonan paten adalah deskripsi tentang invensi, yang 

secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi. Deskripsi 

tersebut berkaitan dengan hal pengungkapan invensi. Khusus untuk 

pengungkapan invensi di bidang bioteknologi tidak hanya deskripsi tertulis saja 

karena tingkat kesulitan atau kerumitan bidang ilmu yang hendak dideskripsikan, 

terlebih lagi apabila invensi yang diajukan adalah invensi tentang atau 

menggunakan mikroorganisme di dalamnya. Oleh karena itu, pengajuan 

permohonan paten tersebut juga mempersyaratkan bukti penyimpanan 

mikroorganisme yang relevan pada suatu lembaga deposit yang diakui oleh kantor 

paten, sehingga mikroorganisme tersimpan dalam koleksi kultur yang dapat 
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dikenali sebagai deposit dan pihak lain dapat mengambil contoh (Hilman dan 

Romadhoni, 2001). 

Dalam kaitannya dengan prosedur penyimpanan tersebut, telah terdapat 

pengaturan prosedur tersebut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. Pengaturannnya terdapat pada ketentuan Pasal 18,
1
 Pasal 19,

2
 Pasal 20

3
 

dan Pasal 21
4
 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara 

                                                           
1
 Pasal 18 berbunyi: 

(1) Dalam hal deskripsi mengenai suatu penemuan menyangkut jasad renik tertentu, 

sedang jasad renik itu belum mungkin diungkapkan atau tersedia bagi masyarakat pada saat 

pengajuan permintaan paten, maka deskripsi seperti itu tetap dapat diterima apabila deskripsi 

tersebut mengungkapkan secara lengkap dan jelas cara penggunaan jasad renik dan sejauh 

dipenuhi syarat-syarat: 

a. contoh jasad renik tersebut telah disampaikan untuk disimpan pada lembaga 

penyimpanan jasad renik yang diakui oleh Kantor Paten sebelum permintaan paten diajukan atau 

sebelum tanggal penerimaan permintaan paten diberikan; 

b. permintaan paten yang diajukan tersebut mencantumkan penjelasan secukupnya 

mengenai ciri-ciri atau karakteristik jasad renik yang bersangkutan; 

c. nama jasad renik, tanggal penyerahannya untuk disimpan, nama lembaga 

penyimpanan dan nomor penyimpanan jasad renik tersebut dicantumkan pada deskripsi dalam 

permintaan paten yang bersangkutan. 

(2) Apabila keterangan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf c 

tidak dicantumkan dalam deskripsi, maka keterangan tersebut wajib disampaikan kepada Kantor 

Paten selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya dokumen permintaan paten. 

(3) Penyampaian keterangan mengenai jasad renik sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) dianggap sebagai persetujuan tanpa syarat dari orang yang mengajukan permintaan paten 

kepada setiap orang yang pada saat atau setelah pengumuman permintaan paten, mengajukan 

permintaan tertulis kepada Kantor Paten untuk memperoleh contoh jasad renik yang disimpan 

tersebut. 
2
 Pasal 19 berbunyi:” Lembaga atau lembaga-lembaga penyimpanan contoh jasad renik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a adalah lembaga-lembaga yang diakui 

menurut Persetujuan Budapest Tahun 1980 (Budapest Treaty on the International Recognition of 

the Deposit of Microorganisms)”. 
3
 Pasal 20 berbunyi: 

(1) Pemberian contoh jasad renik kepada orang yang memerlukan hanya dapat dilakukan 

dengan persetujuan tertulis dari Kantor Paten yang mengizinkan dikeluarkannya contoh tersebut 

dari lembaga tempat penyimpanannya. 

(2) Permintaan untuk mendapatkan surat persetujuan Kantor Paten sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kantor Paten dengan dilengkapi 

pernyataan: 

a. tidak akan memindahtangankan contoh jasad renik tersebut kepada orang lain sampai 

dengan permintaan paten tersebut ditarik kembali atau ditolak atau sampai dengan berakhirnya 

jangka waktu paten apabila paten telah diberikan; 

b. hanya semata-mata digunakan untuk keperluan percobaan saja sampai dengan 

permintaan paten tersebut ditarik kembali, atau dianggap ditarik kembali permintaan contoh 

jasad renik diatur lebih lanjut oleh Menteri. 
4
 Pasal 21 berbunyi:”Dalam hal permintaan untuk mendapatkan contoh jasad renik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disetujui oleh Kantor Paten, maka persetujuan tersebut 

harus segera diberitahukan kepada orang yang mengajukan permintaan paten yang 

bersangkutan”. 
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Permintaan Paten, mengatur mengenai dokumen permintaan/permohonan paten 

tentang makhluk baru dan/atau paten yang terkait penggunaan makhluk baru. 

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut istilah „jasad renik‟ (mikroorganisme) 

disebut sebagai makhluk baru. 

Latar belakang pengaturan ketentuan kewajiban penyimpanan 

mikroorganisme di dalam PP No. 34 Tahun 1991 adalah bahwa pada saat sebelum 

adanya ketentuan di dalam PP tersebut, banyak kerjasama penelitian antara 

peneliti asing dengan peneliti dalam negeri yang terkait penelitian tentang 

mikroorganisme. Para peneliti asing tersebut hendak melindungi invensinya 

dengan cara mengajukan permohonan paten mikroorganisme, namun hal tersebut 

belum dapat terakomodasi karena belum ada aturan hukum yang mengatur tentang 

permohonan paten terkait mikroorganisme. Dilatarbelakangi kebutuhan yang 

sangat mendesak dari pemohon paten luar negeri tersebut, sehingga kemudian 

disusun PP yang mana di dalamnya terdapat ketentuan tentang ketentuan 

penyimpanan mikroorganisme terkait permohonan paten di bidang bioteknologi 

yang mekanismenya mengacu pada ketentuan Budapest Treaty. Dengan adanya 

PP tersebut, maka untuk selanjutnya pihak Direktorat Paten dapat menerima 

permohonan paten mikroorganisme.
5
   

Keberadaan ketentuan Budapest Treaty ini sendiri memiliki manfaat. 

Keuntungan atau ekses positif yang ditimbulkan dari keberadaan Budapest Treaty 

adalah bahwa penyimpanan kultur mikroorganisme dapat dilakukan pada salah 

satu IDA pada salah satu negara anggota (contracting parties) saja. Hal ini 

didasarkan pada tujuan untuk menyederhanakan prosedur permohonan paten dan 

meminimalisasi biaya yang harus dikeluarkan pemohon, penyeragaman aturan dan 

prosedur penyimpanan kultur mikroorganisme di dunia sehingga terdapat standar 

baku dalam penerapan mekanisme tersebut, serta mengurangi risiko dampak 

                                                           
5
 Hasil wawancara dengan Razilu, Mantan Direktur Paten dan Mercy Marvel, Mantan 

Pemeriksa Paten Bidang Biologi dan Bioteknologi Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Wawancara dilaksanakan di Kantor 

Direktorat Paten, Tangerang, Banten, pada tanggal 5 Februari 2013. 
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ekologis atau keamanan hayati (biosafety risk) yang terkait dengan keberadaan 

suatu kultur mikroorganisme (WIPO, 2012). 

