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STEM CELL DALAM PERSPEKTIF ETIKA MEDIS1 

Oleh : Arifah Khusnuryani2 

 

Etika dan Bioetika Medis 

Kehidupan manusia ibarat telah menjadi satu kesatuan 

dengan sains dan teknologi. Hampir seluruh bagian kehidupan 

manusia telah tersentuh secara simultan oleh pesatnya 

perkembangan sains dan teknologi sehingga terjadi perubahan-

perubahan budaya manusia yang begitu cepat dan kompleks. Di 

satu sisi, perkembangan sains dan teknologi melalui penemuan 

vaksin dan obat-obat baru, sistem komunikasi global, teknologi 

transportasi, dan lain-lain telah membawa banyak hal positif 

yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Akan 

tetapi di sisi lain, sains dan teknologi juga menimbulkan 

permasalahan serius, tidak hanya secara teknologi tetapi juga 

secara etis. Perkembangan pengetahuan secara eksponensial 

perlu diiringi dengan peningkatan kearifan secara eksponensial 

juga terhadap pengetahuan tersebut. 

Isu-isu terkait etika, ataupun bioetika, dalam 

perkembangan sains dan teknologi akhir-akhir ini menjadi 

perhatian publik. Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah  ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta 

tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika diartikan juga 

sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, 

serta nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan 

atau masyarakat.  

                                                           
1
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Etika yang berkaitan dengan kehidupan, khususnya 

kehidupan manusia, mulai berkembang bersama dengan 

peradaban manusia. Contoh kasus adalah pernyataan 

Hippocrates (dikenal sebagai Sumpah Hippocrates) agar para 

dokter menghargai kehidupan manusia dan hendaknya memiliki 

standar tindakan berkaitan dengan orang yang mereka periksa 

atau mereka beri tindakan kedokteran. Semua orang yang 

bergerak dalam bidang kesehatan harus mengikuti Sumpah 

Hippocrates tersebut ketika memberikan tindakan medis. 

Sumpah tersebut menggarisbawahi perlakuan etis terhadap 

pasien dan menyediakan panduan untuk menentukan aspek 

moral atau etis dalam mengambil keputusan medis. 

Di samping etika, dikenal pula istilah “bioetika”. Bioetika 

berasal dari kata ‘bios’ yang berarti hidup atau segala sesuatu 

yang menyangkut kehidupan, dan kata ‘ethicos’ yang 

berhubungan dengan etika atau moral. Pada awalnya bioetika 

yang dikemukakan oleh Potter muncul karena dilatar belakangi 

oleh adanya masalah-masalah yang timbul di lingkungan seperti 

pencemaran lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan bumi 

beserta sistem ekologinya berada dalam bahaya. Kekhawatiran 

yang disampaikan Potter adalah bahwa masalah lingkungan 

tersebut akan mengancam kelestarian manusia di muka bumi. 

Sehingga pada saat itu, bioetika merupakan ilmu untuk 

mempertahankan hidup dalam mengatasi kepunahan lingkungan 

dan mengatasi kepunahan manusia. 

Dalam perkembangannya bioetika cenderung mengarah 

pada penanganan isu-isu tentang nilai-nilai dan etika yang timbul 

karena perkembangan ilmu dan teknologi serta biomedis yang 

cepat selama 15 tahun terakhir. Misalnya di bidang medis, 
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bioetika hanya mengarah pada ketentuan atau kode-kode 

tentang hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam 

tindakan medis seperti transplantasi, kloning, aborsi, bayi tabung 

dan lain-lain. Jadi pengertian bioetika di atas berbeda dengan 

konsep awal yang diperkenalkan oleh Potter, yaitu etika yang 

diterapkan dalam menghadapi masalah-masalah lingkungan. 

