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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Data terakhir dari UNAIDS (United Nations Programme on HIV / AIDS) 

yang dikeluarkan pada 2016 melaporkan jumlah penderita HIV di dunia secara 

global mencapai 36,7 juta jiwa pengidap (UNAIDS, 2016). Diagram di bawah ini 

menunjukkan persebaran angka HIV / AIDS secara global yang mengalami 

peningkatan dalam kurun waktu lima tahun. 

Diagram 1.1 Angka HIV / AIDS Global 

People living with HIV (all ages) New HIV Infections (all ages) 

 2010 2015 2010 2015 

 
Global 33 million 

(30.9 million-36.1 

million) 

 

36.7 million 
(34.0 million-39.8 

million) 

2.2 million 
(2.0 million-2.5 

million) 

2.1 million 
(1.8 million-2.4 

million) 

Asia and Pacific 4.7 million 

(4.1 million-5.5 million) 

5.1 million 

(4.4 million-5.0 

million) 

310.000 

(270.000-360.000) 

300.000 

(240.000-380.000) 

 
 

Eastern an southern 

Africa 

17.2 million 

(16.1 million-18.5 
million) 

19.0  million 

(17.7 million-20.5 
million) 

1.1 million 

(1.0 million-1.2 
million) 

 

960.000 

(830.000-1.1 
million) 

Eastern Europe and 

Central Asia 

1.0 million 
(950.000-1.1 million) 

1.5 million 
(1.4 million-1.7 

million) 

120.000 
(110.000-130.000) 

190.000 
(170.000-200.000) 

 

 

Latin America and the 

Caribbean 

1.8 million 

(1.5 million-2.1 million) 

 

2.0 million 

(1.7 million-2.3 

million) 

100.000 

(86.000-120.000) 

100.000 

(86.000-120.000) 

 
 

Middle East and North 

Africa 

190.000 

(150.000-240.000) 

230.000 

(160.000-330.000) 

20.000 

(15.000-29.000) 

21.000 

(12.000-37.000) 
 

 

Western and central 

Arica 

6.3 million 
(5.2 million-7.7 million) 

6.5 million 
(5.3 million-7.8 

million) 

450.000 
(350.000-560.000) 

410.000 
(310.000-530.000) 

 

 

Western and central 

Europe and North 

America 

2.1 million 

(1.9 million-2.3 million) 

2.4 million 

(2.2 million-2.7 

million) 

92.000 

(89.000-97.000) 

91.000 

(89.000-97.000) 

Diolah dari: United Nations Programme on HIV / AIDS Report in 2016  

 Pada tahun yang sama, India menjadi negara dengan pengidap HIV / AIDS 

terbesar ketiga dunia dengan angka mencapai 2,1 juta jiwa pengidap. Secara 
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keseluruhan, epidemi HIV India melambat, dengan penurunan 32% infeksi HIV 

baru (86.000 pada tahun 2015), dan penurunan 54% angka kematian akibat AIDS 

antara 2007 dan 2015. Namun, pada tahun yang sama, hanya 43 persen dari 

akumulasi pengidap HIV / AIDS di India yang mendapatkan Antiretrovital 

Treatment (ARV), obat yang digunakan sebagai obat terapi penderita HIV / AIDS. 

Angka ini meningkat dibandingkan pada tahun 2013 dimana hanya sekitar 36% 

pengidap HIV / AIDS yang mampu mengakses ARV. Sejalan dengan apa yang 

terjadi di India, akumulasi global pengidap HIV / AIDS yang mendapatkan akses 

ARV hanya berada pada angka 17 juta jiwa, jauh dari angka total pengidap yang 

mencapai angka 36,77 juta jiwa (UNAIDS, 2016).  

