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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia, 

karena apabila kesehatan terganggu maka akan mengakibatkan gangguan pada 

aktivitas manusia. Dalam upaya menjaga maupun memulihkan kesehatan dari 

berbagai macam penyakit, maka salah satu caranya adalah mengonsumsi obat-

obatan di samping melakukan olahraga teratur. Obat-obatan memiliki peranan vital 

dalam pemulihan ataupun menjaga kesehatan manusia untuk itu sebuah obat harus 

melalui pengujian khasiat, keamanan dan mutu yang berstandar tinggi agar dapat 

aman di konsumsi oleh manusia. Namun seiring arus globalisasi yang semakin 

meningkat hal ini ternyata menjadi ladang subur bagi para pelaku kejahatan 

transnasional, salah satu kejahatan transnasional yang marak dijumpai di antaranya 

adalah pemalsuan dan salah satu bentuknya yaitu pemalsuan obat. 

Obat-obatan palsu dapat diartikan sebagai obat yang diproduksi dengan 

menyerupai obat asli yang telah terdaftar baik bermerk ataupun generik. Obat palsu 

ini juga tidak memiliki formula aktif atau bahan bahan lain seperti obat aslinya dan 

mengandung bahan berbahaya karena tidak sesuai ketentuan, seperti racun tikus. 

World Health Organization (WHO) mencatat bahwa 16% obat-obatan palsu terdiri 

dari komposisi yang salah dan 17% lainnya mengandung dosis yang tidak sesuai 

dengan anjuran (Safemeds.org, 2013). 

Peredaran obat-obatan palsu saat ini menjadi fenomena global, karena 

semua negara terlibat di dalamnya, baik sebagai negara destinasi, negara transit dan 
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negara pembuat (Interpol.int, 2016). WHO memperkirakan bahwa terdapat 10-30% 

obat palsu beredar di pasar negara-negara berkembang seperti Asia, Afrika dan 

Amerika Latin. Bahkan Amerika Utara dan Eropa tak luput dari peredaran obat-

obatan palsu ini.  

Jenis obat yang dipalsukan tidak terbatas pada jenis obat tertentu seperti 

pada obat-obatan untuk suplemen dan gaya hidup seperti viagra, obat kebotakan, 

tetapi sekarang terjadi juga tren peningkatan dalam pemalsuan obat untuk keperluan 

medis seperti obat asma, malaria, kanker, HIV, TBC (Lybecker, 2003). Jika melihat 

pada Gambar 1.1 distribusi obat-obatan palsu di seluruh dunia, terlihat bahwa 

kawasan Asia tercatat sebagai wilayah dengan distribusi obat-obatan palsu terbesar 

di dunia dibanding kawasan lain. 

 

Gambar 1.1 

Peta Distribusi Obat-Obatan Palsu di Dunia Tahun 2011 

Sumber: Pharmaceutical Security Institute 

 

Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara tentunya tidak luput dari 

peredaran obat-obatan palsu ini. Di Indonesia, obat-obatan palsu membawa dampak 
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kerugian bagi Indonesia, menurut laporan United State Trade Representative 

(USTR) 25% obat yang beredar di Indonesia adalah palsu. Menurut Lembaga 

Swadaya Masyarakat Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (LSM MIAP) negara 

mengalami kerugian akibat obat palsu ini mencapai 1,5 Triliun ditambah kerugian 

hak paten. Meski hanya 3,5% dari total kerugian penjualan barang imitasi di 

Indonesia namun keuntungan dari penjualan obat palsu ini mencapai angka 

triliunan rupiah. Angka ini naik dari tahun sebelumnya dimana hanya 1,19 triliun. 

(rmol.com, 2012).  

