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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pembajakan kekayaan intelektual, atau biopiracy, adalah suatu kejahatan 

transnasional yang melibatkan perusahaan multinasional dan pengetahuan tradisional, 

dimana perusahaan multinasional tersebut mengklaim hak kepemilikan atas sumber 

daya genetik (Dutfield, 2005). Suatu hal juga dikatakan sebagai biopiracy ketika hasil 

keuntungan atas sumber daya genetik tidak dibagikan kepada masyarakat tradisional 

asal sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional tersebut berasal (Fecteau, 2001).  

 Biopiracy berkaitan erat dengan kekayaan intelektual, yaitu segala hasil 

produksi kecerdasan seperti seni, sastra, pengetahuan, lagu, karya tulis, teknologi 

maupun hal-hal lain yang berguna bagi manusia (Sutedi, 2009). Dalam masalah 

biopiracy, kekayaan intelektual yang dimaksud adalah pengambilan zat turunan 

sumber daya genetik dari pengetahuan tradisional. Yang dimaksud dengan sumber 

daya genetik adalah keanekaragaman hayati berupa bahan-bahan genetik yang berasal 

dari tumbuhan, hewan, dan jasad renik yang mengandung unit-unit fungsional 

pewarisan sifat (Kemeterian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2015). Kekayaan 

intelektual, dan sumber daya genetik, dua hal tersebut sangatlah penting dalam 

kaitannya memahami kejahatan biopiracy, namun sebelum membahas lebih lanjut 

mengenai biopiracy, disinggung terlebih dahulu adalah bioprospecting. 

Bioprospecting merupakan aktivitas dalam rangka mencari sumber daya genetik 
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(Global Exchange, 2001). Aktivitas tersebut secara garis besar tidak melakukan 

pelanggaran, karena hanya sebagai wadah dalam mencari sumber daya genetik, namun 

tidak sedikit kegiatan bioprospecting dilakukan dengan cara ilegal yang tidak sesuai 

dengan prosedur yang berlaku (Zulivan, 2017). 

Kembali membahas biopiracy, fenomena ini mulai marak dibicarakan di awal 

tahun 1990-an, ketika arus globalisasi melanda dunia dan muncul perusahaan-

perusahaan multinasional yang menanamkan modalnya di negara-negara berkembang. 

Perusahaan-perusahaan multinasional tersebut menganggap bahwa pengetahuan 

tradisional bersifat komunal (umum), oleh karena itu tidak dimiliki siapapun, sehingga 

setiap orang bebas memakainya (Ismail & Tashil, 2004). Namun pandangan tersebut 

berbeda dengan apa yang dipahami oleh masyarakat tradisional, bagi mereka sifat 

umum dari pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang harus dijaga dan 

disampaikan dari generasi ke generasi, dan tidak dimiliki oleh siapapun (Breske, 2016).  

Yang membuat biopiracy sangat berbahaya dan dapat di klasifikasikan menjadi 

suatu kejahatan dimulai karena adanya peraturan dalam hukum paten yang 

membolehkan zat turunan dari organisme dan varietas tanaman untuk di patenkan. 

Pada awalnya, paten populer di kawasan Eropa sebagai tanda kepemilikan dan hanya 

terbatas pada penemuan-penemuan teknologi, namun pada tahun 1954, Amerika 

Serikat mulai mengizinkan ketentuan untuk mematenkan tanaman, hibrida maupun 

bibit yang baru ditemukan (Ladas & Parry Firm, 2014), kemudian pada tahun 1980, 

U.S Supreme Court menyetujui paten dalam bentuk organisme hidup (Sullivan, 2004), 

disusul kemudian dengan berlakunya Convention on the Grant of European Patents 
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(EPC) yang juga mengizinkan paten terhadap sumber daya genetik pada tahun 1998 

(Biber-Klemm & T, 2006). Membuat praktik bioprospecting meluas dalam rangka 

mencari organisme-organisme maupun varietas tanaman yang dapat di ekstrak untuk 

menjadi suatu penemuan baru yang berguna.  

Dengan paten, pemegang paten dapat melakukan segala hal yang mereka 

inginkan terhadap sumber daya genetik yang mereka miliki, seperti menaikkan harga, 

melarang produksi lokal atas sumber daya genetik yang dipatenkan, dan juga melarang 

masyarakat untuk melanjutkan pembiakkan terhadap sumber daya genetik tersebut, 

walaupun pembiakkan telah dilakukan selama ratusan tahun (Vaidyanathan, 2011). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa biopiracy merupakan salah satu kejahatan transnasional 

yang dapat berdampak sangat buruk apabila penanganannya berlarut larut karena 

memiliki efek samping yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu 

masyarakat. 