Diagram 1.2 HIV / AIDS di India Tahun 2016 

Sumber: AVERT, https://www.avert.org/ 

 Program global untuk mengakhiri epidemi HIV / AIDS di tahun 2030 

menghadapi tantangan besar sebagai akibat kesulitan negara-negara berkembang 

seperti India dalam mengakses ARV. Untuk memperoleh paket terapi HIV biaya 

yang dibutuhkan sebesar 10.000-15.000 US$ per individu per tahun sebagai 
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konsekuensi dari adanya hak paten dalam bidang farmasi di bawah The Agreement 

on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPS (Drahos dan 

Braithwate, 2002: 6). Penggunaan ARV sejak tahun 1996 di sejumlah negara maju 

ternyata mampu mengurangi pertumbuhan HIV. Dalam kurun waktu empat tahun, 

terjadi penurunan persentase penderita HIV / AIDS yang meninggal di negara-

negara maju hingga 84% (Lancet 2003 dalam Wahyudi, 2012:5).  

 Menanggapi adanya disparitas dalam mengakses obat ARV akibat adanya 

paten, telah terjadi protes dari tenaga kesehatan India yang menuntut pemerintah 

untuk menyediakan obat ARV dalam versi generik. Pada tahun 2005, India 

berkewajiban untuk mengubah undang-undang patennya untuk mengizinkan paten 

terhadap produk obat-obatan untuk mematuhi TRIPS. Dua orang dokter yang 

bernama Dr. Nafis Sadik dan Stephen Lewis pada 2005 menyampaikan tuntutan 

yang disampaikan langsung kepada Perdana Menteri dan Presiden India: 

“We are truly at a turning point in our response to the pandemic of HIV / AIDS. 

The goal of putting three million people into treatment by the end of this year has 

prompted a reservoir of hope. But for that hope to be fulfilled, generic drugs must 

be available. People Living With AIDS stand poised between life and death. The 

Parliament of India can make it possible for millions of people to embrace life. 

Excellencies, we urge that every flexibility offered by the TRIPS Agreement be 

incorporated in the President’s Patent Ordinance and that no “TRIPS-plus” 

provisions are included which would jeopardize the continued supply of crucial, 

affordable AIDS therapies and other essential medicines by India to the world. It 

is not possible to exaggerate the international importance of the decisions facing 

India.” (UNDP, 2010). 

 Menanggapi tuntutan India, pada tahun 2005, melalui Utusan Khusus 

Sekretaris Jenderal PBB tentang HIV / AIDS di Asia Pasifik dan Afrika pertama 

kalinya berkolaborasi menyampaikan tanggapan kepada Pemerintah India 

menyoroti pentingnya obat-obatan HIV generik menuju pencapaian akses universal 

ARV. Seiring dengan Utusan Khusus PBB tersebut, dunia internasional terus 
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mengamati bagaimana India mampu mengakomodasi kewajiban untuk mematuhi 

perjanjian TRIPS dan memasok obat ARV generik melalui serangkaian proses 

negosiasi dan implementasi TRIPS yang panjang (UNDP, 2010). 

 Produsen generik India mendominasi pasar ARV, terhitung lebih dari 80% 

dari akumulasi pembelian tahunan. Obat generik India memproduksi 91% dan 89% 

dari  volume pembelian global pada 2008. 96 dari 100 negara yang membeli ARV 

generik India pada tahun 2008 adalah negara sub-Sahara Afrika, kawasan dengan 

angka pengidap HIV / AIDS tertinggi dunia (Brenda, 2010: 1). Dalam laporan yang 

dimuat New York Times (2001) disebutkan bahwa harga obat generik yang 

diproduksi India hanya 350 dolar AS per tahun untuk satu orang pengidap HIV / 

AIDS. Harga yang sangat murah dibandingkan dengan ketetapan dalam TRIPS 

yang mencapai 10.000-15.000 US$ per individu per tahun.  

Diagram 1.3 Harga Obat Generik ARV di India 

Sumber: GNP+ Tahun 2013 

 Keberhasilan India dalam memproduksi dan memasok obat ARV generik 

memainkan peran yang vital bagi negara-negara berkembang terutama kawasan 

Sub-Sahara Afrika. Presiden Kenya, Uhuru Kenyata menyatakan:  
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“I call on India and my African peers to support the extension of the least developed 

country waiver and sustained TRIPS flexibilities to ensure access to affordable 

ARVs and other medicines. I urge India to continue to produce antiretroviral 

medication at the quantities required for the rapid scale up of treatment until such 

a time that the African pharmaceutical industry in fully developed.” (UNAIDS, 

2015). 