Para saintis dapat saja berargumen bahwa sains 

merupakan proses pencarian kebenaran yang objektif dan 

mungkin secara etika bersifat netral, meskipun umumnya saintis 

yang memiliki kepekaan sosial mengetahui bahwa penemu 

bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pemanfaatan 

penemuan mereka. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa para 

saintis lebih terkonsentrasi pada fakta sains dan mungkin 

mengabaikan konsekuensi sosialnya. Etika dalam penelitian 

mungkin lebih menekankan pada pencegahan terhadap 

kejahatan dan penyalahgunaan riset daripada konsekuensi sosial 

yang mungkin timbul. Dasar etika diperlukan untuk tetap 

mengendalikan arah perkembangan ilmu serta menggunakannya 

bagi kemaslahatan umat manusia. Bioetika, diupayakan berfungsi 

sebagai pemandu, pengawal, pemantau dan pengawas terhadap 

keterlaksanaan rambu-rambu berperilaku bagi para pengelola 

ilmu pengetahuan, ilmuwan dan ahli teknologi di bidang biologi 

maupun medis. 

Seperti dinyatakan oleh Potter dalam bukunya Bioethics, 

Bridge to the Future, manusia sangat membutuhkan suatu 

kearifan yang mencakup ‘pengetahuan tentang bagaimana 

memanfaatkan pengetahuan’ bagi keberlangsungan hidup 

manusia dan perbaikan kualitas hidup mereka. Konsep kearifan 

tersebut akan mencakup suatu tuntunan tentang bagaimana 
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menggunakan pengetahuan untuk kebaikan sosial. Dan konsep 

kearifan tersebut dapat tertuang dalam rumusan tentang etika. 

Etika memang tidak termasuk dalam domain ilmu dan teknologi 

yang bersifat otonom. Akan tetapi penerapan teknologi, 

bagaimanapun, membutuhkan dimensi etis sebagai suatu 

pertimbangan karena walaupun ranah ilmiah hanya mencakup 

hal-hal yang bersifat empiris, tidak bisa dipungkiri bahwa aplikasi 

teknologi yang menyentuh relung-relung kehidupan manusia 

akan mengusik arti sebuah makna. Kebutuhan untuk 

memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang ”makna” 

merupakan bagian integral dalam setiap individu sehingga 

dibutuhkan suatu model untuk menjembatani suatu aplikasi 

sains dan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan.  

Pertimbangan etika lebih lanjutnya akan berimplikasi pada 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi pada 

dasarnya ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya memang 

berfungsi untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan 

untuk menghancurkan nilai-nilai tersebut. Etika bukan 

berkehendak untuk mencampuri atau bahkan menghancurkan 

otoritas ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi sebagai umpan 

balik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu 

sendiri sekaligus lebih memperkokoh eksistensi manusia dan 

kemanusiaan itu sendiri. Kesadaran tentang permasalahan etika 

yang luas di masyarakat telah menimbulkan suatu perdebatan 

terbuka pada semua level masyarakat mengenai implikasi sosial 

suatu penelitian ilmiah maupun berbagai penemuan di bidang 

sains dan teknologi.  

Kesadaran akan begitu kompleksnya permasalahan 

bioetika menuntut dilakukannya pendekatan interdisipliner 
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terhadap permasalahan ini. Kajian bioetika yang sekarang paling 

banyak berkembang adalah etika dalam biomedis. Ini 

dikarenakan subjek utamanya adalah manusia, sehingga 

kepekaan masyarakat terhadap isu-isu etika tersebut lebih tinggi. 

Selain itu, pengaruh nilai sosial dan kultural yang berkembang 

seringkali menyebabkan masalah etika biomedis semakin 

kompleks. Oleh karena itu, prinsip-prinsip bioetika yang 

kemudian dituangkan sebagai hukum dan aturan formal yang 

diterapkan di suatu negara atau wilayah tertentu lebih banyak 

menyoroti tentang etika terhadap manusia baik dalam penelitian 

maupun tindakan medis. Akan tetapi sesungguhnya, semua 

subjek dalam sains yang terkait dengan kehidupan manusia 

memerlukan bioetika. Sehingga bioetika yang perlu dibangun 

sekarang haruslah memiliki cakupan keterlibatan dan 

kepentingan yang luas dari berbagai disiplin ilmu. 