Dalam kaitannya dengan prosedur permohonan paten, keberadaan 

mekanisme penyimpanan kultur mikroorganisme berdasarkan Budapest Treaty 

telah memenuhi tiga elemen penting dalam rangka permohonan paten, yaitu 

(Czmus, 1994): 

1. Mengidentifikasi permohonan paten terkait kultur mikroorganisme 

tertentu, yang sifatnya dapat direproduksi, yang diperlukan untuk 

pelaksanaan invensi; 

2. Mengelola dan menjaga (maintenance) keberadaan sampel kultur 

mikroorganisme dalam penyimpanan IDA yang mana sampel tersebut 

statusnya diakui sebagai identitas (fingerprinted identity) bagi 

permohonan paten; dan 

3. Memungkinkan publik untuk mengakses mikroorganisme, sesuai 

waktu yang telah ditentukan. 

 

4. Peran Biological Resource Center 

Keberadaan koleksi kultur mikroorganisme sebagai sarana preservasi dan 

penyimpanan kultur mikroorganisme sebagai syarat pendaftaran paten memiliki 

implikasi positif bagi kegiatan bioprospeksi, baik pada taraf pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi maupun pada taraf industri (bioekonomi). Pada 

perkembangannya, kultur koleksi mikroorganisme dalam fungsi sebagai fasilitas 

penelitian maupun IDA membutuhkan transformasi menjadi Biological Resource 

Center (BRC).  

Berdasarkan definisi yang dirumuskan OECD (2001), definisi BRC adalah 

sebagai berikut: 

“An essential part of the infrastructure underpinning life sciences and 

biotechnology. They consist of service providers and repositories of 
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living cells, genomes of organisms, and information relating to heredity 

and the functions of biological systems. BRC contain collections of 

culturable organisms (e.g. microorganisms, plant, animal and human 

cells), replicable parts of these (e.g. genomes, plasmids, viruses, cDNAs), 

viable but not yet culturable organisms, cells and tissues, as well as 

databases containing molecular, physiological and structural 

information relevant to these collections and related bioinformatics”. 

 

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa BRC adalah 

infrastruktur mendasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di 

bidang biologi/ilmu pengetahuan hayati dan bioteknologi yang berfungsi dalam 

kegiatan pendataan/identifikasi, penyimpanan, koleksi, penyediaan sumber daya 

hayati. 

Sementara itu, perlunya transformasi tersebut disebabkan tuntutan ke 

depan mengenai penyimpanan mikroorganisme tidak terbatas pada tujuan 

pemenuhan prosedur permohonan paten, namun juga kepada fungsi-fungsi 

preservasi dan konservasi SDG untuk pemanfaatan SDG secara berkelanjutan. 

Lebih daripada itu, keberadaan BRC juga tidak hanya terbatas pada preservasi dan 

konservasi mikroorganisme belaka, melainkan mencakup juga jenis SDG yang 

lain, termasuk hewan dan tumbuhan. Dengan demikian terdapat pergeseran 

paradigma dalam memandang suatu mekanisme penyimpanan SDG, khususnya 

mikroorganisme (Sekar dan Kandavel, 2004; McClusky dan Wiest, 2011). 

Lebih lanjut, BRC memiliki beberapa fungsi dan memainkan peranan yang 

penting, baik untuk tujuan komersial atau industri, pengembangan ilmu 

pengetahuan teknologi, serta konservasi keanekaragaman hayati, sebagai berikut 

(OECD, 2001): 

a. Preservasi dan pengaturan akses kepada sumber daya hayati untuk 

keperluan penelitian dan pengembangan ilmiah dan industri. BRC 

menyediakan fungsi infrastruktural yang esensial bagi keperluan 
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penelitian dan pengembangan, misalnya dengan penyediaan 

fasilitas laboratorium. Selain itu, BRC juga sumber informasi dan 

material biologik yang sifatnya esensial bagi keperluan industri; 

b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan mengenai sumber daya 

hayati. Dalam hal ini BRC memiliki fungsi untuk melakukan 

identifikasi, karakterisasi dan preservasi sumber daya hayati 

dengan tujuan akhir adalah terciptanya hasil penelitian dan 

pengembangan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia; 

c. Konservasi keanekaragaman hayati. Melaksanakan konservasi ex-

situ keanekaragaman hayati, serta penggunaan berkelanjutan 

sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan CBD; 

d. Menyediakan fasilitas penyimpanan (repositories) sumber daya 

hayati guna keperluan perlindungan HKI. Di dalam lingkup BRC 

juga terdapat fasilitas IDA untuk keperluan prosedur permohonan 

paten sebagaimana diatur oleh Budapest Treaty; dan 

e. Sumber informasi kepada publik dan policy formulation mengenai 

sumber daya hayati. BRC berfungsi mensosialisasikan informasi 

arti penting konservasi keanekaragaman hayati kepada publik 

mengenai, dan juga sebagai lembaga strategis yang memberikan 

masukan kepada pemerintah, dan industri mengenai pengelolaan 

keanekaragaman hayati.  

 

B. Praktik Empiris 

Greenomics Indonesia memperkirakan nilai keanekaragaman hayati 

Indonesia sedikitnya US$1 triliun per tahun selama 20 tahun ke depan dengan 

tingkat bunga 5% per tahun. Nilai tersebut bisa dengan memanfaatan nilai 

ekonomi keanekaragaman hayati yang terdapat di areal seluas 75,89 juta hektar di 

kawasan hutan Indonesia yang masih berhutan, terutama hutan konservasi, hutan 

lindung, dan hutan produksi. Namun nilai ekonomi keanekaragaman hayati hutan 
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Indonesia, sama sekali belum menjadi basis kegiatan ekonomi komersil secara 

serius, karena tidak kuatnya riset dan teknologi Indonesia dalam mengidentifikasi 

dan mengembangkan nilai ekonomi sumber daya genetik (SDG) dan spesies yang 

terdapat di hutan alam Indonesia sebagai sumber daya ekonomi bangsa 

(Tambunan, 2010). 

Kegiatan mengidentifikasi dan nilai ekonomi SDG erat kaitannya dengan 

keberadaaan koleksi kultur mikroorganisme. Keterkaitannya terletak pada proses 

identifikasi manfaat yang dilaksanakan oleh para taksonom atau peneliti di bidang 

mikrobiologi. Dimulai dengan kegiatan pengambilan sampel yang ada di alam, 

kemudian kultur mikroorganisme tersebut diidentifikasi kegunaannya, disimpan, 

dan didistribusikan sehingga dapat dimanfaatkan, baik bagi kepentingan penelitian 

maupun industri (Stromberg et.al., 2013).  

Lebih lanjut, Indonesia sebagai negara beriklim tropis mengandung 

beragam mikroorganisme yang berpotensial. Meskipun demikian, kesadaran akan 

konservasi dan pemanfaatan mikroorganisme secara berkelanjutan masih lemah. 

Sehingga peran koleksi kultur mikroorganisme teramat penting dalam mengatasi 

permasalahan tersebut. Pada umumnya koleksi mikroorganisme Indonesia 

dikoleksi oleh instansi-instansi perguruan tinggi, lembaga penelitian dan swasta. 

(Park et.al., 2010).  

Meskipun demikian, fasilitas koleksi kultur mikroorganisme yang ada di 

Indonesia belum seluruhnya seragam dalam hal standar yang mengikuti standar 

internasional dalam pembangunan dan pengelolaan fasilitas koleksi kultur 

mikroorganisme. Standar ini mengacu pada panduan WFCC dan OECD tentang 

Biological Resource Center, serta standar Budapest Treaty tentang pembentukan 

IDA bagi penyimpanan mikroorganisme terkait pendaftaran paten. 