 India dan negara-negara berkembang anggota WTO dituntut untuk 

mematuhi ketentuan dalam TRIPS pada tahun 1996 dengan masa transisi sepuluh 

tahun. Namun, secara bertahap India berhasil mengimplementasikan TRIPS yang 

memberi kesempatan bagi perusahaan farmasi dalam negerinya untuk tetap 

memproduksi obat generik. Fase implementasi TRIPS oleh Pemerintah India 

dilaksanakan melalui serangkaian proses perundingan yang panjang dan dengan 

pendekatan langkah-langkah trategis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana upaya Pemerintah India mengimplementasikan TRIPS sehingga 

tetap mampu memproduksi obat ARV generik sebagai obat bagi pengidap HIV / 

AIDS yang digunakan untuk memasok keperluan obat HIV / AIDS bagi negara-

negara berkembang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperdalam kajian ilmiah 

terkait implementasi TRIPS dalam aspek kesehatan pada negara-negara 

berkembang. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui upaya Pemerintah India dalam mengamankan legitimasi 

produksi ARV generik di dalam rezim TRIPS. 

2. Menjelaskan perkembangan produksi obat ARV generik di India yang 

mampu memasok hingga 80 persen kebutuhan tahunan global terutama di 

negara-negara berkembang. 

3. Mengetahui upaya Pemerintah India dalam mengimplementasikan 

TRIPS. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Akademis  

Penelitian ini mengkaji dan menganalisa bagaimana negara-negara 

berkembang mengimplementasikan kepentingannya dalam sebuah rezim 

internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangsih pemikiran kepada akademisi hubungan 

internasional dalam menganalisa sebuah rezim internasional.  

1.4.2 Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada negara-

negara berkembang dalam upaya melegitimasi kepentingan yang 

bertentangan dengan sebuah rezim internasional pada umumnya, dan 

mendukung upaya negara-negara berkembang dalam melegalisasi obat 

ARV untuk mereduksi angka pengidap HIV / AIDS pada khususnya. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini, peneliti mengaitkan teori dan konsep yang relevan dalam 

menjawab rumusan masalah. Dalam menjelaskan bagaimana terjadinya privatisasi 

terhadap ARV peneliti menggunakan konsep feodalisme informasi yang 

menekankan pada fenomena beralihnya common goods menjadi capital returns. 

Konsep feodalisme informasi kemudian melahirkan TRIPS dalam struktur 

internasional yang merugikan negara berkembang. Keberhasilan India untuk tidak 

terikat dengan TRIPS dikaji menggunakan pendekatan Teori Kritis yang berkaitan 

dengan pembebasan negara berkembang terhadap struktur internasional yang 

merugikan tersebut. Sementara untuk menganalisa usaha India dalam 

memperjuangkan kepentingannya dijelaskan dengan pola diplomasi kesehatan 

yang ditunjang menggunakan Theory of Compliance berkaitan dengan tingkat 

kepatuhan hukum India.  

 

1.5.1 Feodalisme Informasi 

 Apabila globalisasi diartikan sebagai proses internasionalisasi dan 

deteritorialisasi, maka seharusnya tidak ada lagi hambatan terhadap akses teknologi 

maupun hasil derivatif dari perkembangan dan pengembangan teknologi. 

Globalisasi, pada satu sisi berhasil menciptakan modernisasi dan memberikan 

kemudahan terutama pada aspek komunikasi dan mobilitas dalam skala nasional, 

regional, bahkan internasional. Pada sisi lain, globalisasi sekalipun juga 

menimbulkan dampak negatif sebagai konsekuensi dari semakin kompleksnya 
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permasalahan yang dilahirkan globalisasi itu sendiri. Salah satu konsekuensi 

tersebut adalah adanya komodifikasi ilmu pengetahuan. 