Dari berbagai kasus biopiracy, yang paling disoroti adalah kasus menyangkut 

tanaman obat. Pada awal 1990 saja, plasma nutfah (substansi pembawa sifat keturunan 

yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta 

mikroorganisme) dari negara berkembang telah menyumbang $32 Milyar ke pasar 

Barat (Bastuck, 2006). Menurut Rural Advancement Foundation International (RAFI), 

pada tahun 1995, tanaman obat dari Selatan telah menyumbang $30 Milyar setiap 

tahunnya kepada industri obat negara-negara Barat, hal ini menyebabkan semakin 

maraknya praktik bioprospecting negara maju ke negara berkembang (etc Group, 

1995). Sekiranya, 80% kekayaan hayati dunia berasal dari wilayah tropis dan sub tropis 
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daerah Selatan. Di Amerika sendiri pada tahun 2007, 56% dari obat-obatan yang 

mereka keluarkan berasal dari tumbuhan daerah tropis. Dikatakan bahwa arus 

perputaran uang akibat perdagangan obat-obatan yang berasal dari tanaman dapat 

mencapai US$43 miliar dan dengan kenaikan 5-15% per tahunnya. (Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia, 2007), dan pada tahun 2016 industri obat Amerika Serikat 

mendapatkan US$ 450 miliar (Pharmaceutical Commerce, 2017). Kemudian sektor 

kesehatan, agrikultur, hortikultura, dan bioteknologi yang berasal dari sumber daya 

genetik diperkirakan menyumbang sebesar US$800 Milyar di pasar global (Bastuck, 

2006). Hal tersebut membuat negara berkembang merasa memiliki hak terkait 

keuntungan dalam setiap sumber daya genetik yang di patenkan oleh perusahaan 

multinasional, yang kemudian memulai ketegangan antara negara maju dan 

berkembang dalam hal terkait bioprospecting dan biopiracy. Studi dari seorang 

ethnobotanist, Darrel Posey, pada tahun 1990 saja, pasar dunia terhadap obat-obatan 

adalah $43 miliar, namun kurang dari 0,001% dari keuntungan obat tersebut diberikan 

kepada masayarakat tradisional yang mengarahkan peneliti ke tanaman yang 

bersangkutan (Ballvé, 2006). 

Umumya, kasus biopiracy ini terjadi antara masyarakat tradisional dari negara 

berkembang dengan perusahaan multinasional di negara maju, namun dari sekian 

banyak negara yang terlibat dalam perdebatan kasus biopiracy, negara yang akan 

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah negara India dan Amerika Serikat. Negara 

India merupakan negara berkembang yang secara vokal telah menyuarakan 

ketidaksetujuannya terhadap sistem legal paten berkaitan dengan mikroorganisme dan 
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varietas tanaman serta obat-obatan (Kanth, 2015). Selain itu India merupakan negara 

pertama yang berhasil membawa pulang kembali sumber daya genetik mereka terhadap 

paten atas zat turunan dari tanaman Neem yang di daftarkan perusahaan W.R. Grace 

dan U.S Department of Agriculture (USDA) ke European Patent Office (EPO) tahun 

1995 (Bastuck, 2006). Kasus biopiracy lain yang dimenangkan oleh India selain kasus 

tanaman Neem adalah tanaman kunyit pada tahun 1995 (Shiva, 2007), kasus beras 

Basmati tahun 1998 melawan perusahaan Amerika, RiceTec (Browne, 2000), dan 

kasus Nap Hal (semacam gandum) melawan perusahaan MONSANTO tahun 2004 

(Ramesh, 2004). Namun, di samping kisah sukses India melawan paten atas 

pengetahuan tradisional mereka, India hingga saat ini masih menjadi lahan empuk 

bioprospecting dan biopiracy dari perusahaan-perusahaan negara maju. 

 Berbeda dari India, Amerika Serikat sebagai negara maju memahami paten 

sebagai hal penting untuk menandakan hak kepemilikan mereka (Landon, 2007), dan 

memaknai pengetahuan tradisional sebagai hal yang dapat dilestarikan dalam bentuk 

paten (Ismail & Tashil, 2004). Amerika Serikat dalam masalah biopiracy memiliki 

pemahaman yang berbeda dengan India (Bastuck, 2006). Dengan berpegang pada 

keharusan mematenkan mikroorganisme maupun varietas tanaman agar dapat di 

lindungi, muncul ketimpangan antara India dan Amerika Serikat dalam usaha masing-

masing negara memaknai dan mengatasi biopiracy. 