Dalam kaitannya dengan infrastruktur Koleksi Kultur Mikroorganisme, 

sejak tanggal 11 September 2014 Indonesia telah memiliki fasilitas penyimpanan 

mikroorganisme yang berstandar internasional mengacu pada standar yang 

ditetapkan WFCC, Budapest Treaty dan OECD, yang berada pada Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pendirian Koleksi Kultur yang diberi nama 
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Indonesian Culture Collection (InaCC) ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan 

fasilitas penyimpanan (depository) mikroorganisme yang berstandar internasional, 

baik guna keperluan aktivitas penelitian dan akademik (scientific activities), 

misalnya untuk pemenuhan syarat publikasi ilmiah di jurnal internasional di 

bidang mikrobiologi, maupun untuk keperluan pemenuhan prosedur permohonan 

paten mikroorganisme berdasarkan Budapest Treaty. Selama ini para peneliti di 

Indonesia menemui kendala teknis dalam melakukan penyimpanan 

mikroorganisme guna keperluan dua hal tersebut. Apabila ingin melakukan 

penyimpanan, para peneliti harus melakukannya di luar negeri yang biayanya 

amat besar bagi lembaga penelitian dan terdapat pula permasalahan kerentanan 

terhadap kondisi mikroorganisme yang disimpan apabila disimpan di luar negeri. 

Keberadaan fasilitas Koleksi Kultur LIPI ini menjadi langkah awal dalam 

mengentaskan masalah ketiadaan infrastruktur penyimpanan mikroorganisme. 

Selain itu, hasil akhir yang direncanakan adalah bahwa InaCC sebagai 

Microbial Culture Collection di Indonesia dapat melaksanakan fungsi-fungsi 

sebagai berikut (Bioresources LIPI, 2013): 

a. Penyediaan fasilitas penyimpanan mikroorganisme hasil eksplorasi 

dan referensi;  

b. Wadah pengaksesan mikroorganisme sebagai referensi yang 

digunakan dalam kegiatan penelitian, akademik dan sektor industri;  

c. Penyediaan fasilitas penyimpanan mikroorganisme untuk 

kepentingan paten sebagaimana diatur dalam Budapest Treaty; 

d. Penyediaan fasilitas terkait pelaksanaan kegiatan penelitian 

eksplorasi sumber daya hayati/jasad renik; 

e. Melakukan kegiatan pelatihan (training) terkait pemanfaatan 

mikroorganisme yang berkelanjutan dan konservasinya; dan   

f. Melakukan kegiatan penyadartahuan (public awareness) kepada 

masyarakat tentang peran mikroorganisme dan pemanfaatannya 

(bioprospeksi).  
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Meskipun di Indonesia telah terdapat fasilitas koleksi kultur 

mikroorganisme yang memiliki standar internasional, pada tataran nasional belum 

terdapat kebijakan yang menetapkan standar pembangunan dan manajemen 

koleksi kultur mikroorganisme dan lembaga yang memberikan pendampingan dan 

rekomendasi dalam pembangunan fasilitas tersebut. Sehingga kulitas fasilitas dan 

manajemen koleksi kultur mikroorganisme di Indonesia belum seragam satu sama 

lain. Kondisi ini tentu bukan tidak mungkin menghambat pengelolaan 

mikroorganisme yang baik guna kegiatan bioprospeksi. 

Sementara itu, dalam kaitannya dengan pengelolaan koleksi 

mikroorganisme Indonesia, pengembangan koleksi pada umumnya dengan 

mengandalkan pada kerjasama jejaring kerja dan koordinasi diantara instansi-

instansi yang memiliki koleksi kultur mikroorganisme. Kerjasama pengelolaan 

koleksi kultur mikroorganisme tersebut kemudian memunculkan forum 

komunikasi para kurator mikroorganisme dalam hal pengelolaan koleksi 

mikroorganisme, yang dimulai sejak tahun 1996. Forum komunikasi yang 

bernama Forum Komunikasi Mikrobiologi (FORKOMIKRO) ini melakukan 

kegiatan pertemuan rutin dengan tujuan untuk menjembatani para anggotanya 

untuk bertukar gagasan dan pengalaman dalam mencari solusi atas permasalahan 

terkait pengelolaan koleksi kultur, membantu pemerintah dalam 

mengimplementasikan ketentuan-ketentuan CBD terkait perlindungan SDG 

mikroorganisme, serta membangun pangkalan data informasi koleksi 

mikroorganisme (Park et.al., 2010).   

Dalam pengelolaan mikroorganisme, idelanya terdapat kebijakan nasional 

yang secara komprehensif mengatur perihal tersebut. Selama ini model 

pengelolaan yang ada sebatas pada pengelolaan berbasis komunitas. Efektivitas 

pengelolaan akan lebih muncul bilamana pemerintah Indonesia menetapkan 

kebijakan nasional pengelolaan mikroorganisme.  

Selain itu, pasca diratifikasinya Protokol Nagoya pada tahun 2013, 

Indonesia sebagai salah satu negara anggota memiliki kewajiban dalam 
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pengelolaan mikroorganisme. Protokol ini mewajibkan setiap pemerintah negara 

anggota untuk bertanggung jawab dalam distribusi dan pemanfaatan SDG, 

termasuk mikroorganisme, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

  

Gambar 3. Pola pemanfaatan dan distribusi mikroorganisme menurut Protokol Nagoya 

 

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa tata kelola distribusi 

mikroorganisme melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah dalam 

pelaksanaannya. Selain itu, terdapat pula lembaga yang memiliki kewenangan 

dalam memutuskan dapat atau tidaknya akses terhadap mikroorganisme guna 

pemanfaatan lebih lanjut. Dengan demikian, proses menghimpun, preservasi, 

dokumentasi, distribusi, dan pemanfaatan mikroorganisme secara berkelanjutan 

belum terlembagakan karena belum ada lembaga nasional di Indonesia yang 

memiliki otoritas dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut. 

Dalam kaitannya dengan aspek legalitas dan kelembagaan, peraturan 

perundang-undangan nasional yang telah ada baru mengatur mengenai tata kelola 
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sumberdaya hayati flora dan fauna—belum mencakup mikroorganisme, serta 

otoritas ilmiah yang memberikan rekomendasi ilmiah dalam pengelolaan tersebut 

dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis 

Tumbuhan dan Satwa Liar. Dalam kaitannya dengan otoritas ilmiah tersebut, 

dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga diatur bahwa LIPI sebagai otoritas 

ilmiah atas kekayaan hayati Indonesia, berkewajiban memberikan arah kegiatan 

ilmiah yang terkait dengan penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun 

satwa liar dan atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk 

pengkajian, penelitian dan pengembangan; penangkaran; perburuan; perdagangan; 

peragaan; pertukaran; budidaya tanaman obat-obatan; dan pemeliharaan untuk 

kesenangan. 

Selain itu, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Departemen, khusunya pada Pasal 55, Pasal 56, dan 

Pasl 57 diatur tentang tugas dan fungsi di bidang penelitian ilmu pengetahuan. 