 Komodifikasi pengetahuan yang dimaksud selaras dengan apa yang 

diutarakan oleh Vandana Shiva (1993) tentang pergeseran nilai common property 

menjadi private property dan pergeseran social goods menjadi capital returns. 

Komodifikasi pengetahuan yang ditandai oleh bergesernya properti komunal dalam 

masyarakat menjadi privatisasi yang berorientasi pada profit.    

Lebih lanjut, Drahos dan Braithwaite (2002) menamakan komodifikasi 

pengetahuan ini sebagai feodalisme informasi. Informasi yang merupakan inti dari 

pengetahuan sudah tidak bisa dimiliki oleh publik sebagai akibat dari adanya 

privatisasi. Konsekuensi dari privatisasi pengetahuan adalah terjadinya perubahan 

orientasi pemanfaatan informasi. Alih-alih untuk kebaikan masyarakat bersama, 

feodalisme informasi justru menciptakan marjinalisasi keuntungan individu 

ataupun keuntungan bagi sektor privat. Privatisasi menyebabkan persebaran 

teknologi terpusat pada kalangan-kalangan yang mampu, sehingga menimbulkan 

disparitas dalam mengakses teknologi. Permasalahan global inilah yang turut 

menjadi perhatian Philippe LeGrain (2003), yang mengkritik bagaimana hukum 

paten global membahayakan negara miskin.   

 Abad pertengahan, feodalisme identik dengan konsep keamanan abad 

kegelapan. Namun, transformasi yang terjadi mengarahkan feodalisme pada sistem 

yang ditentukan pemerintah (Drahos & Braithwaite, 2000: 2). Redefinisi global 

terkait standar IPRs telah ditentukan dalam fora internasional terutama oleh World 
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Trade Organization (WTO) dan World Intellectual Property Organization (WIPO). 

Imitasi dan penjiplakan merupakan bagian dari transfer pengetahuan. Para kreator 

inovasi selalu meminjam ide dan orang lain untuk mengembangkan pengetahuan. 

Adanya IPRs justru memberikan harga terhadap informasi dan meningkatkan biaya 

pengembangan pengetahuan. Lebih lanjut Drahos mengatakan bahwa “very high 

standards of intellectual property will progressively choke innovation, not increase 

it. Most businesses, we argue, will be losers, not winners” (Drahos & Braithwaite, 

2000: 2). Di Phoenix, Arizona, sekelompok orang Amerika menggunakan sebuah 

bus bertolok menuju Mexico untuk membeli obat untuk digunakan di Amerika. 

Harga obat-obatan di Amerika yang diatur oleh lembaga paten negara memiliki 

harga yang sangat mahal. Dengan membeli obat generik di Meksiko, orang 

Amerika kelas menengah ke bawah akan dapat memiliki uang di tabungan mereka 

(Drahos & Braithwaite, 2000: 1).  

 Ilustrasi tersebut digunakan Drahos dan Braithwaite dalam menjelaskan 

perkembangan paten di bidang kesehatan. Warga Amerika membutuhkan biaya 

hingga tiga kali lipat untuk mendapatkan obat paten dalam rentan waktu 1990 

hingga 2000 yakni sekitar US$40.3 Miliar pada 1990 dan US$121.8 Miliar pada 

2000. Penduduk Amerika yang terkategori berdomisili di negara dengan 

kemapanan ekonomi tinggi sekalipun kemudian dilabeli dengan istilah ‘medical 

refugees’.  

Marrakesh is the scene of one of George Orwell’s essays. Writing of poverty, death 

and colonial empires he observes: “They rise out of the earth, they sweat and starve 

for a few years, and then they sink back into the nameless mounds of the graveyard 

and nobody notices that they are gone” (Drahos & Braithwaite, 2000: 5) .  
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IPRs mengakibatkan daya akses antara negara-negara maju dengan negara-negara 

berkembang terutama negara-negara Afrika dalam bidang kesehatan semakin 

timpang. 