Kasus obat palsu mulai mendapat perhatian publik di Indonesia sekitar 

tahun 2007, dimana ditemukan 41 item obat palsu saat itu, di antaranya jenis yang 

paling sering dipalsukan antibiotik, antidiabetik, lifestyle drugs, antivertigo drug, 

antispasmo dics, antiepileptics, antiallergics, antihypertensives, neuroleptics, 

antilipidemia, corticosteroids, diuretics, antiosteoporosis medicine, dan 

vasodilators. Pada tahun 2008 tercatat obat palsu yang paling banyak beredar di 

Indonesia ialah obat-obatan suplemen seperti Viagra dan Cialis. Berdasarkan 

penelitian dari Victory Project (2011-2012) yang dilakukan oleh Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (FKUI-

RSCM) menyatakan 45 persen obat PDE5 Inhibitor (Sildenafil) atau obat disfungsi 

seksual di Indonesia adalah palsu. Obat jenis ini adalah yang paling sering 

dipalsukan di Indonesia. Hasil dari riset ini menunjukkan 518 jumlah tablet yang 

diuji menunjukkan obat palsu jenis PDE5i yang dijual di pinggir jalan 100 persen 

palsu, sedangkan dari toko obat 56 persen palsu, lewat internet 33 persen palsu dan 

apotek sebanyak 13 persen (ikatanapotekerindonesia.net, 2016). 
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 Obat-obatan palsu yang beredar di Indonesia berasal dari industri domestik 

maupun luar negeri. Industri dalam negeri banyak yang memalsukan jenis jamu dan 

obat-obatan tradisional lainnya sedangkan obat-obatan kimia didapat melalui 

penyelundupan maupun impor ilegal dari luar negeri. Seiring perkembangan 

teknologi internet di Indonesia, ternyata hal ini mendorong angka kenaikan 

peredaran obat-obatan palsu. 

 Tercatat di tahun 2014 pengguna internet di Indonesia menempati urutan 

ke-4 sebagai pengguna internet terbanyak di Asia yang menempati posisi di bawah 

Cina, India dan Jepang dengan angka pengguna sekitar 71.200.000 

(internetworldstats.com, 2017). Dengan meningkatnya pengguna internet di 

Indonesia berdampak semakin rentannya masyarakat Indonesia akan bahaya obat 

palsu karena menurut catatan WHO 50% obat yang dijual secara online adalah palsu 

(Biomedcentral.com, 2013). Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

Roy Sparingga menilai di Indonesia saat ini masih banyak masyarakat yang 

terkecoh dengan penawaran obat dan makanan melalui online. Perkembangan e-

commerce saat ini memang bergerak pesat. Sementara masyarakat belum 

terlindungi dalam pembelian produk secara online serta masih sulitnya pengawasan 

produk ilegal karena proses jual beli tidak dilakukan secara langsung 

(Beritasatu.com, 2015). 

Kejahatan peredaran obat palsu yang tergolong sebagai kejahatan 

transnasional dalam penanganannya akan lebih baik jika melibatkan peranan dari 

institusi internasional sesuai dengan pemikiran dari neoliberal institusional.  
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Dalam kaitannya dengan penanganan peredaran obat-obatan palsu, Interpol 

merupakan salah satu organisasi internasional yang memiliki concern akan hal ini 

(Interpol.int, 2016). Selain Interpol, terdapat dua organisasi internasional yang 

melakukan hal yang sama, yaitu WHO dan United Nations Office on Drugs and 

Crime (UNODC). Akan tetapi, sebagai organisasi kepolisian, Interpol memiliki 

cara yang berbeda dibandingkan organisasi internasional lainnya dalam melakukan 

upaya pemberantasan obat-obatan palsu. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui 

ilustrasi di bawah ini:  

 

Gambar 1.2 

Ilustrasi Peran Interpol dalam Pemberantasan Obat-Obatan Palsu 

Sumber: Tim McNey 2013  
 

Berdasarkan ilustrasi di atas, dapat dijelaskan bahwa organisasi 

Internasional WHO dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

hanya melakukan upaya dalam konteks normatif, atau dengan kata lain hanya 
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memberikan kajian saintifik dan data mengenai obat-obatan palsu disamping 

melakukan kampanye terhadap negara-negara di dunia akan bahaya obat-obatan 

palsu. Namun, Interpol melakukan upaya dengan pendekatan yang berbeda, 

diantaranya adalah melakukan operasi di lapangan secara langsung, memberi 

pelatihan terhadap sektor terkait, memobilisasi para penegak hukum dan juga 

mengembangkan teknologi anti pemalsuan obat.  