Pada Pasal 55 dinyatakan bahwa LIPI mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sementara itu, pada Pasal 56 terdapat beberapa fungsi LIPI, sebagai 

berikut: 

a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian 

ilmu pengetahuan; 

b. penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat dasar; 

c. penyelenggaraan riset inter dan multi disiplin terfokus; 

d. pemantauan, evaluasi kemajuan dan penelaahan kecenderungan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

e. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIPI; 

f. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di 

bidang penelitian ilmu pengetahuan; 
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g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di 

bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, 

kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan 

dan rumah tangga. 

Terdapat pula beberapa kewenangan LIPI, sebagaimana diatur di dalam 

Pasal 57, sebagai berikut: 

a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; 

b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan 

secara makro; 

c. penetapan sistem informasi di bidangnya; 

d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu : 

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang 

penelitian ilmu pengetahuan; 

2) penetapan pedoman dan penyelenggaraan riset ilmu 

pengetahuan dasar; 

3) penetapan pedoman etika ilmiah, kedudukan dan kriteria 

kelembagaan ilmiah; 

4) pemberian izin peneliti asing; 

5) pemegang kewenangan ilmiah dalam keanekaragaman hayati. 

 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, 

diketahui bahwa terdapat beberapa tugas dan kewenangan LIPI yang sejalan 

dengan konsep pengelolaan distribusi mikroorganisme nasional menurut 

ketentuan Protokol Nagoya di mana terdapat sistem yang terlembagakan dan 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan mikroorganisme 

nasional.  
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa faktor yang 

menghambat pengelolaan mikroorganisme Indonesia secara tertata dengan baik 

dan berkelanjutan adalah ketiadaan kebijakan nasional yang tertuang dalam 

bentuk peraturan perundangn-undangan. Dengan demikian, urgensi ditetapkan 

peraturan perundang-undangan adalah ketiadaaan tata kelola yang sistematis yang 

dapat mengakibatkan terhambatnya pengelolaan mikroorganisme nasional 

Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berkewajiban merespon 

permasalahan ini dengan menetapkan peraturan perundang-undangan pengelolaan 

mikroorganisme nasional.  
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

TERKAIT 

 

A. Peraturan Perundang-undangan Nasional yang Terkait 

1. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 

Dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dinyatakan bahwa: "Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat". Mengingat sumberdaya 

genetik, khususnya mikroorganisme mempunyai nilai kedaulatan negara dan 

merupakan sumber daya strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak 

serta dalam pelestarian dan pemanfaatannya menyangkut hak dan kewajiban 

warga negara maka pengaturan pengelolaannya perlu dilaksanakan dalam 

peraturan perundang-undangan berbentuk Peraturan Presiden. 

 

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Pelestarian Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya 

Undang-undang ini mengatur mengenai pelestarian sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya yang bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian 

sumber daya hayati serta keseimbangan ekosistemnya melalui kegiatan 

perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis 

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari 

sumber daya tersebut. Pengaturan materi pada taraf di bawah jenis perlu 

ditampung dalam perangkat hukum tersendiri. UU ini walaupun telah mengatur 

mengenai pelestarian jenis, pengawetan jenis, dan pemanfaatan lestari jenis dan 

ekosistem belum mempunyai pengaturan yang mengikat dan jelas untuk 

mikroorganisme dan taraf di bawah jenis (variabilitas jenis, gen, dan 

ekstrak/derivatifnya). Dengan demikian perbuatan hukum yang telah memenuhi 

kriteria legal menurut UU ini (sebagaimana telah diatur dalam PP No. 8 tahun 
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1999 mengenai pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar) belum menjamin 

perlindungan terhadap komponen genetik dari mikroorganisme. Untuk pelestarian 

komponen genetik yang terkandung di dalam jenis telah tercakup dalam UU ini, 

namun belum mencakup mikroorganisme serta variabilitas jenis, gen, dan 

ekstrak/derivatifnya.  

 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi 

PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nations on Convention 

Biological Diversity) 

United Nations Convention on Biological Diversity (CBD) atau Konvensi 

Keanekaragaman Hayati (KKH) merupakan perjanjian internasional yang bersifat 

mengikat bagi para peserta perjanjian dan terbuka bagi negara yang ingin menjadi 

peserta sejak KTT Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro tahun 1992. Indonesia 

telah menandatangani Konvensi ini serta meratifikasinya melalui Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1994. Tujuan utama dari pembentukan Konvensi ini selain 

merupakan upaya konservasi keanekaragaman hayati juga menjamin penggunaan 

keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.  

Dalam kaitannya dengan konservasi ex-situ dan pemanfaatan SDG, 

terdapat beberapa hal-hal pokok (key requirement) di dalam CBD yang antara lain 

mengatur hal-hal sebagai berikut: 

(1) Identifikasi dan pemantauan keanekargaman hayati (Pasal 7); 

(2) Konservasi ex-situ, termasuk mikroorganisme, terutama di negara asal 

sumber SDG (Pasal 9); 

(3) Memantapkan dan mempertahankan program pendidikan dan pelatihan 

ilmiah dan teknis untuk upaya identifikasi, konservasi dan 

pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati untuk 

kebutuhan khusus negara-negara berkembang (Pasal 12 a); 

(4) Meningkatkan dan memajukan penelitian yang memberikan 

sumbangan kepada konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan 
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keanekaragaman hayati, khususnya di negara-negara berkembang 

(Pasal 12 b); 

(5) Akses terhadap SDG, dan pengakuan hak berdaulat negara-negara 

(sovereign rights) atas sumber daya alamnya, serta kewenangan 

menentukan akses SDG terletak pada pemerintah nasional berdasarkan 

peraturan perundang-undangan nasionalnya (Pasal 15); 

(6) Akses pada teknologi dan alih teknologi, yaitu menyediakan dan/atau 

menciptakan akses pada dan alih teknologi yang sesuai dengan 

konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan SDG dengan 

persyaratan yang adil dan paling menguntungkan (Pasal 16); 

(7) Pertukaran informasi yang meliputi pertukaran hasil-hasil penelitian 

teknis dan ilmiah yang terkait konservasi dan dan pemanfaatan secara 

berkelanjutan SDG guna memperlancar arus informasi dari semua 

sumber yang tersedia dan ketersediaannya untuk umum; 

(8) Kerjasama teknis dan ilmiah di bidang konservasi dan dan 

pemanfaatan secara berkelanjutan SDG; dan 

(9) Penanganan bioteknologi dan pembagian manfaat (Pasal 19). 

 

4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade 

Organisation) 

World Trade Organization (WTO) merupakan satu-satunya badan internasional 

yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem 

perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi 

aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang 

telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Indonesia merupakan salah satu 

negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO 

melalui UU No. 7 tahun 1994 (Departemen Luar Negeri RI, 2006). Persetujuan 



 

34 

 

Pembentukan WTO ini sendiri terdiri dari beberapa naskah persetujuan yang 

dijadikan beberapa lampiran (annexes) yang terdiri dari: 

 Annex 1A:  Persetujuan dalam Perdagangan Barang (Agreements on Trade 

in Goods); 

 Annex 1B:  Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa (General 

Agreement on  Trade in Services); 

 Annex 1C: Persetujuan mengenai Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual 

yang Terkait dengan Perdagangan (Agreement on Trade-

related Aspects of Intellectual Property Rights), termasuk 

Perdagangan Barang Palsu (Trade in Counterfeit Goods); 

 Annex 2:  Kesepakatan tentang Aturan dan Tata Cara Penyelesaian 

Sengketa (Understanding on Rules and Procedures 

Governing the Settlement of Disputes); 

 Annex 3:  Mekanisme Tinjauan Kebijakan Perdagangan (Trade Policy 

Review Mechanism) 

 Annex  4:     Persetujuan Perdagangan Plurilateral (Plurilateral Trade 

Agreements) 

Annex 1C yang juga lebih dikenal dengan Persetujuan TRIPS (TRIPS Agreement) 

merupakan bagian dari Persetujuan WTO yang juga memiliki relevansi dengan 

pengaturan tentang keanekaragaman hayati, termasuk pemanfaatan 

mikroorganisme. Relevansinya terletak pada pengaturan mengenai paten 

mikroorganisme di dalam TRIPS.  