 Dalam memahami dan mengatasi biopiracy, diperlukan adanya konsensus 

global yang diharapkan dapat membawa negara-negara di dunia berada di satu halaman 

yang sama dalam rangka memerangi kejahatan biopiracy, sehingga dibutuhkan rezim 
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internasional yang mampu membuat aturan-aturan yang dapat diikuti oleh negara-

negara dunia. Rezim internasional sendiri adalah seperangkat prinsip, norma, aturan 

dan prosedur pengambilan keputusan terhadap suatu isu (Krasner S. D., 1982).  Dalam 

tulisan ini, terdapat empat rezim internasional yang akan disorot, yaitu The Agreement 

on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), World Intellectual 

Property Organization (WIPO), Union for the Protection of New Varieties of Plants 

(UPOV) dan Protokol Nagoya. 

 Untuk TRIPS, dan WIPO, keduanya tidak secara khusus mengatur tentang 

varietas tanaman maupun mikroorganisme dan pengetahuan tradisional yang menjadi 

akar permasalahan biopiracy, namun dalam tubuhnya, TRIPS, dan WIPO tetap 

memiliki aturan yang mempengaruhi hukum domestik seluruh negara anggota mereka. 

TRIPS sendiri merupakan bagian dari WTO, sehingga seluruh anggota WTO akan 

otomatis masuk dalam TRIPS, membuat TRIPS menjadi perjanjian mengenai 

kekayaan intelektual terbesar dalam jumlah anggotanya. Pada awalnya TRIPS tidak 

memasukan paten atas varietas tanaman maupun mikroorganisme, namun kemudian 

dalam pasal 27.3(b), menyatakan bahwa paten atas varietas tanaman maupun sumber 

daya genetik lain diperbolehkan (UNCTAD, 2016). Akibat dorongan dari rezim TRIPS 

mengenai paten dari teknologi hingga varietas organisme, banyak negara mengeluhkan 

sistem yang dipukul rata baik untuk negara berkembang dan negara maju (Dutfield, 

2001). Dengan adanya rezim TRIPS, maka sesuai ketentuan, negara harus 

memasukkan hak paten mereka agar varietas tanaman tradisional mereka dilindungi, 

namun kembali lagi bahwa berbeda dengan negara maju, disiplin ilmu negara 
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berkembang masih berada di bawah naungan komunitas tradisional yang memilikinya 

sebagai pengetahuan turun temurun. Terlebih lagi, paten yang diatur oleh TRIPS lebih 

diperhatikan first applicant dan bukannya first inventor (Dutfield, 2001). 

 WIPO juga memiliki banyak poin yang sama dengan TRIPS (UNCTAD, 2016). 

Walaupun sama dengan TRIPS dalam pengaturannya mengenai hak paten, namun 

sejak tahun 2000 WIPO telah berupaya untuk mendiskusikan perjanjian yang 

menyangkut biodiversitas dan pengetahuan tradisional, hal tersebut ditandai dengan 

dibentuknya Intergovernmental Committee on Intellectual Property, Genetic 

Resources, Traditional Knowledge, and Folklore (IGC) (UNCTAD, 2016). Hingga 

tulisan ini dibuat, IGC telah melakukan pertemuan sebanyak 34 kali, terakhir pada Juni 

2017 dalam usaha membahas proteksi atas biodiversitas dan pengetahuan tradisional. 

 Berbeda dengan WIPO dan TRIPS, Protokol Nagoya dan UPOV secara khusus 

membahas mengenai masalah terkait sumber daya genetik. UPOV secara khusus dibuat 

sebagai proteksi internasional terhadap varietas turunan tanaman yang memenuhi 

standar dan syarat untuk ketentuan paten (UNCTAD, 2016), sehingga UPOV sangat 

sesuai bagi pengguna yang ingin mendapat keuntungan komersil dari varietas tanaman 

yang baru dikembangkan. Kemudian Protokol Nagoya yang lahir dari Convention on 

Biological Diversity (CBD) secara lebih spesifik mengatur tentang access benefit 

sharing (ABS) yang diartikan bahwa setiap perusahaan maupun negara yang 

mengambil sumber daya genetik dari masyarakat tradisional wajib membuat suatu 

perjanjian diantara kedua belah pihak dalam rangka pembagian keuntungan komersil 

dari sumber daya genetik tersebut (GRAIN, 2002).  
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 Keempat rezim tersebut masing-masing berpengaruh terhadap sumber daya 

genetik, namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masing-masing memiliki 

perbedaan dalam bagian tubuhnya menyangkut pengaruhnya terhadap biopiracy. 