 Interpol sebagai organisasi kepolisian internasional dengan anggota 192 

negara (nomor dua terbanyak setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa) didukung oleh 

sistem jaringan komunikasi antar negara anggota Interpol yang bekerja 24/7, maka 

bukanlah hal yang sulit untuk mengoordinir sebuah kerja sama antar negara 

anggotanya. Untuk itu, menarik untuk membahas lebih lanjut tentang peran Interpol 

dalam upaya pemberantasan obat-obatan palsu yang peredarannya marak terjadi di 

Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana peran Interpol dalam upaya pemberantasan obat-obatan palsu di 

Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Menggambarkan fenomena peredaran obat-obatan palsu yang terjadi di 

Indonesia dan juga faktor pendorongnya; 

b. Menggambarkan upaya Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan obat-

obatan palsu; 
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c. Menjelaskan peran Interpol dan dampaknya dalam upaya pemberantasan 

obat-obatan palsu di Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat akademis: 

a. Memberi gambaran tentang kerja sama yang dilakukan Indonesia dalam 

upaya memberantas obat-obatan palsu;  

b. Memberi penjelasan mengenai peran yang dilakukan Interpol dalam upaya 

pemberantasan obat-obatan palsu di Indonesia. 

c. Memperkaya literasi mengenai peran sebuah organsiasi internasional dalam 

upaya pemberantasan obat-obatan palsu guna menambah refrensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat praktis: 

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat kepada masyarakat Indonesia tentang 

bahaya obat-obatan palsu sehingga dapat lebih waspada;  

b. Menjadi acuan bagi stakeholder terkait dalam rangka meningkatkan 

kapasitas upaya pemberantasan obat-obatan palsu di Indonesia. 

  

1.5 Kerangka Pemikiran 

1.5.1 Neoliberal Institusional 

 Kaum liberalis pada umumnya memandang positif manusia, serta sangat 

percaya pada manusia. Liberalisme menyadari bahwa individu memiliki keinginan 

tersendiri dan dapat menjadi kompetitif pada satu sisi. Namun, mereka percaya 

bahwa antar individu dapat memiliki kepentingan yang sama yang kemudian dapat 
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tergabung dalam kerja sama kolaboratif secara domestik maupun internasional, 

hingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Perubahan lingkungan 

internasional pada tahun 1950, 1960, dan 1970-an seperti meningkatnya kerja sama 

negara-negara Eropa Barat dan interaksi ekonomi lintas batas negara menginspirasi 

kaum liberal untuk merevisi pandangan tradisional mereka hingga memunculkan 

apa yang disebut sebagai neoliberalisme (Jackson dan Sorensen, 2005: 59-63). 

Neoliberal institusional menekankan pada karakteristik yang membedakan 

institusionalisme dari neorealisme, yakni meliputi berbagi saluran yang 

memungkinkan interaksi antar pelaku lintas batas nasional dan yang dapat 

meningkatkan interaksi dan hubungan antara aktor negara dan aktor non negara, 

semua permasalahan dianggap sama, tidak ada perbedaan low politic maupun high 

politic berbeda dengan kaum realis yang lebih menekankan permasalahan pada 

pada masalah keamanan saja (Lamy, 2001: 193). Dalam memandang tatanan 

global, Neoliberal institusional tetap mengakui bahwa kondisi dari sistem 

Internasional adalah anarki yang berarti tidak ada kekuatan yang lebih tinggi dari 

negara memungkinkan negara bertindak apa saja, hal ini yang menyebabkan 

negara-negara harus mampu bertahan dalam sistem ini (Lamy, 2001: 191).  

Berbeda dengan kaum neorealis, neoliberalis lebih positif dalam 

memandang dunia. Meskipun kondisi sistem Internasional adalah anarki maka hal 

tersebut bukanlah menjadi penghalang negara untuk melakukan kerja sama 

sehingga dalam memecahkan suatu permasalahan maka cara kerja sama terkadang 

dianggap lebih menguntungkan ketimbang melakukannya sendiri. Negara adalah 

aktor dominan dalam politik internasional, namun neoliberalis tetap mengakui 

keberadaan organisasi internasional, Multinational Coorperation dan institusi lain 
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merupakan aktor penting dalam hubungan internasional (Steans dan Pettiford, 

2001:142). 