 

5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten 

Undang-undang ini mengatur pemberian hak eksklusif oleh negara kepada 

inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang dituangkan ke dalam 

bentuk hak paten. Lingkup hak paten diberikan kepada invensi yang bersifat baru, 
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mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Paten tidak 

diberikan untuk invensi tentang : 

a. proses atas produk yang pengukuhan dan penggunaan atau pelaksanaannya 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

moralitas agama, ketertiban umum, asas kesusilaan; 

b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang 

diterapkan terhadap manusia dan atau hewan; 

c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau 

d. i.  semua makhluk hidup, kecuali mikroorganisme; 

ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, 

kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis. 

Relevansi Undang-Undang ini dengan pengelolaan mikroorganisme dan Koleksi 

Kultur Mikroorganisme adalah terdapat pengaturan mengenai paten 

mikroorganisme atau mikroorganisme sebagaimana tersebut di atas. Paten 

mikroorganisme memiliki karakteristik tersendiri, khususnya terkait mekanisme 

pendaftaran yang mensyaratkan bahwa kultur mikroorganisme yang hendak 

didaftarkan wajib disimpan terlebih dahulu dalam fasilitas depository pada 

Koleksi Kultur Mikroorganisme.  

 

6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi 

Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan 

dan teknologi bagi keperluan pembangunan nasional. Termasuk dalam hal ini 

adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pemanfaatan SDG, 

termsuk mikroorganisme—walaupun tidak secara spesifik disebutkan. Dalam 

kaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan ini maka UU ini mengatur 

kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi 
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asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing dan orang asing yang tidak 

berdomisili di Indonesia. 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

UU No. 32 Tahun 2004 ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek 

hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan 

keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan 

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan 

pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan 

sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Beberapa pengaturan dalam UU ini 

yang relevan dengan pengelolaan sumberdaya genetik adalah pengaturan 

mengenai pengelolaan sumber daya alam. Pasal 17 UU ini menjelaskan mengenai 

hubungan pemanfaatan sumber daya alam antara Pemerintah dan pemerintahan 

daerah adalah pada hal: 

a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian 

dampak, budidaya, dan pelestarian; 

b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; 

dan 

c. penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan. 

Sedangkan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya 

dalam hubungan pemanfaatan sumber daya alam daerahnya masing-masing 

meliputi: 

a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 

yang menjadi kewenangan daerah; 

b. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan 

c. pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan 

sumber daya lainnya.  
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8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 

RPJPN yang disahkan melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 pada dasarnya 

merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia 

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah 

satu bagian dalam RPJPN yang relevan dengan eksplorasi dan eksploitasi 

terhadap pengelolaan mikroorganisme adalah peningkatan nilai tambah atas 

pemanfaatan sumber daya alam tropis yang unik dan khas dan pengelolaan 

keragaman jenis sumber daya alam yang ada di setiap wilayah. Di samping itu, 

dinyatakan pula bahwa kebijakan pengembangan sumber daya alam yang khas 

pada setiap wilayah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat 

kapasitas dan komitmen daerah untuk mendukung pembangunan yang 

berkelanjutan. Dalam RPJPN juga dinyatakan bahwa dalam rangka memantapkan 

pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber 

daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai 

tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan nasional 

pada masa yang akan datang. 

 

9. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

Undang-undang ini bertujuan untuk untuk mewujudkan ruang wilayah nasional 

yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan 

Nusantara dan Ketahanan Nasional. Relevansi ketentuan peraturan perundang-

undangan ini dengan pengelolaan mikroorganisme adalah terkait pengelolaan 

mikroorganisme pada koleksi kultur mikroorganisme yang bermanfaat bagi 

negara dan masyarakat. Dalam Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa penatagunaan 

tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana 

bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan 
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pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak 

atas tanah. 

 

10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan 

Perlindungan Lingkungan Hidup 

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 terdiri dari 17 Bab dan 127 Pasal. Undang-

undang ini mengatur mengenai pentingnya lingkungan hidup dimana lingkungan 

hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas 

tanggung jawab Negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan 

keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, 

keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata 

kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang 

terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari 

pusat sampai ke daerah. Pada pasal 63 ayat (1) butir (i) disebutkan bahwa 

Pemerintah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan 

mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, 

sumberdaya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik. Undang-

undang ini juga menyebutkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus serasi, 

selaras, seimbang dengan fungsi lingkungan hidup, dan upaya preventif dalam 

rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan 

mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam 

undang-undang ini mengatur mengenai bahwa proses dan kegiatan yang hasilnya 

akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau 

perlindungan cagar budaya terdapat pada pasal 23. Pasal 43 ayat (2) undang-

undang ini juga mengatur mengenai instrumen pendanaan lingkungan hidup 

dimana terdapat dana amanah/bantuan untuk konservasi. Pemeliharaan 

lingkungan hidup yang terkait dengan konservasi terdapat pada Pasal 57 ayat (1), 

(2) dan (5) yang menyebutkan bahwa pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan 
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melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam 

dan/atau pelestarian fungsi atmosfer dimana konservasi sumber daya alam yang 

dimaksud meliputi kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber 

daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam. 

 

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol 

Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian 

Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul dari 

Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati 

Protokol Nagoya adalah perjanjian tambahan untuk Konvensi Keanekaragaman 

Hayati. Protocol ini memberikan kerangka hukum transparan untuk pelaksanaan 

yang efektif dari salah satu dari tiga tujuan CBD, yaitu pembagian yang adil dan 

merata dari keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik. 

Secara umum pengaturan di dalam Protokol Nagoya mempunyai maksud dan 

tujuan antara lain: 

a. Memberikan akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan SDG 

dan pengetahuan tradisional terkait SDG, termasuk pemanfaatan atau 

komersialisasinya serta produk turunannya (derivative); 

b. Akses terhadap SDG tersebut tetap mengedepankan kedaulatan negara dan 

disesuaikan dengan hukum nasional dengan berlandaskan prinsip prior 

informed consent (PIC) dengan pemilik atau penyedia SDG; dan 

c. Mencegah pencurian SDG (biopiracy). 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara 

Permintaan Paten 

Dalam Peraturan Pemerintah ini, khusunya pada Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 

mengatur mengenai pendaftaran paten bioteknologi terkait mikroorganisme. Salah 

satu hal yang wajib dimuat di dalam permohonan paten adalah deskripsi tentang 
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invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan 

invensi. Deskripsi tersebut berkaitan dengan hal pengungkapan invensi. Khusus 

untuk pengungkapan invensi di bidang bioteknologi tidak hanya deskripsi tertulis 

saja karena tingkat kesulitan atau kerumitan bidang ilmu yang hendak 

dideskripsikan, terlebih lagi apabila invensi yang diajukan adalah mengenai 

mikroorganisme. Oleh karena itu, pengajuan permohonan paten tersebut juga 

mempersyaratkan bukti penyimpanan mikroorganisme yang relevan pada suatu 

lembaga deposit yang diakui oleh kantor paten berdasarkan sistem Budapest 

Treaty, sehingga mikroorganisme tersimpan dalam koleksi kultur yang dapat 

dikenali sebagai deposit dan pihak lain dapat mengambil contoh. 