Uniknya, walaupun keempat rezim tersebut berpengaruh dalam kasus biopiracy namun 

baik India dan Amerika Serikat tidak meratifikasi seluruh rezim tersebut. Amerika 

Serikat hanya meratifikasi TRIPS, UPOV dan WIPO, sedangkan India hanya 

meratifikasi TRIPS, WIPO dan Protokol Nagoya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah adalah 

a. Mengapa terdapat perbedaan pemahaman dan penanganan di masing-

masing negara terkait biopiracy? 

b. Apa hambatan yang muncul di masing-masing negara sehingga biopiracy 

masih marak terjadi antara kedua negara? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Mendeskripsikan fenomena biopiracy. 

b. Mendeskripsikan alur implementasi penanganan biopiracy di India dan 

Amerika Serikat. 

c. Menganalisa hambatan yang muncul di masing-masing negara terkait 

penanganan biopiracy. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademis 

a. Memberikan informasi mengenai bentuk kejahatan transnasional di bidang 

pembajakan sumber daya genetik atau biopiracy. 

b. Memberi sumbangan pengetahuan bagi perkembangan akademik dalam bidang 

Hubungan Internasional dalam konsentrasi kejahatan transnasional, dengan 

lebih spesifik yaitu kejahatan terhadap pembajakan sumber daya genetik. 

1.4.2 Manfaat praktis 

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai praktik biopiracy. 

b. Memberikan sumbangan dalam upaya pemecahan masalah biopiracy. 

1.5 Landasan Teori 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka untuk menunjang penelitian, 

digunakan dua landasan teori yaitu sebagai berikut : 

1.5.1 Cultural Relativism Theory 

Cultural relativism, atau relativisme budaya pada dasarnya merupakan 

suatu konsep kompleks yang memiliki akar dari diskusi antara relativisme 

dalam filosofi pengetahuan dan filosofi bahasa. Cultural relativism berkaitan 

dengan toleransi general, yaitu menghargai perbedaan, dan mengacu bahwa 

konteks budaya sangatlah penting untuk lebih memahami praktik, kepercayaan, 

dan juga nilai-nilai masyarakat (Howson, 2009).  
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Teori ini pertama kali muncul pada tahun 1887 oleh pemikiran seorang 

antropolog, Franz Boas yang mengatakan bahwa peradaban bukanlah sesuatu 

yang absolut, namun peradaban adalah sesuatu yang relatif, dan semua ide serta 

konsepsi hanya akan benar sejauh kemana peradaban kita berjalan (Boas & 

Dall, 1887). Secara lebih lanjut, Boas memahami budaya bukan hanya sebagai 

kumpulan dari makanan, seni, musik maupun kepercayaan, namun sebagai 

totalitas reaksi mental dan fisik serta kegiatan yang menjadi ciri dari perilaku 

individu menyusun kelompok sosial secara kolektif dan individual dalam 

kaitannya dengan lingkungan alam mereka, hubungan dengan kelompok lain, 

hubungan dengan anggota kelompok sendiri, serta kepada masing-masing 

individu secara personal (Boas F. , 1963). 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada 

perbedaan pemahaman mengenai paten atas sumber daya genetik antara negara 

maju dan negara berkembang, yaitu India dan Amerika Serikat. Seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya, perbedaan mendasar antara kedua golongan 

negara adalah bahwa di negara berkembang, paten masih merupakan hal yang 

asing, berbeda dengan negara maju yang menganggap paten itu penting. 

Kemudian perusahaan multinasional dari negara maju cenderung menganggap 

pengetahuan tradisional bersifat komunal, sehingga semua orang dapat dengan 

leluasa memakainya, namun hal tersebut berbeda dengan pemahaman 

masyarakat tradisional, yang menganggap bahwa pengetahuan tradisional 

adalah pengetahuan yang harus dijaga dan disampaikan dari generasi ke 
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generasi (Breske, 2016). Dari poin tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 

perbedaan mengenai pemahaman akan pengertian mengenai sumber daya 

genetik dan pengetahuan tradisional yang menyertainya antara negara maju dan 

berkembang. 