Dalam memandang kerja sama, Neoliberalis Intstitusional percaya bahwa 

kerja sama antar negara dapat diorganisasikan dan di buat sebuah bentuk formal 

didalam sebuah Institusi. Institusi Internasional merupakan kumpulan aturan dan 

hukum yang mengatur peran, membatasi aktivitas dan membentuk harapan dari 

aktor. Bentuknya bisa berupa konvensi atau perjanjian (informal) dan organisasi 

internasional (formal) dimana Interpol merupakan salah satu contoh bentuk formal 

dari institusi internasional yang memiliki fokus dalam penanganan kejahatan 

transnasional dan internasional. Hasil dari kerja sama dalam sebuah institusi 

internasional adalah interdependensi antar negara yang berujung pada terciptanya 

balance of power. Dengan begitu maka sebuah balance of power yang menciptakan 

perdamaian, tidak lepas tercipta dari hadirnya sebuah organisasi internasional. 

Namun kerja sama ini hanya mungkin dilakukan jika institusi mendapatkan 

loyalitas dan sumber daya dari negara serta memberikan keuntungan mutualisme 

dan menyediakan tempat yang lebih baik untuk mempertahankan kepentingan 

nasional (Keohane, 1993: 4-5). 

Organisasi internasional membantu mengubah koalisi yang potensial 

antarnegara menjadi koalisi yang jelas. Organisasi internasional juga dapat 

memengaruhi proses politik dalam isu tertentu dan memberikan output nya pada 

politik dunia. Selain itu, organisasi internasional memiliki peran penting untuk 

menjadi aktif dalam pembangunan koalisi. Organisasi internasional pada umumnya 

memiliki sekretariat, dan sekretariat memiliki tujuan dan kepentingannya sendiri – 

sendiri. Dengan demikian, organisasi internasional dapat berhubungan serta 
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membangun koalisi dengan pemerintahan di negara – negara lain. Terhubungnya 

sekretariat organisasi internasional dengan pemerintahan dapat mempermudah 

proses lobbying serta dapat memperkuat posisi politik antar pihak, dan membawa 

perubahan dalam politik dunia (Keohane & Nye, 1974: 52).  

Kerja sama menurut pandangan neoliberal institusional memerlukan sebuah 

harmonisasi tindakan individu yang kemudian dipersatukan dalam sebuah proses 

koordinasi kebijakan dengan kata lain dalam sebuah kerja sama semua pihak 

diharuskan untuk menyesuaikan dirinya (Keohane, 1984: 51). Terjadinya kerja 

sama didalam institusi internasional tidak lain disebabkan adanya kesamaan 

kepentingan, nilai-nilai, tujuan, dan norma. Dalam hubungan tersebut juga 

diperlukan sebuah kepercayaan antara dua anggota atau lebih. Karena itu negara 

anggota merelakan sedikit kedaulatannya, memberikan loyalitas dan sumber 

dayanya didasari oleh rasa kepercayaan terhadap Institusi tersebut (Galbreath, 

2008: 2).  

Negara merupakan aktor kunci dalam hubungan antar negara, namun 

neoliberal institusional juga berpandangan bahwa negara adalah aktor rasional atau 

aktor instrumen sehingga dalam lingkungan yang kompetitif neoliberal 

Institusional juga melihat negara harus mampu memaksimalkan kewenangan 

melaui sebuah kerja sama (Steven Lami, 2001: 194). Perilaku rasional 

mengarahkan negara untuk melihat suatu keuntungan dalam perilaku kooperatif. 

Mereka merasa aman untuk terus mengejar kepentingannya meskipun kurang 

peduli dengan keuntungan yang dicapai oleh negara lain dalam sebuah kerja 

samanya (Burchill, 2001: 65). Dengan adanya institusi, hal tersebut dianggap 

sebagai promotor independen suatu kerja sama. Suatu negara tidak akan pernah 
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mengadakan kerja sama tanpa memandang kesetiaan dan keuntungan yang 

didapatkan. Kerja sama yang terjadi antar negara akan meningkatkan keamanan dan 

kepentingan internasional (Grieco dalam Baldwin 1993: 123). Ekspektasi peran 

organisasi internasional pun akhirnya muncul ketika terdapat sebuah isu. Organisasi 

internasional diharapkan dapat terlibat pada politik antar pemerintah dalam isu yang 

membutuhkan titik pusat atau lembaga koordinasi (Keohane & Nye, 1974: 54).  