 

13. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan 

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, 

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan 

Orang Asing 

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi terhadap mikroorganisme sangat erat 

kaitannya dengan kegiatan penelitian dan pengembangan. Kegiatan-kegiatan 

semacam ini tentunya tidak hanya dilakukan oleh para peneliti dan lembaga 

nasional, tetapi juga oleh para peneliti dan lembaga asing. Pasal 17 ayat (4) UU 

No. 18 Tahun 2002 menetapkan bahwa perguruan tinggi asing, badan usaha asing, 

dan orang asing yang tidak berdomisili di Indonesia yang akan melakukan 

penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing dalam 

melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di indonesia diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. Sebagai implementasi dari Pasal 17 ayat (4) UU No. 18 

Tahun 2002 itulah kemudian lahir Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2006 

tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi 

Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan 

Usaha Asing, dan Orang Asing. Pada hakikatnya, ketentuan yang diatur dalam PP 

No. 41 Tahun 2006 merupakan rangkuman Keppres No. 100 Tahun 1993 dan 

petunjuk pelaksanaannya yang kemudian disempurnakan, dengan demikian setiap 
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kegiatan peneliti asing yang berada di Indonesia akan diatur oleh PP 41/2006 ini. 

Berdasarkan pasal 2, pemegang otoritas pemberian izin penelitian 

dialihkan/dikembalikan pada Menteri Negara Riset dan Teknologi. Dalam 

pertimbangan pemberian izin, Menristek dibantu oleh Dewan Riset Nasional, 

Dewan Riset Daerah dan Tim Koordinasi. Subjek yang diatur juga lebih luas 

daripada yang diatur dalam Keppres No. 100 Tahun 1993, yaitu  mencakup 

Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan 

Usaha Asing dan Orang Asing. Pengajuan permohonan izin yang diajukan harus 

disertai dengan kelengkapan persyaratan yang terdiri dari: 

a. Rencana kegiatan penelitian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7, harus 

memuat keterangan mengenai: 

i. Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan 

Asing, Badan Usaha asing, dan Orang Asing yang bersangkutan; 

ii. Nama peneliti asing; 

iii. Maksud dan tujuan; 

iv. Lokasi dan daerah tempat dilaksanakannya penelitian; dan 

v. Keuntungan kegiatan penelitian bagi Bangsa Indonesia. 

b. Surat Rekomendasi dan Lembaga Penjamin. 

c. Surat Keterangan dari Mitra Kerja. 

Ketentuan mengenai penilaian pra-penelitian merupakan hal yang lebih 

mengakomodasi perkembangan penelitian saat ini daripada yang terdapat dalam 

perundangan sebelumnya, terutama kepentingan ekonomi dalam kegiatan 

penelitian. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 (2) dengan koordinasi 

Menteri Negara Riset dan Teknologi, untuk menilai berbagai aspek yang terkait 

dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan; meliputi aspek kemanfaatan, 

hubungan luar negeri, kelestarian lingkungan hidup, politik, pertahanan, 

keamanan, sosial, budaya, agama, dan ekonomi. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
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penilaian pra-penelitian diatur Peraturan Menteri yang belum disahkan dalam 

peraturan perundang-undangan.  

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional 

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penataan ruang wilayah nasional. 

Relevansi keberadaannya adalah terkait salah satu tujuannya, yaitu pemanfaatan 

sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Selain itu dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 80 terdapat pengaturan 

yang erat dengan pengelolaan mikroorganisme dan keberadaan Koleksi Kultur 

Mikroorganisme. Dalam Pasal 9 diatur bahwa pelestarian dan peningkatan fungsi 

dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan 

keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan 

dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang 

alam, dan melestarikan warisan budaya nasional. Sementara itu, dalam Pasal 80 

huruf a terdapat pengaturan bahwa salah satu kriteria penentuan kawasan strategis 

dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah kawasan 

tersebut merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati. 

B. Konvensi Internasional yang terkait 

 Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of 

Microorganisms for the Purposes of Patent Protection 

Perjanjian internasional ini mengatur penyimpanan mikroorganisme dalam 

Koleksi Kultur Mikroorganisme guna tujuan pendaftaran paten. Ruang lingkup 

Budapest Treaty dan Regulations mengatur mengenai implikasi penyimpanan 

mikroorganisme, lembaga penyimpanan mikroorganisme (IDA), tata cara 

penyimpanan mikroorganisme, dan tata cara menjadi anggota Budapest Treaty. 

Relevansi keberadaan perjanjian internasional ini adalah terkait standar 

pembentukan fasilitas Koleksi Kultur Mikroorganisme yang dapat dijadikan IDA 

guna tujuan pendaftaran paten.   
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

 

A. Landasan Filosofis 

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan Negara untuk melindungi 

sumber Daya Genetik (SDG) yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia melalui 

pengelolaan SDG sebagai upaya mencapai tujuan bangsa sebagaimana yang 

termaktub dalam alinea IV Pembukaaan-nya.  

Negara wajib mengatur pengelolaan SDG, khususnya mikroorganisme 

untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan 

beradab (Pancasila butir kedua) dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

(Pancasila butir kelima dan UUD 1945 pasal 33 ayat 3). Penduduk Indonesia 

banyak membutuhkan produk-produk hasil pemanfaatan mikroorganisme, 

khususnya di bidang pangan, kesehatan, energi, dan lingkungan. Sehingga negara 

perlu menjamin perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan atasnya untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. 

 

B. Landasan Sosiologis 

Pembentukan Peraturan presiden tentang pengelolaan mikroorganisme 

nasional ini pada dasarnya tidak hanya bermakna filosofis, tetapi juga memiliki 

makna sosiologis. Keberadaan makna sosiologis di sini erat kaitannya dengan 

fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial sehingga dapat mengubah praktik sosial 

kemasyarakatan, dalam hal ini pengelolaan mikroorganisme, yang belum tertata 

dengan baik lalu kemudian dikelola dengan baik. Dengan demikian, keberadaan 

pengelolaan mikroorganisme nasional adalah dalam rangka untuk meningkatkan 

kualitas pengelolaan mikroorganisme nasional sehingga dapat diwujudkan 

pengelolaan mikroorganisme yang baik dan hasil pemanfaatan mikroorganisme 

dapat dinikmati oleh masyarakat. 
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C. Landasan Yuridis 

Penyusunan peraturan presiden mengenai pengelolaan mikroorganisme 

didasarkan pada kebutuhan nasional Indonesia untuk memiliki perangkat hukum 

yang mengatur pengelolaan mikroorganisme pada lembaga Koleksi Kultur 

Mikroorganisme yang bersifat nasional. Tujuan pembentukannya adalah sebagai 

otoritas ilmiah untuk menghimpun koleksi kultur mikroorganisme yang ada di 

seluruh Indonesia, mendokumentasi koleksi mikroorganisme nasional dalam suatu 

pangkalan data yang tertata dengan baik mengkoordinasi kegiatan koleksi kultur 

di Indonesia, mengkoordinasi distribusi mikroorganisme di Indonesia, dan 

memberikan pendampingan dalam pendirian koleksi kultur baru sehingga 

memiliki standar minimal koleksi kultur.  