 Konsep feodalisme informasi menggambarkan terjadinya pergeseran nilai 

dari common property menjadi private property dan social goods menjadi capital 

returns. TRIPS sebagai landasan hukum paten global terutama dalam kaitannya 

dengan aspek farmasi pada penelitian ini, adalah implikasi dari adanya feodalisme 

informasi. Hal ini kemudian menciptakan struktur internasional yang merugikan 

negara-negara berkembang. Usaha untuk keluar dari struktur internasional yang 

merugikan harus dilakukan melalui upaya pembebasan dalam Teori Kritis.  

 

1.5.2 Teori Kritis 

 Teori Kritis menjelaskan pengetahuan tradisional dan pengetahuan kritis 

yang beranjak dari pemikiran Hegel, Kant, Weber, dan Marx yang melihat bahwa 

ilmu bukanlah sesuatu yang bebas nilai karena pasti dipengaruhi oleh ideologi 

tertentu. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Robert Cox, yakni 

“Theory is always for someone and for some purposes” (Cox, 1986). Teori Kritis 

memusatkan perhatian terhadap manusia, terutama penderitaan yang dialami 

masyarakat dunia (Devetak, 2001: 137). Fokus ini menjadikan Teori Kritis sebagai 

perspektif yang humanis. Olehnya Teori Kritis acap kali disebut juga sebagai 

Marxism-Humanism. 

 Terdapat beberapa karakteristik dari Teori Kritis atau Critical Theory yang 

membedakannya dengan teori tradisional, yakni penolakan terhadap sifat ilmu yang 
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merupakan bebas nilai, mendukung adanya uji tujuan dan fungsi dari teori tertentu, 

menempatkan orientasi dari konteks sosial dalam situasi yang telah ditentukan, 

serta memberikan dukungan terhadap pembebasan atau emansipasi (Devetak, 

2005). Teori Kritis yang lebih dikenal yakni yang dikemukakan oleh Robert Cox 

dan Andrew Linklater mengenai penolakan terhadap tiga postulat dasar 

positivisme, yaitu realitas eksternal obyektif, perbedaan subyek atau obyek, dan 

ilmu sosial yang bebas nilai (Jackson dan Sorensen, 2005: 300).  

 Teori Kritis dalam studi Hubungan Internasional bertujuan politis, yakni 

untuk melakukan pembebasan kemanusiaan (konteks negara) dari struktur politik 

yang dikuasai oleh negara-negara hegemon, yang secara tidak langsung membuat 

negara berkembang tertekan. Teori Kritis percaya bahwa struktur-struktur politik 

internasional bisa berubah melalui gerakan pembebasan. Dengan demikian, Teori 

Kritis kerap kali dikaitkan dengan teori-teori Ekonomi Politik Internasional 

(Jackson dan Sorensen, 1999: 300). Booth mendefinisikan emancipation sebagai 

berikut, ‘freeing people from those constraints that stop them carrying out what 

freely they would choose to do’. Lebih Substantif lagi, Ashley (1981: 227) 

mendefinisikan emansipasi sebagai berikut ‘freedom from unacknowledged 

constraints, relations of domination, and conditions of distorted communication 

and understanding that deny humans the capacity to make their own future through 

full will and consciousnes’. 

 Keberadaan struktur internasional yang merugikan mengharuskan negara-

negara berkembang semisal India untuk terlibat dalam upaya menyuarakan dan 

memperjuangkan kepentingannya. Diplomasi kesehatan menjadi media advokasi 
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kepentingan yang relevan bagi negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan  

aspek kesehatan global merupakan tanggung jawab semua negara tanpa terkecuali. 

 

1.5.3 Diplomasi Kesehatan 

 Berkesinambungan dengan penjabaran di atas, kesehatan adalah salah satu 

aspek pertama yang melaksanakan mekanisme diplomatik baru sejak tahun-tahun 

awal abad konferensi multilateral (Fidler 2001 dalam Kickbusch et al, 2013: 12). 

