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Arus Genetically  Modified Organism (GMO) pada pelestarian plasma nutfah Indonesia 

memiliki perkembangan pengetahuan yang cukup pesat.  Organisme transgenik atau genetically 

modified organism (GMO) merupakan bagian dari bioteknologi aplikatif yang mendominasi. 

Organisme transgenic adalah organisme yang telah mengalami pemuliaan secara genetik dengan 

mendapatkan sisipan gen baru dengan teknologi rekombinasi (kombinasi ulang) genetika. 

Pertumbuhan dan perkembangan GMO selanjutnya menjadi sangat pesat dikarenakan berbagai 

manfaat diataranya produk hasil GMO berasal dari sumber yang lebih sedikit dengan hasil yang 

besar. Produk  hasil GMO  dapat bertahan di lingkungan yang ekstrim sehingga memperluas 

daerah pengembangannya. Namun, perkembangan organisme transgenik ini memberikan 

dampak positif dan negatif terhadap keberadaan plasma nutfah Indonesia yang berlimpah dengan 

dilematik kehilangan gen-gen identik berkualitas  atau krisis penurunan  kuantitas gen-gen 

tersebut.  

 

Kata kunci: Genetically Modified Organism (GMO), transgenic Plasma Nutfah, Indonesia
 

 

 

‘GMO’ Antara Berkah dan Musibah 

Yang Mengalir 

 

Bioteknologi memiliki potensi yang strategis  

untuk mengkontribusi kemajuan dalam 

berbagai bidang seperti pertanian, pangan, 

kesehatan, sumberdaya alam dan lingkungan. 

Pernyataan ini semakin berkembang dan 

terwujud menjadi beragam teknologi 

aplikatif yang berimplikasi sangat luas bagi 

kehidupan manusia maupun alam (Rigaud, 

N. 2008). 

Salah satu dari teknologi aplikatif 

yang mendominasi adalah organisme 

transgenik atau genetically modified 

organism (GMO). Herbert Boyer dan Stanley 

Cohen pada tahun 1973 yang membidani 
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lahirnya organisme transgenik (GMO) 

pertama kali dengan menemukan teknik 

DNA rekombinan pada tanaman dan 

diperkenalkan di Amerika Serikat (Lipp,etal, 

2005).  

Petriccione (2003) memaparkan 

GMO dikenal sebagai organisme yang telah 

mengalami pemuliaan secara genetik dengan 

mendapatkan sisipan gen baru dengan 

teknologi rekombinasi (kombinasi ulang) 

genetika. Pertumbuhan dan perkembangan 

GMO selanjutnya menjadi sangat pesat 

dikarenakan berbagai manfaat. Manfaat itu 

diataranya produk hasil GMO berasal dari 

sumber yang lebih sedikit dengan hasil yang 

besar. Produk  hasil GMO  dapat bertahan di 

lingkungan yang ekstrim sehingga 

memperluas daerah pengembangannya. 

Peningkatkan kualitas produk dengan dana 

yang minimum dan manfaatnya dalam 

menghasilkan produksi yang tinggi serta 

konsisten.  

Produksi organisme rekayasa genetik 

pada ‘kingdom’ tanaman lebih mendominasi 

jika dibandingkan dengan kingdom lainnya 

(ISAAA, 2010). Hal ini dikarenakan 

efektifitas,  efisiensi dan urgensi manfaat 

bagi kebutuhan peningkatan kualitas dan 

kuantitas pangan penduduk di dunia. Negara 

seperti Amerika Serikat,  Argentina, Brazil, 

Kanada, India, China, Paraguay, Afrika 

Selatan, Uruguay, Filipina, Australia, 

Spanyol, Meksiko, Kolombia, Chili, 

Perancis, Honduras, Republik Ceko, 

Portugal, Jerman, Slovakia, Rumania dan 

Polandia menasbihkan diri sebagai aplikator 

produk ‘jebolan’ kemajuan bioteknologi.  