Lebih lanjut mengenai terapan ke dalam pendekatan relativisme budaya 

dalam properti intelektual, Profesor Madhavi Sunder sebagaimana dikutip oleh 

Rami M. Olwan mengatakan bahwa setiap negara harus memiliki sistem yang 

mengatur tentang properti intelektual yang ramah terhadap cultural diversity, 

ditekankan pula bahwa manusia merupakan makhluk kreatif dan berbudaya 

yang terus menerus berusaha mengubah dunia, berkontribusi terhadap 

perdagangan, pengetahuan dan spiritualitas, dan individu tersebut 

membutuhkan pengakuan serta remunerasi (pembagian upah) terhadap 

produksi intelektual mereka, namun pada kenyataannya sistem mengenai 

properti intelektual tidak selalu memberikan reward kepada masyarakat 

tradisional, sehingga pendekatan kultural dalam properti intelektual dapat 

menjembatani perbedaan kapabilitas budaya akibat dari perbedaan ekonomi, 

sosial dan budaya antar negara (Olwan, 2011). 

Dengan munculnya rezim internasional yang membahas isu mengenai 

properti intelektual, menunjukkan bahwa dunia mulai memperhatikan 

pentingnya paten terhadap properti intelektual agar masyarakat mendaftarkan 

temuannya agar tidak digunakan pihak lain. Namun, pada kenyataannya hal 

inilah yang membesarkan perbedaan persepsi antara negara berkembang dan 
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negara maju mengenai paten terutama dalam kasus pengetahuan tradisional dan 

sumber daya genetik. 

World Intellectual Property Organisation (WIPO) pada tahun 2000 

membentuk Intergovernmental Committee on Intellectual Property and 

Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC) (World 

Intellectual Property Organization, t.thn.). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

WIPO memiliki fungsi jembatan antara negara maju dan berkembang 

menyikapi paten atas pengetahuan tradisional. Kemudian Protokol Nagoya 

menekankan pada pemahaman benefit sharing agar negara dimana asal sumber 

daya genetik dapat menikmati keuntungan dari perusahaan pemiliki klaim. Di 

sisi lain, UPOV menawarkan proteksi legal internasional terhadap varietas 

tanaman baru dan The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (TRIPS) mengatakan bahwa negara wajib memproteksi 

properti intelektual mereka baik melalui paten atau sistem sui generis (GRAIN, 

2002). 

Jelas “jembatan-jembatan” tersebut memiliki dasar yang berbeda satu 

sama lain, TRIPS dan UPOV di sisi negara maju dianggap sebagai 

perlindungan paten yang dikeluarkan oleh negara maju, namun di sisi lain 

terutama bagi negara berkembang, TRIPS dan UPOV dianggap justru membuat 

perusahaan multinasional semakin gencar dalam mematenkan sumber daya 

genetik yang dirampas dari negara berkembang. Perbedaan tersebut 

menegaskan gagasan filosofis dari relativisme budaya yaitu sesungguhnya 
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semua kepercayaan budaya adalah valid dan kebenaran adalah relatif adanya, 

tergantung pada lingkungan budaya tersebut berada (All About Philosophy, 

2002). Dikatakan relatif adanya, karena menurut pandangan Amerika sebagai 

negara maju, ketentuan TRIPS dan UPOV adalah benar adanya namun 

sedangkan dalam lingkungan negara berkembang, ketentuan tersebut dianggap 

memberatkan, dilihat dari bagaimana ketika India bersama dengan Cina, 

Pakistan, Thailand, dan beberapa negara dari Afrika, juga Amerika Latin telah 

meminta TRIPS untuk merubah isi perjanjian tersebut agar mengakui 

kepemilikan bersama kekayaan intelektual (GRAIN, 2002).  

Teori ini menitikberatkan pada perbedaan budaya antara negara maju 

dan berkembang dalam mempersepsikan sumber daya genetik dan pengetahuan 

tradisional yang menyertainya, serta bagaimana pengetahuan Barat 

mendominasi sistem internasional, sehingga negara berkembang mau tidak 

mau harus mematuhi framework yang sudah ada. Penelitian ini ingin 

menjelaskan perbedaan antara India dan Amerika Serikat dalam memahami dan 

menangani biopiracy serta apa sesungguhnya hambatan yang terjadi di masing-

masing negara hingga biopiracy masih marak terjadi, dan cultural relativism 

theory akan menjadi pedoman penulisan, karena dianggap mampu menjelaskan 

fenomena tersebut. 