 

1.5.2 Organisasi Internasional 

 Neoliberal institusional memiliki fokus terhadap isu yang lebih luas 

ketimbang neorealis, salah satu isu yang menjadi pembahasan dalam adalah isu 

kejahatan. Seiring dengan perkembangan waktu dan kemajuan globalisasi, tindak 

kejahatan pun bertransformasi bentuk maupun modus operandinya. Salah satu 

dampak dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dan 

globalisasi adalah timbulnya kejahatan yang tidak hanya terjadi di suatu negara 

namun bisa juga melintasi beberapa negara. Hal ini lazim kita dengar dengan istilah 

transnational crime. Biasanya kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang 

terorganisir karena dalam aksinya dibutuhkan sebuah jaringan agar dapat dilakukan 

lintas batas negara.  

Salah satu contoh dari kejahatan transnasional adalah peredaran obat yang 

terjadi di Indonesia. Kejahatan transnasional menjadi sebuah ancaman global yang 

akan menyerang tidak hanya keamanan internasional namun juga keamanan 

nasional masing-masing negara (Viotti dan Kauppi, 2012: 363). Untuk itu dalam 

penanganannya akan sangat sulit jika sebuah negara hanya berjalan sendiri tanpa 

bantuan dari negara lain. Diperlukan sebuah kerja sama dengan berbagai negara 
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untuk memberantas kejahatan transnasional. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari 

neoliberalis yang menekankan pada kerja sama dalam penanganan suatu 

permasalahan. 

Dalam rangka pemberantasan obat-obatan palsu di dunia, Interpol telah 

menggelar lima operasi per regional, dan dua operasi rutin tahunan yang diikuti 

oleh beberapa negara-negara anggotanya. Salah satu yang akan menjadi bahasan 

dalam penelitian ini adalah Operasi Pangea yang bertujuan untuk menekan jumlah 

peredaran obat-obatan palsu yang dijual melalui internet, di samping itu tujuan 

utama dari operasi ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya 

obat-obatan palsu sehingga masyarakat diharapkan lebih cermat dalam membeli 

obat-obatan. Dalam praktek Operasi Pangea, Interpol dimanfaatkan negara 

anggotanya sebagai sarana bertukar informasi antar negara anggota, bukan sebagai 

eksekutor di lapangan. Karena itu keberhasilan pemberantasan obat-obatan palsu 

tetap bergantung pada masing-masing negara partisipan. Dalam penelitian ini, 

Interpol dapat menjadi pihak untuk mempermudah kerja sama internasional dalam 

menghadapi kasus peredaran obat palsu dan menjadi wadah negara–negara yang 

ingin berpartisipasi menghadapi fenomena tersebut. 

Secara definisi, organisasi internasional sendiri merupakan bentuk institusi 

yang mengacu pada sistem formal yang memiliki tujuan dan instrumen 

administratif (Selznick 1957: 8) di tambah memiliki teknik formal dan struktur 

organisasi yang meliputi konstitusi, perwakilan, benda fisik, mesin, lambang, kop 

surat, pegawai, struktur hirarki, dan sebagainya (Duverger 1972: 68). Menurut 

Clive Archer (2001: 52-55), organisasi internasional memiliki tiga peran besar 

dalam sistem internasional yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama 
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organisasi internasional berperan sebagai instrumen yang dimanfaatkan oleh negara 

anggotanya, disini organisasi internasional dipakai sebagai instrumen politik oleh 

anggotanya demi mencapai kepentingan nasionalnya. Peran organisasi 

internasional yang kedua yaitu menjadi sebuah wadah, arena ataupun forum dimana 

di dalamnya membahas sebuah fenomena maupun pemikiran. Jadi organisasi 

internasional menjadi sebuah sarana untuk tempat berkumpul, berdiskusi dan 

menyatakan pendapat hingga memungkinkan untuk dilakukan sebuah kerja sama 

bilateral maupun multilateral. Posisi organisasi internasional disini adalah netral 

tidak berpihak kepada siapapun dalam perannya sebagai sebuah wadah. Terakhir, 

organisasi internasional berfungsi sebagai aktor yang independen yang berarti 

organisasi internasional mampu berkerja tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari 

pihak manapun. 

Menurut pendapat Kratochwil dan Rugie (Kratochwil & Ruggie, 2009: 756-

759), peran organisasi internasional pun bisa dibagi menjadi tiga kelompok. 

Kelompok pertama menekankan peran dari organisasi internasional sebagai 

pembentuk resolusi sebuah permasalahan internasional yang sifatnya substantif. 