Bagi negara berkembang seperti 

Indonesia, GMO merupakan buah 

simalakama yang hadir memeriahkan sajian 

meja bundar kehidupan masyarakat. Disatu 

sisi, rasa manis peningkatan ekonomi dan 

ketersediaan kebutuhan bagi masyarakat 

dapat terpenuhi (Ramjoue, 2008). Akan 

tetapi, rasa pahit akan terasa kemudian 

setelah kehilangan terhadap sumber daya 

yang selama ini menemani dan diwariskan 

bagi kelanjutan kehidupan masyarakat.  

Pengembanagan tanaman transgenik 

yang telah digunakan di Indonesia meliputi 

jagung, kapas, kedelai, kentang, dan padi. 

Pengembanagan produk ini mendapatkan 

optimisme dan pesimisme yang menjadi 

bumbu penyedap terhadap kontinuitasnya 

oleh masyarakat Indonesia. Pandangan 

masyarakat antiGMO menyatakan GMO 

pada akhirnya akan menyebabkan toksisitas 

bahan pangan, menimbulkan penyakit atau 

gangguan kesehatan, ancaman bagi 

komoditas produk konvensional, monopoli 

perdagangan   dan  erosi plasma nutfah yang 
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akan terjadi terus menerus (Esther, J.K dan 

Harry A. K, 2003) . 

Berbagai cara pandang masyarakat 

menyebabakan terjadinya ketimpangan dan 

tanda tanya besar  tentang hadirnya GMO. 

Pengharapan GMO menjadi sebuah solusi 

bagi kemakmuran bangsa selalu 

dipertanyakan efektifitasnya. Hanyutan 

pemikiran serta sikap akibat terpaan arus 

GMO membawa senandung sumbang bagi 

The Treasure Island of Indonesia. Plasma 

nutfah merupakan harta karun yang selalu 

diincar oleh para perompak dan GMO 

merupakan bahtera yang mampu membawa 

mereka untuk mengarungi dan singgah ke 

negara Indonesia.  

 

‘Abu-Abu’ Simbolisasi Anomali GMO  

dalam Arus Globalisasi 

 

Arus globalisasi menginduksi segala aspek 

kehidupan manusia di dunia. Manusia 

mampu berpikir lebih maju dalam 

mempertimbangkan yang baik maupun buruk 

bagi dirinya sendiri. Beragam polemik 

bergulat terus menerus hadir mewarnai 

kehidupan manusia, tak terkecuali warna 

‘abu-abu’ yang  telah dilukiskan GMO. 

  Ketidak jelasan terhadap urgensi 

hadirnya GMO tervisualisasi menjadi warna 

abu-abu. Warna yang lahir dari perpaduan 

unsur putih dan hitam semakin memperjelas 

bahwa GMO diapit dua sisi yang selalu 

bertolak belakang. Polemik mengenai  

produk rekayasa genetik atau lebih dikenal 

sebagai produk transgenik telah berkembang 

menjadi isu besar yang mempengaruhi 

politik, ekonomi, sosial, bahkan 

meningkatkan ketegangan antar negara 

(Wartini, 2011).  

Amerika Serikat merupakan salah 

satu contoh melaporkan Uni Eropa ke WTO 

karena memberlakukan kebijakan 

"moratorium" terhadap tanaman maupun 

pangan transgenik, serta meminta WTO 

untuk menyatakan bahwa kebijakan tersebut 

ilegal. Peristiwa yang terjadi pada 

pertengahan tahun 2003 ini di sebabkan  

petani AS kehilangan pendapatan dari ekspor 

jagung dan kedelai ke Uni Eropa (EU) 

masing-masing 300 juta dollar AS dan 1 

miliar dollar AS per tahun dan belum 

terhitung produk olahan turunan kedelai dan 

jagung. 