Ide menciptakan lembaga internasional yang permanen untuk menangani 

permasalahan kesehatan global telah digagas dalam Konferensi Sanitasi 1874 di 

Wina. Mekanisme diplomatik baru untuk membela kepentingan nasional dianggap 

kurang efektif untuk aspek perdagangan dan lebih efektif dalam pengendalian 

penyakit dan perlindungan kesehatan (Buchanan, 1934: 882 dalam Kickbusch et al, 

2013: 13). 

 Pergeseran geopolitik pasca berakhirnya Perang Dingin dan awal 

penyebaran epidemi HIV / AIDS pada tahun 1980 menciptakan sebuah momentum 

kosmopolitan dalam diplomasi kesehatan. Beck (2007, 2009) menjelaskan bahwa 

untuk mengatasi masalah kesehatan harus dilakukan melalui tindakan kolektif yang 

menyatukan dimensi normatif tanggung jawab global, dengan unsur politik riil, 

membela kepentingan nasional, dan dengan menyadari bahwa tantangan global 

hanya dapat diselesaikan bersama-sama. Epidemi HIV / AIDS menandai momen 

untuk membawa diplomasi ke dalam ranah kesehatan sebagai agenda politik 

(Kickbusch et al, 2013: 17). 
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 Namun pada akhir 1980-an muncul keterlibatan sektor keuangan swasta 

untuk mendanai permasalahan kesehatan global sebagai akibat bekunya anggaran 

riil World Health Organization (WHO). Bank Dunia, bank pembangunan regional, 

dan lembaga keuangan lainnya memasukan kesehatan dalam portofolio mereka 

sehingga mampu mempengaruhi pengambilan keputusan aspek kesehatan global 

(Finnemore 1997; Brown et al 2006;. Birn 2009, dalam Kickbusch et al, 2013: 18). 

Aspek kesehatan semakin terlihat sebagai investasi. Laporan Bank Dunia 1987 

“Financing Health Services in Developing Countries” and its seminal 1993 report 

“Investing in Health” (Bank Dunia 1993), menjelaskan ilustrasi yang jelas 

berorientasi bisnis (Birn 2009; Birn et al 2009, dalam Kickbusch et al, 2013: 19). 

Mereka membawa pendekatan yang berorientasi pasar dalam kesehatan 

internasional.  

 Di awal abad 21 terjadi proses perubahan dan adaptasi. Tantangan global 

seperti lingkungan dan kesehatan telah mengubah esensi dari tugas diplomasi. Di 

masa lalu, cukup bagi suatu negara untuk menjaga dirinya sendiri. Hari ini, tidak 

lagi demikian (Cooper 2004, dalam Kickbusch et al, 2013: 19). Saat ini negara 

memegang tanggung jawab ganda: mewakili kepentingan negara serta kepentingan 

masyarakat global (Muldoon et al 2005, dalam Kickbusch et al, 2013: 19). Apa 

yang dimaksud dengan Global public goods perlu dinegosiasikan dan memastikan 

rezim di bidang perdagangan dan pembangunan ekonomi harus mencakup berbagai 

perjanjian semisal perjanjian dalam bidang kesehatan (Kaul et al 1999;. Kaul dan 

Goulven 2003, dalam Kickbusch et al, 2013: 19). 
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 Dalam dunia yang saling berhubungan di mana penyakit dapat menyebar 

lebih cepat dari sebelumnya, tetapi dengan pemahaman yang tumbuh dari tanggung 

jawab komunitas global, negara-negara menjadi semakin sadar akan kebutuhan 

untuk bekerja sama membahas permasalahan kesehatan global. Hillary Clinton 

pada 2009 mengatakan “In short, we will lead by inducing greater cooperation 

among a greater number of actors and reducing competition, tilting the balance 

away from a multi-polar world and toward a multi-partner world.” (Kickbusch et 

al, 2013: 19-20). 