1.5.2 Social Planning Theory 

Social planning theory, atau teori perencanaan sosial, merupakan sistem 

demokratis untuk mengatur prioritas dengan tindakan dan kompromi yang adil, 
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social planning mendorong kebutuhan serta kepentingan komunitas dalam 

sosial, budaya, ekonomi dan juga masalah lingkungan (Clague, 1993). Social 

planning juga dapat di artikan sebagai suatu proses perencanaan program, 

layanan dan kebijakan sosial, dimana instansi pemerintah terlibat dalam 

pengembangan, penelitian, dan perencanaan dalam rangka mengatasi suatu 

masalah sosial (Hardina, 2011). 

Dengan mengkaji teori sebelumnya yaitu cultural relativism dalam 

memahami perbedaan antara kedua negara, penelitian ini kemudian akan 

meneliti mengenai bagaimana penanganan yang dilakukan India dan Amerika 

Serikat dalam mencegah biopiracy, dimana biopiracy merupakan suatu 

masalah bersama yang melibatkan kepentingan komunitas dalam hal ini 

komunitas tradisional dan berkaitan dengan sosial, budaya, ekonomi dan juga 

lingkungan. 

Yang mendasari lahirnya teori ini adalah bagaimana komunitas di 

seluruh dunia mengalami akselerasi tingkatan baik dalam sosial, ekonomi 

maupun teknologi akibat gobalisasi, yang mempengaruhi lingkungan, mata 

pencaharian, dan hubungan sosial. Dari kota besar hingga desa, komunitas 

mencari cara untuk merespon terhadap perubahan sosial dalam rangka 

membangun komunitasnya ke arah yang produktif, berkelanjutan dan socially 

supportive (Weil, 2005). Kemudian dari reformasi sosial maupun inovasi yang 

dilakukan masyarakat, pembuat kebijakan memerlukan rencana untuk 

menerjemahkan tujuan bersama kedalam program efektif (Kahn, 1979). 
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Hal tersebut sesuai dengan apa yang akan di bahas dalam tulisan ini 

yaitu membahas dan menganalisa bagaimana pemerintah India dan Amerika 

Serikat masing-masing menerjemahkan tujuan sosial mereka terkait dengan 

permasalahan biopiracy ke dalam program yang efektif. 

Dalam penelitian ini, masyarakat India secara umum dirugikan dengan 

praktik biopiracy dan pemerintah membutuhkan suatu tujuan bersama untuk 

dapat merumuskan kebijakan yang sesuai bagi masyarakat India dalam rangka 

menangani biopiracy yang mengancam lingkungan, ekonomi serta keadaan 

sosial masyarakat. Di sisi lain, Amerika Serikat juga memiliki andil dalam 

perumusan kebijakan negaranya sehingga tidak terjadi lagi kasus permohonan 

pencabutan paten karena terlibat biopiracy. Social planning theory tidak hanya 

membahas mengenai bagaimana kebijakan dibuat, melainkan juga bagaimana 

kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, bagaimana 

efek jangka panjang apabila kebijakan tersebut di implementasikan dalam 

badan hukum negara, hingga bagaimana cara pemerintah menanggapi 

kesenjangan, fragmentasi dan kegagalan lain dalam kebijakan yang telah dibuat 

(Kahn, 1979). Dari hal tersebut, teori ini dianggap mampu membantu peneliti 

dalam memahami kebijakan yang di ambil masing-masing negara dalam 

menangani kasus kejahatan transnasional biopiracy. 
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1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Definisi Konseptual 

1.6.1.1 Kejahatan Transnasional 

Kejahatan lintas batas, atau kejahatan transnasional merupakan 

kegiatan kriminal yang memiliki efek aktual atau potensial dalam lintas 

batas nasional, dan merupakan bentuk kejahatan yang bersifat intrastate 

dan menyinggung nilai-nilai fundamental dari masyarakat internasional 

(Boister, 2003). Dalam keputusan PBB no. VIII tentang Pencegahan 

Kejahatan dan Perlauan terhadap Para Pelanggar Hukum tahun 1990, 

dan Konvensi Wina mengenai Pencegahan dan Pemberantasan lalu 

lintas Ilegal Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, kejahatan 

transnasional merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik yaitu, 

melibatkan dua negara atau lebih, pelaku atau korbannya merupakan 

warga negara berbeda, dan melampaui batas teritorial suatu negara. 