Semakin tinggi suatu pohon maka 

semakin kencang angin yang menerpanya 

pepatah ini adalah background bagi korporasi 

internasional yang menjual benih transgenik 

seperti Monsanto, Syentega, Astra Seneca, 

dan Novartis dimana kondisi semacam itu 

tidak akan pernah membuat mereka 

kehilangan akal. Segala cara dilakukan untuk 
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memuluskan langkah bisnisnya termasuk 

melobi para penguasa AS dengan menaikkan 

sumbangan politisnya ke Partai Republik AS 

yang tengah berkuasa dari 37 juta dolar AS 

menjadi 53 juta dolar.  

Tidak hanya negara super power dan 

superhero Amerika Serikat, negara 

berkembang seperti Indonesia tak luput dari 

tipu daya rayuan para korporasi internasional 

seperti peristiwa berkabut kapas transgenik 

Bollgard di Indonesia.  Pada awal 1997 

ketika Monsanto pertama kali datang ke 

Sulawesi Selatan memperkenalkan hasil 

produk kapas transgenik Bollgard yang 

mampu meningkatkan produksi 400 persen 

hingga mencapai 3,5 ton per hektar dengan 

biaya produksi rendah, tahan hama, dan 

ramah lingkungan panenan. Monsanto 

menggandeng ilmuwan petualang Indonesia 

dan internasional dalam mensosialisasikan 

kapas ini ke seluruh Sulawesi Selatan.  

Mimpi-mimpi indah telah meracuni  

pemerintah dan petani kapas di Sulawesi 

Selatan. Para ilmuwawan tersebut menjadi 

pendongeng yang mampu menyusun puzzle-

puzzel pemikiran yang suatu saat hancur dan 

menghilang bagian satu dengan bagian 

lainnya. Hal ini lebih dikenal dengan istilah 

biopolitik yang seringkali mengiringi 

kontroversi benih atau pangan transgenik di 

dunia  termasuk di Indonesia. 

Ramjoe (2008) memaparkan The 

corporate take over of science membuat para 

ilmuwan memperoleh  urutan tertinggi dalam 

biopolitik. Pernyataan ini memiliki dasar 

dimana  para ilmuwan tersebut sebagai pihak 

yang paling dipercaya oleh masyarakat dan 

memiliki pengaruh besar dalam penentuan 

kebijakan publik sedangkan perusahaan 

menempati urutan terendah.  

Korporasi international memahami  

dan mengambil tindakan awal dengan 

mempengaruhi dan membentuk opini yang 

berkembang terutama di kalangan ilmuwan 

dan penentu kebijakan di masyarakat, 

lembaga-lembaga internasional serta negara-

negara yang menjadi sasaran komersialisasi 

produk mereka seperti Indonesia. Tanpa 

disadari legalisasi kapas Bollgard di 

Sulawesi Selatan ini merupakan dosa terbesar 

para ilmuwan pada rakyat karena kapas ini 

memberi andil bagi kehilangan plasma nutfah 

kapas Indonesia. 

 Tragedi Bollgard tidak memberikan 

efek jera bagi sebagian masyarakat 

Indonesia. Masyarakat Indonesia yang 

mewarisi darah pelaut dan petani dari nenek 

moyang mereka membiarkan diri mereka 

terseret kembali dalam arus GMO. Akan 

tetapi dengan beragam peraturan yang telah 

dibuat seperti PP No 21 TAHUN 2005 

tentang keanekaragaman hayati produk 
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rekayasa genetik, PP No. 69 tahun 1999 

tentang pelabelan dan deteksi GMO, UU No 

29 tahun 2002 tentang perlindungan varietas 

tanaman menyangkut tentang kebebasan 

dalam pemuliaan tanaman dan lain-lain 

menberikan ‘bahan bakar baru yang ramah’ 

terhadap jalannya GMO (Adlhiyati, 2009). 

 Namun, bagi sebagian masyarakat 

yang alergi terhadap GMO segala peraturan 

tersebut hanya membuat Indonesia ‘tidak 

jatuh tapai’ dimata Internasional. Negara 

kedua seperti Indonesia hanya bisa pasrah 

menjadi kelinci percobaan bagi negara-

negara maju seperti Uni Eropa. Tidak peduli 

besok bisa makan yang penting bisa makan 

hari ini sentilan yang cocok bagi masyarakat 

yang sudah terinfeksi virus bernama GMO. 