”The German Guidelines on Human Experimentation”, 

(1931 – 1945), dianggap sebagai tuntunan bioetika pertama 

tentang terapi dan penelitian ilmiah pada manusia. Pada tahun 

1993, The Council for International Organizations of Medical 

Sciences (CIOMS) bekerjasama dengan World Health 

Organization, mengeluarkan panduan penelitian biomedis 

terhadap manusia. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2004, UNESCO 

mendeklarasikan “UNESCO’s Universal Draft Declaration on 

Bioethics and Human Rights” di Paris. 

Di Indonesia sendiri, kajian terhadap bioetika juga mulai 

berkembang seiring dengan semakin maraknya penelitian di 

bidang biologi dan medis. Perkembangan bioetika pada tingkat 

nasional ditandai dengan perkembangan perundang-undangan 

yang terkait dengan bioetika. Dalam Perubahan Keempat UUD 45 
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Pasal 31 ayat (5) yang dinyatakan bahwa “Pemerintah 

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung 

tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan 

peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. 

Salah satu bentuk perhatian yang juga ditunjukkan 

mengenai bioetika juga ditunjukkan dengan berdirinya Komisi 

Bioetika Nasional sejak tanggal 12 Oktober 2004 berdasarkan 

surat keputusan bersama antara menteri negara riset dan 

teknologi, menteri kesehatan dan menteri pertanian. Komisi ini 

memiliki 33 anggota yang  terdiri dari para ahli di bidang 

kedokteran, biologi dan ilmu-ilmu hayati lain, hukum, etika, 

teologi, agama, ilmu sosial dan lain-lain. 

Dalam tradisi Islam, prinsip bioetika juga memiliki sejarah 

yang cukup panjang. Pada tahun 1979, dua filosof Amerika 

Beachump dan Childress menulis buku yang berjudul ”Principles 

of Biomedical Ethics”. Empat prinsip yang tertera di dalamnya 

adalah ’penghargaan terhadap otonomi’, ’tidak mencelakakan 

(non-maleficence)’, ’berbuat baik (beneficence), dan ’keadilan’. 

Eksplorasi yang dilakukan oleh Aksoy dan Tenik3 mengarah pada 

prinsip-prinsip dalam tradisi Islam dan menemukan bahwa 

Muhammad Jalaladdin atau lebih dikenal sebagai Maulana 

Jalaladdin Rumi (1207 – 1253) menggunakan keempat prinsip 

tersebut dalam pengajarannya. Akan tetapi kemudian, hingga 

saat ini rumusan bioetika Islam belum banyak berkembang 

secara khas walaupun kajian mengenai masalah ini sudah mulai 

banyak berkembang. 

 

                                                           
3
 Aksoy, S. & Tenik, A. 2002. The 'four principles of bioethics' as found in 13

th
 

century Muslim scholar Mawlana's teachings. BMC Medical Ethicts. Vol 3 No 4, 
2002. 
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Stem Cell dan Bioetika Medis 

Ide pengembangan stem cell  mulai muncul pada akhir 

abad ke-19 sebagai respon terhadap pertanyaan fundamental 

dalam embriologi, semisal tentang asal-usul sistem peredaran 

darah. Namun, karena keterbatasan metode penelitian pada saat 

itu maka stem cell  masih pada tataran hipotesis hingga 

munculnya penelitian terhadap survivor/korban bom 1945 

menjadikan isu tentang stem cell muncul kembali untuk 

menggambarkan mekanisme regenerasi seluler di seluruh bagian 

tubuh. Studi tentang pembaharuan sel darah menunjukkan 

bahwa suatu sel yang dikenal sebagai stem cell ternyata mampu 

meregenerasi beberapa jenis sel. Stem cell secara konstan 

memperbaharui sel-sel yang rusak atau mati. 