 Kemudian dalam praktiknya, kejahatan transnasional dianggap 

dapat menjadi ancaman bagi pemerintahan yang baik dan bahkan 

kedaulatan suatu negara (Lloyd, Simmons, & Stewart, 2012).  

1.6.1.2 Biopiracy 

Biopiracy merupakan suatu bentuk perampasan illegal terhadap 

mikroorganisme, tanaman, hewan (termasuk manusia), serta 

pengetahuan tradisional yang menyertainya. Biopiracy umumnya 

beroperasi dalam aplikasi Intellectual Property Rights (IPR) terhadap 
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sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional (Global Exchange, 

2001).  

Kemudian, sebagaimana dikutip dari Daniel F. Robinson oleh 

Sayan Bhattacharya, terdapat tiga kategori berbeda dalam biopiracy, 

yaitu: 

• Patent-based biopiracy: Pengesahan paten dari penemuan sumber 

daya biologis dan atau pengetahuan tradisional yang diperluas tanpa 

otorisasi yang memadai dan tanpa benefit-sharing. 

• Non-patent biopiracy: Kontrol terhadap properti intelektual (lewat 

perlindungan varietas tanaman maupun penipuan merek) terhadap 

sumber daya biologis dan atau pengetahuan tradisional yang 

diperluas tanpa otorisasi yang memadai dan tanpa benefit-sharing. 

• Missappropriation: ekstraksi tidak sah terhadap sumber daya 

biologis dan atau pengetahuan tradisional dari negara lain (biasanya 

negara berkembang), masyarakat tradisional maupun lokal, tanpa 

benefit-sharing (Bhattacharya S. , 2014). 

1.6.1.3 Rezim Internasional 

Rezim Internasional merupakan suatu kumpulan prinsip, norma, 

peraturan dan juga prosedur pengambilan keputusan demi menciptakan 

interaksi antara aktor internasional serta untuk membuat dan 

mengimplementasikan kebijakan umum (Krasner S. D., 1982). Selain 

itu, menurut Robert Keohane yang dikutip oleh Andreas Hasenclever, 
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rezim internasional adalah institusi dengan aturan yang terlihat 

eksplisit, yang disepakati bersama dan membahas seperangkat isu 

tertentu dalam hubungan internasional (Hasenclever, 2004). 

Terdapat empat aspek yang membentuk rezim internasional itu 

sendiri, pertama yaitu diukur dari tingkat kepatuhan masyarakat 

terhadap perintah rezim, kedua adanya apparat administratif yang baik, 

ketiga cakupan rezim yang terlalu luas akan meningkatkan biaya 

administrative namun jika terlalu sempit akan memepersempit ruang 

tawar menawar dalam hubungan isu, dan yang keempat rezim dapat 

mendukung mekanisme sosial yang berbeda untuk alokasi sumber daya 

(Haggard & Simmons, 1987). 

1.6.2 Operasionalisasi Konsep 

1.6.2.1 Kejahatan transnasional 

Dalam penelitian ini, kejahatan transnasional yang dimaksud 

merupakan kejahatan dalam pembajakan kekayaan intelektual atau 

biopiracy. Yang mana biopiracy termasuk dalam kejahatan 

transnasional karena merupakan bentuk pemakaian komersial yang 

tidak resmi terhadap sumber daya genetik. Kegiatan biopiracy juga 

dilakukan oleh perusahaan transnasional negara maju (umumnya negara 

Barat) yang melakukan praktik bioprospecting di negara berkembang 

untuk kemudian di klaim hak kepemilikannya melalui sistem legal 

negara mereka (Beare, 2012). Menjadikan biopiracy sebagai kejahatan 
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transnasional akibat perampasan pengetahuan tradisional negara 

berkembang untuk di patenkan negara maju. 

1.6.2.2 Biopiracy 

Dalam penelitian ini, biopiracy dibatasi pada kegiatan 

pembajakan sumber daya genetik yang terjadi di India dan Amerika 

Serikat, baik dalam patent-based biopiracy, non-patent biopiracy 

maupun misappropriation. 

1.6.2.3 Rezim Internasional 

Dalam penelitian ini, rezim internasional yang akan masuk 

dalam pembahasan adalah The Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPS), World Intellectual Property 

Organization (WIPO), Union for the Protection of New Varieties of 

Plants (UPOV) dan Protokol Nagoya. 