Belum ada titik terang dalam mengatasi 

polemik dari hadirnya GMO yang 

menimbulkan rangkaian kontroversi yang 

muncul satu per satu kepermukaan.  

 

Pilihan Cerdas Menuju Kebajikan   

 

Indonesia adalah pangsa pasar yang 

menggiurkan bagi produk-produk transgenik 

dari Monsanto maupun perusahaan 

multinasional lainnya dikarenakan jumlah 

penduduk yang besar dan mayoritasnya 

bergantung pada alam (Herman, 2004). 

Upaya-upaya pemuliaan terhadap tanaman 

pangan seperti padi (Usyati, dkk, 2009), 

jagung (Utomo, 2004), kedelai (Pardal, 

2005),  sagu (Aktrinisia, 2010) dan lain—lain 

yang secara terus menerus mengalami 

perkembangan oleh para pakar bioteknologi 

menambah daftar panjang penyebab 

kelangsungan tumbuh GMO.  

Pemerintah menjadi target utama 

dalam misi pembukaan kotak pandora 

bernama GMO. Sebagi stakeholder 

pemerintah dapat bertransformasi menjadi 

dua avatar yang berbeda bagi masyarakat 

yang dinaunginginya.  Poisson  or Medicine 

berada pada kedua tangan pemerintah dalam 

mengambil keputusan. Keputusan tersebut 

adalah pemerintah membiarkan kedaulatan 

petani Indonesia harus tergadaikan oleh 

iming-iming produktivitas yang lebih besar 

dari benih transgenik yang dampaknya juga 

masih menjadi tanda tanya besar atau 

membatasi dengan sangat ketat atau bahkan 

melarang penjualan benih transgenik di 

Indonesia sebagai bentuk kasih sayang dan 

pengorbanan bagi petani ‘anak kandung’ 

bumi pertiwi ini meskipun dengan 

konsekuensi politik dalam menghadapi 

tekanan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa 

yang pastinya akan mati-matian melindungi 

peliharaannya yaitu para raksasa-raksasa 

bisnis transgenik dengan tanpa 
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mempedulikan nasib petani di negara-negara 

lainnya.  

„Jangan pernah berlindung dibawah 

ketiak orang tua‟ selain bau yang tidak sedap 

hal itu adalah perbuataan yang sia-sia. 

Anekdot ini menggambarkan sebagai petani 

dan masyarakat jangan selalu bergantung 

pada kebijakan pemerintah. Pemahaman 

terhadap moderenisasi dan kemudahan yang 

diiming-imingkan GMO oleh negara-negara  

maju jangan ditelan bulat-bulat.  

Masyarakat harus memilah dengan 

cermat dampak positif dan negatif dari GMO 

dimasa kini dan yang akan datang dengan 

beragam edukasi (Sudarmaji, 2002). Plasma 

nutfah perlu dilestarikan namun dengan 

upaya bertahap dan selalu 

mempertimbangkan identitas dan 

ketersediaanya seperti semula dimasa yang 

akan datang. 

Plasma nutfah yang dimiliki oleh 

Indonesia akan kehilangan ‘jati diri’ akibat 

duplikasi yang menjadi mekanisme utama 

dari rekayasa genetika suatu organisme. 

GMO adalah cara instan dalam 

menyelesaikan masalah peningkatan kualitas 

dan kuantitas organisme yang berhembus 

bagaikan isu yang tidak diketahui 

kebenarannya.  

Krisis identitas adalah tujuan 

terselubung dalam niat baik para negara 

adikuasa memperkenalkan GMO dalam 

menu makanan kebijakan negara Indonesia. 

Tanpa disadari masyarakat Indonesia 

‘kenyang’ dengan suapan GMO dari tangan 

negara adikuasa tersebut tapi ingatlah there‟s 

no free lunch, tidak ada makan siang yang 

gratis.  
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