Kelompok kedua, lebih berfokus kepada konsekuensi jangka panjang jika institusi 

internasional tersebut gagal menyelesaikan permasalahan sesuai dalam koridor 

institusional. Dan kelompok terakhir, berfokus pada cara bagaimana institusi 

internasional mampu memperbesar atau memodifikasi beberapa karakter dalam 

sistem internasional. Organisasi internasional dipandang sebagai kendaraan dalam 

melaksanaan agenda politik internasional, wadah pembuat koalisi maupun 

koordinasi kebijakan.  
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Sedangkan menurut Abbot dan Snidal (Abbott & Snidal, 1998: 11-14) 

Fungsi dari organisasi internasional sendiri terbagi menjadi dua kelompok yaitu 

sentralisasi dan independen. Menurut kelompok sentralisasi ada empat fungsi dari 

organisasi internasional, pertama organisasi internasional dapat berperan sebagai 

pihak yang menyediakan wadah negosiasi, kemudian organisasi internasional juga 

berperan mengelola aktivitas yang bermuatan substansif. Berikutnya organisasi 

internasional memiliki fungsi pooling yang berarti organisasi internasional 

berperan sebagai alat dalam mengumpulkan kegiatan, aset maupun risiko. Fungsi 

terakhir menurut kelompok sentralisasi adalah joint production yang berarti 

organisasi internasional berperan sebagai tim oleh beberapa negara untuk 

memproduksi suatu kegiatan dan terakhir adalah organisasi internasional sebagai 

elaborasi norma dan koordinasi. 

Sedangkan menurut kelompok independen, ada tiga fungsi dari organisasi 

internasional, pertama adalah organisasi internasional berfungsi sebagai pendukung 

kerja sama antar negara maupun inisiator kerja sama itu sendiri, kemudian fungsi 

berikutnya adalah organisasi internasional berperan sebagai pihak yang dapat 

diterima semua negara atau bisa dikatakan sebagai pihak independen yang 

dijadikan alat untuk mencapai tujuan bersama (Abbott & Snidal, 1998: 16-17). 

Terakhir, organisasi internasional berfungsi juga sebagai penyedia informasi yang 

netral dimana informasi yang didapatkan dari organisasi internasional dapat lebih 

dipercaya karena tidak ada bias kepentingan nasional (Abbott & Snidal, 1998: 19-

22). Melalui penjabaran di atas, maka dalam hal penanganan kejahatan 

transnasional Interpol diharapkan mampu memenuhi ekspektasi peran dan 
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fungsinya sebagai organisasi internasional dalam menangani fenomena peredaran 

obat-obatan palsu.  

 

1.6 Hipotesis 

Dugaan sementara dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

Interpol memberikan peran dengan mengubah dan mengembangkan metode 

pemberantasan obat-obatan palsu di Indonesia melalui Operasi Pangea yang 

dilakukan tiap tahun. Interpol juga berperan dalam memberikan akses informasi 

kepada Indonesia terkait permasalahan peredaran obat palsu di seluruh dunia 

melalui jaringannya.   

 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Definisi Konseptual  

1.7.1.1 Kejahatan Transnasional 

Menurut PBB melalui United Nations Against Transnational Organized 

Crime and The Protocols Thereto UNODC, 2004: 14) menyatakan bahwa tindakan 

kejahatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir 

apabila memenuhi empat kondisi, pertama terjadi di lebih dari satu negara. Kedua, 

terjadi di satu negara, tetapi bagian persiapan, perencanaan, pengarahan, dan 

kendali berada di negara lain. Ketiga, terjadi di satu negara tetapi melibatkan 

organisasi kriminal yang aktivitasnya lebih dari satu negara. Keempat, terjadi di 

satu negara tetapi memiliki dampak substansial bagi negara lain. 

 Berdasarkan uraian di atas, jenis dari kejahatan transnasional terorganisir 

sangatlah luas. Salah satu jenis tindak kejahatan transnasional terorganisir adalah 
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di bidang farmasi. Kejahatan di bidang farmasi pun dapat terbagi menjadi beberapa 

jenis, di antaranya adalah pencurian, pemalsuan, diversi, penyelundupan, 

perdagangan gelap, pencucian uang, korupsi (Interpol, 2014: 6). 