 Perubahan dalam kekuatan geografi yang baru muncul membagi dan 

mengelompokkan negara-negara bangsa dan menyediakan relevansi baru bagi 

lembaga-lembaga multilateral. Negara-negara berpenghasilan rendah dan 

menengah semakin memanfaatkan peluang yang disediakan oleh platform regional 

dan internasional. Kesehatan global merupakan salah satu aspek yang paling 

mendapat dampak positif dari perubahan yang terjadi. Hal ini telah mengundang 

kehadiran negara-negara berkembang dan menengah seperti Kenya, Meksiko, 

Brasil, China, India, Thailand dan Afrika Selatan di arena kebijakan kesehatan 

global (Szlezák et al. 2010 Kickbusch et al, 2013: 20).  

 Dengan kekuatan diskursif dan berbasis kekuatan, negara-negara 

berkembang menggunakan pendekatan baru untuk melakukan diplomasi dalam 

bidang kesehatan sebagai langkah strategis mereka. Brasil, misalnya, berhasil 

memanfaatkan modelnya bertempur melawan HIV / AIDS dan memperluas 

bantuan ke regional Amerika Selatan. Brasil juga mengupayakan reformasi Dewan 
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Keamanan PBB dan bersuara lebih keras dalam sistem moneter internasional 

(Gomez 2009, dalam Kickbusch et al, 2013: 20). 

 Harga dan paten yang diberlakukan oleh perusahaan farmasi, yang 

membatasi orang-orang miskin akses ke obat-obatan terjangkau dengan alasan 

mendukung penelitian adalah contoh dari perdagangan dan determinasi ekonomi 

kesehatan global. Hal ini ditangani oleh diplomasi kesehatan global sebagai bagian 

dari putaran Doha yang membicarakan dan membahas aspek perdagangan Terkait 

Hak Kekayaan Intelektual. Pentingnya diplomasi kesehatan global di bidang ini 

ditunjukkan oleh negosiasi perjanjian pada akses obat-obatan sebagai bagian dari 

Doha Trade Round (Kickbusch et al, 2013: 29). 

 Negosiasi World Trade Organization (WTO) tentang TRIPS yang pertama 

menyimpulkan sebagai bagian dari Putaran Uruguay dari Persetujuan Umum 

mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT) pada tahun 1994. Hal ini memperkuat 

perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk yang berlaku untuk obat-obatan, 

untuk semua negara yang tergabung dengan WTO. Kesepakatan itu dinegosiasikan 

murni dalam konteks perdagangan tanpa memperhatikan konsekuensi kesehatan 

masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat sipil internasional menemukan 

bahwa TRIPS sebagai hambatan untuk akses ke obat-obatan yang terjangkau. 

Masalah ini mengemuka ketika Pemerintah Afrika Selatan meloloskan UU Obat-

obatan pada tahun 1997. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan pemerintah 

SA untuk memberikan lisensi produksi obat untuk mengobati beberapa komplikasi 

HIV / AIDS, sehingga menghindari pembatasan paten. Sebanyak 39 perusahaan 

farmasi menentang legalitas tindakan di Pengadilan Tinggi Pretoria. Protes tumbuh 
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di seluruh dunia dan dalam menghadapi ini perusahaan-perusahaan farmasi menarik 

tantangan mereka. Akibatnya undang-undang itu diterapkan lebih luas daripada, 

terutama dalam kaitannya dengan obat-obatan HIV / AIDS dan negara-negara lain 

mengikuti jejak Afrika Selatan dalam melewati langkah-langkah serupa (Kickbusch 

et al, 2013: 76).  