Kajian tentang stem cell  telah memberikan banyak 

kontribusi bagi kepentingan ilmiah dan medis, khususnya dalam 

perkembangan pengetahuan tentang mekanisme dasar biologi 

sel, seperti diferensiasi sel, pembaharuan sel, dan perkembangan 

embrio. Penelitian tentang stem cell, di samping meningkatkan 

pemahaman  tentang perkembangan sel normal, juga dapat 

memberikan pemahaman dan mungkin perbaikan terhadap 

beberapa kesalahan atau masalah medis. Beberapa masalah 

medis yang serius , seperti kanker atau cacat bawaan lahir, dapat 

terjadi karena adanya masalah dengan proses fundamental 

tersebut. 

Potensi stem cell dalam pembaharuan dan regenerasi sel, 

menjanjikan peluang untuk treatment penyakit yang disebabkan 

oleh kerusakan atau gangguan sel dan jaringan, seperti pada 

penyakit Parkinson’s dan Alzheimer’s , stroke dan jantung, serta 

diabetes dan arthritis. Terapi stem cell disebut juga sebagai 
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replacement therapy karena diferensiasi stem cell dapat 

dimanfaatkan untuk mengganti sel-sel pada pasien. 

Pengembangan stem cell ini menimbulkan perdebatan dari 

berkaitan aspek etika yang berkaitan dengan asal-usul sel  dan 

bagaimana sel tersebut dihasilkan. Stem cell dapat diperoleh dari 

donasi embrio, embrio yang dihasilkan khusus untuk tujuan 

tertentu, cadaveric fetal tissue dan somatic cell nuclear transfer 

(SCNT). Embryonic stem cell  dapat dihasilkan dari fertilisasi alami 

antara ovum dan sperma. Namun saat ini memungkinan untuk 

meghasilkan embrio dari proses kloning atau somatic cell nuclear 

transfer (SCNT). Hasil kloning ini dapat dimanfaatkan lebih lanjut 

untuk tujuan riset. Pertanyaan yang selanjutnya muncul apakah 

embrio yang dihasilkan dari proses in vitro fertilisation (IVF) 

ekuivalen secara moral dengan embrio hasil kloning atau sumber 

yang lain? Selanjutnya, apakah terdapat perbedaan 

pertimbangan etis antara penggunaan embrio hasil IVF  untuk 

menghasilkan embryonic stem cells dibanding dengan 

penggunaan embrio yang khusus dihasilkan untuk tujuan 

tertentu? Riset atau pengembangan pemanfaatan stem cell yang 

dilakukan tentunya tidak dapat dilepaskan dari aturan yang 

berlaku, protokol saintifik, maupun  ethical guidelines yang 

berkaitan dengannya, oleh karenanya diperlukan diskusi bersama 

yang melibatkan berbagai bidang. 
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JADWAL KEGIATAN 

SEMINAR SEHARI: 
STEM CELL DALAM PERSPEKTIF SAINS, FIKIH DAN ETIKA MEDIS 

 
Jam Acara 

08.00-08.30 Daftar ulang 

08.30-09.00 Acara Pembukaan 
 Gema Wahyu Ilahi 
 Sambutan Ketua Pusat Studi Kedokteran Islam 

FKIK UMY 
 Sambutan Ketua MTT PP Muhammadiyah 
 Sambutan Ketua PP Muhammadiyah 

09.00-09.30 Snack Break 

09.30-11.30 Sesi I: Stem Cell Perspektif Sains/Medis 
Narasumber: 
dr. Gunadi, Ph.D. Sp.BA. [UGM]  
dr. Agus Widyatmoko, Sp.PD. [UMY] 

11.30-12.30 Istirahat, Salat, Makan 

12.30-14.30 Sesi II: Stem Cell Perspektif Fikih dan Etika Medis 
Narasumber: 
Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc. M.Ag. 
[MTT PP Muhammadiyah]  
Dr. Arifah Khusnuryani, M.Si. 
[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta] 

14.30-15.00 Penutup 
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