 

1.7.1.2 Kerja Sama Multilateral  

Kerja sama multilateral adalah koordinasi hubungan antara tiga atau lebih 

negara sesuai dengan prinsip tertentu (Ruggie, 1992). Bisa diartikan kerja sama 

multilateral merupakan sebuah kerja sama yang diikuti oleh tiga negara atau lebih. 

Mengacu pada definisi tersebut organisasi internasional merupakan contoh konkret 

dari kerja sama multilateral dimana didalamnya terdapat berbagai bentuk dan jenis 

kerja sama yang melibatkan banyak negara. 

 

1.7.1.3 Peran 

Peran menurut Soerjono Soekanto (2009: 212-213) adalah proses dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Jadi peran merupakan suatu 

tindakan yang diharapkan oleh orang lain untuk dilakukan seseorang sesuai dengan 

status yang mereka miliki sehingga sebuah tindakan atau peran tersebut dapat terasa 

hasilnya dalam kehidupan. 
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1.7.2 Definisi Operasional 

1.7.2.1 Kejahatan Transnasional 

 Pada penelitian ini, jenis dari kejahatan transnasional terorganisir di bidang 

farmasi dalam penelitian ini adalah segala bentuk kejahatan pemalsuan obat yang 

terjadi di wilayah Indonesia. 

 

1.7.2.2 Kerja Sama Multilateral 

 Pada penelitian ini, kerja sama multilateral yang dimaksud adalah kerja 

sama antar negara melalui Interpol selaku organisasi internasional yang memiliki 

fokus di bidang pemberantasan kejahatan transansional. 

1.7.2.3 Peran 

 Pada penelitian ini, peran yang dimaksud adalah segala bentuk upaya yang 

dilakukan Interpol dalam upaya membantu pemberantasan obat-obatan palsu di 

Indonesia khususnya secara online. 

 

1.7.3 Tipe Penelitian 

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif dimana sesuai dengan 

tujuan dari penelitian ini yang menjabarkan dan mendeskripsikan secara rinci 

jawaban dari rumusan masalah. Penelitian ini menjelaskan peran Interpol dalam 

upaya pemberantasan obat-obatan palsu di Indonesia. 

 

1.7.4 Jangkauan Penelitian 

Jangkauan waktu penelitian dalam tulisan ini adalah kondisi peredaran obat-

obatan palsu yang terjadi di Indonesia dalam kurun tahun 2011-2015 dimana pada 
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tahun tersebut merupakan periode awal dimana Indonesia mulai bergabung dalam 

Operasi Pangea yang dikoordinir Interpol.  

 

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan dua metode yaitu 

pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara langsung terhadap 

personel National Central Beurau (NCB) Interpol Indonesia serta BPOM selaku 

regulator peredaran obat di Indonesia dan juga studi kepustakaan dengan 

melakukan pengumpulan data dari buku, jurnal, makalah, surat kabar, press release 

resmi serta data valid lainnya yang bersumber dari internet maupun media cetak 

yang memiliki kaitan dengan peran Interpol dalam rangka upaya pemberantasan 

obat-obatan palsu di Indonesia. 

 

1.7.6 Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.  

Teknik analisis kualitatif digunakan karena penelitian ini akan berdasarkan fakta – 

fakta dan data – data yang digali dan didalami oleh peneliti, kemudian akan di 

interpretasikan kembali oleh peneliti.  

Analisis dilakukan dengan cara memberikan data dalam bentuk informasi 

maupun uraian dan mengkaitkan dengan kerangka teori yang digunakan demi 

menghasilkan pemaparan eksplanatif yang mendalam tentang suatu Peran Interpol 

dalam upaya pemberantasan obat-obatan palsu di Indonesia pada tahun 2011-2015. 
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1.7.7 Sistematika penulisan 

Penyusunan penelitian ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I berisi latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, serta metode penelitian. 

Bab II bab ini menggambarkan tentang fenomena peredaran obat-obatan palsu di 

Indonesia, faktor penyebabnya dan upaya pemberantasan obat-obatan palsu yang 

dilakukan Pemerintah Indonesia baik di level domestik maupun internasional. 

Bab III berisi peran Interpol selaku organisasi internasional yang mengordinir 

Operasi Pangea dalam upaya pemberantasan obat-obatan palsu di Indonesia. 

Bab IV bab ini adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian 

serta saran dari peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