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi konvensi keanekaragaman 

hayati (CBD, Convention on Biological Diversity) pada tanggal 1 Agustus 1994 

melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations 

Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa 

Mengenai Keanekaragaman Hayati), dan telah berperan aktif dalam beberapa 

kegiatan COP (Conference of the Parties) CBD dan ikut menandatangani Protokol 

Nagoya tentang Access to Genetik Resources and Benefit Sharing for their 

Utilization pada 11 Mei 2011, serta meratifikasi protocol tersebut pada tanggal 8 

Mei 2013 melalui Undang-Undang No. 10 tentang Pengesahan Nagoya Protocol 

On Access To Genetik Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits 

Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity 

(Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian 

Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas 

Konvensi Keanekaragaman Hayati). Protokol Nagoya juga telah berlaku aktif bagi 

para negara anggota mulai tanggal 12 Oktober 2014. Kedua aturan tersebut 

merekomendasikan kepada negara anggota untuk mengatur alur tata kelola 

kekayaan hayati nasionalnya yang selaras dengan tujuan CBD dan memperkuat 

posisi negara pemilik keanekaragaman hayati.    
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Menghadapi perkembangan tersebut, Indonesia sebagai negara yang 

memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi membutuhkan mekanisme 

pengelolaan mikroorganisme yang komprehensif dan menciptakan kepastian 

hukum di bidang konservasi keanekargaman hayati. Pengelolaan tersebut tidak 

sekadar memunculkan praktik pengelolaan yang tepat, melainkan juga 

membentuk lembaga yang bertanggung jawab dalam rangka menunjang 

keberhasilan praktik pengelolaan tersebut. Untuk maksud tersebut diperlukan 

suatu perangkat hukum yang dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan 

mikroorganisme pada Pusat koleksi kultur mikroorganisme nasional. 

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dan mendukung 

rencana pembentukan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Mikroorganisme, 

adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3419); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3419); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United 

Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3556); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement 

Establishing The World Trade Organization (Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130); 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

18 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4219); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473); 

9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya 

Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable 

Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention 

on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber 

Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang 
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Yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman 

Hayati) (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara 

Permintaan Paten (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3444); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan 

Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan 

Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan 

Usaha Asing, dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4666); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833). 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,   

DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN  

PERATURAN PRESIDEN TENTANG  

 PENGELOLAAN MIKROORGANISME 

 

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 

Penyusunan Peraturan Presiden mengenai Pengelolaan Mikroorganisme 

didasarkan pada kebutuhan nasional Indonesia untuk memiliki perangkat hukum 

yang mengatur pengelolaan mikroorganisme untuk kepentingan penelitian dan 

industri, akses dan distribusi mikroorganisme, koordinasi kegiatan koleksi kultur 

mikroorganisme, kelembagaan  Pusat koleksi kultur mikroorganisme nasional, 

dan keberadaan otoritas ilmiah dalam pendampingan pembangunan koleksi kultur 

di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan pengelolaan mikroorganisme ini 

dimaksudkan untuk: 

a. meletakkan dasar pengakuan dan peran penting pengelolaan 

mikroorganisme pada koleksi kultur; 

b. memberikan suatu dasar hukum yang sah; 

c. memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka pengelolaan 

mikroorganisme pada koleksi kultur;  

d. memberikan pedoman yang jelas, tegas dan mengikat.  

Memperhatikan sasaran yang ingin dicapai dengan pembentukan peraturan 

ini dan juga jangkauan pengaturannya seperti yang diurakan di atas, maka arah 

pengaturan Peraturan Presiden mengenai pengelolaan mikroorganisme pada 

koleksi kultur ini adalah untuk:  

a. mewujudkan pengelolaan mikroorganisme yang berkelanjutan; 
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b. mewujudkan keberadaan lembaga otoritas ilmiah yang berwenang 

dalam pengelolaan mikroorganisme; 

c. mewujudkan keselarasan pengaturan pengelolaan mikroorganisme 

dengan peraturan lain yang terkait;  

d. mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

peningkatan mutu kehidupan; 

e. mendorong kemampuan penelitian dan pengembangan di bidang 

konservasi keanekaragaman hayati, khususnya mikroorganisme serta 

termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait; 

f. mendorong kerjasama pengelolaan mikroorganisme dengan pihak-

pihak pada taraf nasional, regional dan global dalam rangka alih 

teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.  

 

B. Ruang Lingkup Materi 

1. Ketentuan Umum 

Di dalam ketentuan ini akan diatur hal hal yang berkaitan dengan subyek 

hukum, obyek hukum, definisi beberapa hal yang berkaitan dengan isi peraturan 

presiden, diantaranya tentang kelembagaan yang berwenang. Subyek hukum 

dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perseorangan, kelompok dan/atau 

badan hukum. Obyek hukum dalam Peraturan Presiden ini adalah 

mikroorganisme, baik materialnya maupun informasi genetik yang terkandung di 

dalamnya. 

Selain sublyek hukum dan obyek hukum tersebut, beberapa hal yang perlu 

didefinisikan dan tercakup dalam pengaturan Peraturan Presiden ini adalah : 

1. Pengelolaan Mikroorganisme adalah kegiatan pelestarian dan pemanfaatan 

mikroorganisme yang meliputi kegiatan menghimpun, mengidentifikasi, 

mendokumentasi, menyimpan, merawat, mendistribusikan dan memanfaatkan 

mikroorganisme secara terlembaga dan terpadu.  
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2. Mikroorganisme atau disebut juga mikrob atau jasad renik adalah makhluk 

hidup sederhana yang terbentuk dari satu atau beberapa sel yang hanya dapat 

dilihat dengan mikroskop, berupa tumbuhan atau hewan yang biasanya hidup 

secara parasit atau saprofit. 

3. Kultur Mikroorganisme adalah kumpulan dari mikroorganisme hidup yang 

mempunyai identitas takson yang ditetapkan oleh taksonom mikroorganisme, 

disimpan dalam bentuk kultur, dan telah divalidasi karakter genotip dan 

fenotipnya dalam suatu sistem informasi pangkalan data. 

4. Pusat Koleksi Kultur Mikroorganisme Nasional adalah satuan kerja/unit kerja 

yang secara kelembagaan berada pada Lembaga Pemerintah Nonkementerian 

yang menangani urusan di bidang penelitian ilmu pengetahuan yang memili 

tugas dan kewenangan dalam pengelolaan mikroorganisme nasional.  

5. Penyimpanan Kultur Mikroorganisme adalah kegiatan menyimpan kultur 

mikroorganisme yang dimulai dari proses penerimaan, validasi, pemberian 

sertifikat nomor, dan preservasi.  

6. Pemeliharaan Kultur Mikroorganisme adalah kegiatan merawat, melindungi, 

dan menjaga keberlangsungan hidup kultur mikroorganisme. 

7. Pendistribusian Kultur Mikroorganisme adalah kegiatan 

memindahkan/mengalihkan kultur mikroorganisme yang dimulai dari 

penyiapan sampai dengan penyerahan kultur mikroorganisme dari pusat 

Koleksi Kultur Mikroorgansime Nasional kepada Pengguna. 