1.6.3 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang 

menekankan pada aspek pemahaman dengan teknis analisis mendalam (in-

depth analysis) terhadap suatu masalah (Drs. Sumanto.M.A, 1995). Selain itu, 

menurut L.J. Moleong yang dikutip oleh Haris Herdiansyah, penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami 

fenomena dalam konteks sosial secara alamiah degan mengedepankan proses 

interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang 

diteliti (Herdiansyah, 2010). Kemudian penelitian ini akan dijelaskan 
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menggunakan metode eksplanatif dengan tujuan menemukan penjelasan 

tentang mengapa suatu hal dapat terjadi. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan 

mengapa biopiracy terjadi di India, dan hambatan yang dialami India dan 

Amerika Serikat dalam penuntasan biopiracy. 

1.6.4 Jangkauan Penelitian 

Penelitian ini terbatas pada jangkauan kasus sumber daya genetik antara 

India dan Amerika Serikat. 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis 

melingkupi studi pustaka, studi dokumentasi, dan juga wawancara 

a.  Studi Pustaka 

Dalam penelitian ini, studi pustaka akan mencakup dua sumber yaitu buku 

dan jurnal ilmiah, penulis akan melakukan pengumpulan data serta 

informasi pustaka untuk kemudian dijadikan data yang bisa diolah terkait 

dengan penelitian ini. 

b. Studi Dokumentasi 

Penulis akan menggunakan foto, dokumen maupun tabel dari sumber 

kredibel yang berhubungan dengan penelitian. 

c. Wawancara 

Penulis akan melakukan tanya jawab dengan koresponden yang memiliki 

pengetahuan di bidang biopiracy, untuk kemudian data serta informasi dari 

wawancara tersebut akan diolah agar menjadi data valid bagi penelitian. 
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1.6.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data, menurut Patton (1980) merupakan suatu proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan 

satuan urutan dasar. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan 

dipakai yaitu kualitatif. Perjalanan pencarian data dalam metode kualitatif 

adalah sebagai berikut: 

a. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan 

yang ada dalam data. 

b. Mempelajari kata kunci itu untuk menemukan tema-tema yang berasal 

dari data. 

c. Menuliskan model yang ditemukan. 

d. Koding yang telah dilakukan (Moleong, 1996). 

Kemudian, menurut Seiddel (1998) dalam analisis data kualititif yang perlu 

dilakukan adalah: 

a. Mencatat dan menghasilkan catatan lapangan, kemudian diberi kode agar 

sumber data dapat ditelusuri. 

b. Mengumpulkan, memilah-memilah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 

membuat iktisar, dan membuat indeks. 

c. Mencari arti, agar kategori tersebut memiliki makna, serta menentukan pola 

hubungan, juga membuat temuan-temuan umum. 
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1.6.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terdiri atas empat bab yang akan dijabarkan sebagai 

berikut: 

BAB I 

Dalam bab I, penulis akan memaparkan latar belakang permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian, selanjutnya penulis akan menjelaskan lebih lanjut 

mengenai pentingnya permasalahan yang diangkat dan mengapa permasalahan 

tersebut pantas untuk diteliti. Setelah itu penulis akan memaparkan rumusan 

masalah yang akan dijawab di penelitian, kemudian menguraikan tujuan dan 

manfaat yang diharap dapat diperoleh dari penelitian. Penulis juga menjelaskan 

mengenai landasan teori yang dipakai dalam penelitian, kemudian dijelaskan 

definisi konseptual serta operasionalisasi konsep yang memberikan definisi 

atau penjelasan mengenai konsep-konsep yang dipakai, dan penulis juga akan 

memaparkan mengenai tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik 

pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB II 

Dalam bab II, penulis akan memaparkan kajian pustaka, yang akan menjelaskan 

mengenai biopiracy sebagai kejahatan transnasional dan lebih khusus 

membahas kejahatan biopiracy di India dan Amerika Serikat. Selain itu dibahas 

juga mengenai profil dari rezim Internasional yang telah disebutkan 

sebelumnya dan bagaimana andil rezim tersebut dalam pemberantasan 

biopiracy. 
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BAB III 

Dalam bab III, penulis akan menganalisa mengenai perbandingan penanganan 

biopiracy antara India dan Amerika Serikat dan apa hambatan yang 

menghalangi kedua negara sehingga biopiracy tetap terjadi 

BAB IV 

Dalam bab IV, berisi penutup dan kesimpulan dari penelitian ini, kesimpulan 

akan ditarik dari hasil penelitian yang telah dijelaskan di bab bab sebelumnya. 

Setelah itu, penulis akan memberikan saran terkait penelitian yang telah 

dilakukan. 

 