8. Pemanfaatan mikroorganisme adalah kegiatan penelitian, pengembangan, 

atau pengusahaan secara berkelanjutan mikroorganisme dan/atau derivatifnya, 

termasuk melalui penerapan bioteknologi. 

9. Pelestarian mikroorganisme adalah rangkaian upaya mempertahankan 

keberadaan dan keanekaragaman mikroorganisme dalam kondisi dan potensi 

yang memungkinkan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan. 

10. Penelitian mikroorganisme yang selanjutnya disebut penelitian adalah 

kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis 
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untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi 

dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis 

sumberdaya genetik serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan keperluan pengembangan 

pemanfaatan mikroorganisme. 

11. Pengembangan mikroorganisme yang selanjutnya disebut pengembangan 

adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan 

memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti 

kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru 

dalam pengembangan manfaat mikroorganisme. 

12. Perjanjian Pengalihan Material adalah kesepakatan tertulis antara penyedia  

material dan penerima material atas pengalihan material yang disertai dengan 

daftar material. 

13. Indonesian Culture Collection, yang selanjutnya disebut InaCC adalah nama 

lain dari Pusat Koleksi Kultur Mikroorganisme Nasional yang berkedudukan 

di Cibinong Science Center – Botanical Garden, Kabupaten Bogor Jawa 

Barat.  

14. Koleksi Kultur adalah kumpulan dari mikroorganisme hidup yang 

mempunyai identitas takson yang ditetapkan oleh taksonom mikroorganisme, 

disimpan dalam bentuk kultur, dan telah divalidasi karakter genotip dan 

fenotipnya dalam suatu sistem informasi pangkalan data. 

15. Lembaga adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menangani 

urusan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.  

16. Kepala Lembaga adalah Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang 

menangani urusan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.  

17. Peneliti adalah orang yang memiliki kemampuan pengetahuan dan 

penyelidikan pada bidang ilmu tertentu. 
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18. Pemohon adalah pihak yang menyimpan kultur mikroorganisme pada Pusat 

Koleksi Kultur Mikroorganisme Nasional. 

19. Pengguna adalah pihak yang memanfaatkan kultur mikroorganisme melalui 

Pusat Koleksi Kultur Mikroorganisme Nasional. 

20. Lembaga Penjamin adalah lembaga penelitian atau lembaga pendidikan baik 

di dalam maupun di luar negeri yang memberi jaminan dan bertanggung 

jawab sepenuhnya terhadap Pemohon perorangan. 

21. Koleksi mikroorganisme adalah  

22. Konservasi ex-situ adalah adalah upaya pelestarian, penelitian dan 

pemanfaatan mahluk hidup secara berkelanjutan yang dilakukan di luar 

habitat alaminya. 

23. Isolasi adalah pemisahan satu mikroorganisme dari kelompok atau jenis 

mikroorganisme lainnya. 

24. Identifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas suatu 

mikroorganisme.  

25. Preservasi adalah pengawetan, pemeliharaan, penyimpanan mikroorganisme. 

26. Pangkalan Data adalah organisasi yang mengumpulkan, menampung, 

mengolah, dan menyajikan data perlengkapan pengolah data elektronik 

27. Taksonom adalah orang yang ahli dalam bidang ilmu taksonomi 

28. Konservasi mikroorganisme secara ex situ adalah upaya pelestarian, 

penelitian dan pemanfaatan mikroorganisme secara berkelanjutan yang 

dilakukan di luar habitat alaminya. 

29. Pembangunan Koleksi Kultur adalah kegiatan mendirikan Koleksi Kultur 

yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan 

pengelolaan, baik merupakan pembangunan baru Koleksi Kultur.  
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30. Koleksi mikroorganisme terdokumentasi adalah koleksi mikroorganisme pada 

Koleksi Kultur yang datanya tercatat dan terkelola dalam sistem pangkalan 

data yang terstandar. 

31. Infrastruktur pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang 

terselenggaranya fungsi pengelolaan mikroorganisme.  

 

2. Muatan materi 

Cakupan materi peraturan mengenai pengelolaan mikroorganisme meliputi: 

a. Masalah materi mikroorganisme; 

b. Pengaturan ruang lingkup dan prosedur pengelolaan mikroorganisme 

nasional; 

c. Pengaturan prosedur akses terhadap mikroorganisme; 

d. Pengaturan prosedur pemanfaatan mikroorganisme; 

e. Pengaturan kelembagaan; 

f. Pengaturan pengawasan; dan 

g. Pengaturan pendanaan. 

 

3. Ketentuan Peralihan 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Rangkuman Pokok Isi Naskah Akademik 

1. Pengaturan pengelolaan mikroorganisme di Indonesia yang akan disusun 

mengatur pemanfaatan dan pelestarian mikroorganisme, termasuk turunan 

dan produknya. Terdapat beberapa pengaturan utama yang patut 

difasilitasi dalam peraturan ini. Pertama, mengenai prosedur pengelolaan 

mikroorganisme  secara terpadu dan berkelanjutan yang meliputi kegiatan 

menghimpun, mengidentifikasi, mendokumentasi, menyimpan, merawat, 

mendistribusikan dan memanfaatkan mikroorganisme secara terlembaga 

pada Pusat Kultur Mikroorganisme Nasional yang berada di bawah 

lembaga pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan. Kedua, 

mengenai pembentukan Pusat Kultur Mikroorganisme Nasional yang 

berada di bawah lembaga pemerintah di bidang penelitian ilmu 

pengetahuan yang berfungsi sebagai satu-satunya lembaga nasional dalam 

pengelolaan mikroorganisme nasional. Ketiga, kewenangan Pusat Kultur 

Mikroorganisme Nasional yang berada di bawah lembaga pemerintah di 

bidang penelitian ilmu pengetahuan untuk memberikan rekomendasi 

ilmiah dan pendampingan teknologi dalam rencana pembangunan koleksi 

kultur mikroorganisme di Indonesia. 

2. Naskah akademik ini mencakup pengaturan mengenai pengelolaan 

mikroorganisme nasional dan penetapan Pusat Kultur Mikroorganisme 

Nasional yang berada di bawah lembaga pemerintah di bidang penelitian 

ilmu pengetahuan sebagai otoritas ilmiah dalam rangka pengelolaan 

mikroorganisme nasional. Bahwa berdasarkan hasil kajian peraturan 

perundangan nasional maka peraturan perundangan nasional yang ada 

belum mencakup secara lengkap pengaturan mengenai pengelolaan secara 

berkelanjutan khususnya yang terkait dengan pengelolaan mikroorganisme 
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nasional. Bahwa berdasarkan hasil kajian perjanjian internasional yang 

diterapkan di banyak negara anggotanya di dunia maka rencana 

pengaturan ini tidak bertentangan dengan perjanjian internasional tersebut. 

3. Ditinjau dari materi muatan yang akan diatur dalam peraturan ini maka 

diperlukan suatu pengaturan mengenai pengelolaan mikroorganisme dalam 

bentuk peraturan presiden. 

 

B. Saran 

1. Keseluruhan pengaturan ini memerlukan suatu bentuk peraturan presiden. 

2. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan 

kondisi pengelolaan mikroorganisme yang ada, maka pengaturan tentang 

pengelolaan mikroorganisme ini sudah sangat mendesak dan ditargetkan 

dapat diundangkan pada tahun 2014.  
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