 Dalam negosiasi kesehatan global langkah pertama yang harus dilakukan 

adalah melakukan identifikasi masalah yang matang untuk mengajukan resolusi dan 

kemudian dibingkai agar semua pihak dapat mengenali. Hal ini diperlukan untuk 

mendapatkan pengakuan umum dari permasalahan yang dihadapi. Waktu ketika 

sebuah masalah dianggap matang untuk diresolusikan tergantung pada faktor-faktor 

seperti munculnya bukti penelitian dan tanggapan terhadap krisis atau 

permasalahan. Isu negosiasi kesehatan global diidentifikasi melalui berbagai cara: 

sebagai akibat dari peran kebijakan WHO, sebagai hasil dari tinjauan tertentu, atau 

perhatian dari pemerintah nasional atau kelompok-kelompok seperti G8 dan Uni 

Eropa. Masalah juga dapat diajukan oleh kelompok masyarakat sipil atau sebagai 

hasil dari negosiasi di bidang yang sebelumnya tidak berhubungan dengan 

kesehatan seperti WTO. Selain itu cara di mana masalah dapat dibingkai adalah 

bagaimana permasalahan diidentifikasi dalam konteks kebijakan yang mendesak 

adanya negosiasi terkait kesehatan global berikutnya. 

 Langkah kedua adalah keterlibatan pemangku kepentingan atau 

penyelarasan kepentingan dengan melibatkan perspektif dan poin-poin kesepakatan 

dan ketidaksepakatan antara semua pihak terkait. Dalam konteks negosiasi 

kesehatan global penyelarasan kepentingan mungkin termasuk mengembangkan 
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posisi di antara kelompok-kelompok internasional maupun regional. Hal ini juga 

mencakup penyelarasan pelaku di tingkat nasional untuk mengembangkan strategi 

kesehatan global. Tidak hanya peran negara, kelompok masyarakat sipil dan aktor-

aktor lainnya juga dapat mencari dan membangun posisi bersama untuk 

memperkuat advokasi mereka terkait tindakan terhadap masalah kesehatan global 

(Kickbusch et al, 2013: 78). 

 Selanjutnya adalah pengumpulan informasi yang sangat penting dalam 

negosiasi kesehatan global. Informasi akan menjadi nilai terbesar setelah 

kekhawatiran dari semua pemangku kepentingan yang relevan diidentifikasi 

sebagai argumen moral bagi kebijakan untuk mengatasi masalah dan pertentangan 

yang ada. Cara di mana informasi digunakan dan dipublikasikan juga sangat 

penting untuk negosiasi kesehatan global, yang biasanya dilakukan di depan umum, 

atau setidaknya dalam proses yang transparan terbuka (Kickbusch et al, 2013: 80).  

 Upaya menyuarakan kepentingan nasional dalam diplomasi kesehatan 

kemudian melahirkan sikap negara terhadap suatu rezim internasional, yakni sikap 

patuh atau sikap untuk tidak patuh. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana rezim 

tersebut mengakomodir kepentingan suatu negara. Dalam hukum internasional hal 

ini dijelaskan menggunakan Theory of Compliance.  

 

1.5.4 Teori Kepatuhan 

 Dalam menganalisa tindakan negara yang tidak patuh terhadap aturan dalam 

hukum internasional dapat dijelaskan dengan theory of Compliance yang 

menyajikan model kepatuhan teoretis bagaimana hukum internasional dapat 
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mempengaruhi perilaku negara dan mengapa negara terkadang melanggar hukum 

internasional. Pertama, teori ini mengembangkan model satu periode untuk 

menunjukkan bagaimana ketidaksesuaian hukum internasional dimodelkan. Kedua, 

asumsi satu periode fleksibel, menunjukkan bagaimana dalam sebuah model 

dengan interaksi negara yang berulang, dapat mengembangkan teori dimana hukum 

internasional penting (Guzman, 2000: 1841). 

 Sehubungan dengan perilaku pemerintah, model tersebut membuat asumsi 

standar tentang negara: mereka rasional, mereka bertindak sesuai motif mereka 

sendiri, dan mereka menyadari dampak hukum internasional tentang perilakunya 

(Keohane dalam Guzman, 2000: 1841).  

 Sama halnya dengan pemenuhan janji di tingkat domestik memerlukan 

adanya ancaman, sebuah model kepatuhan terhadap hukum internasional 

memerlukan mekanisme di mana negara-negara yang melanggar kesepakatan diberi 

sanksi. Hukum internasional dianggap efektif hanya jika ada entitas yang dapat 

memberi sanksi kepada yang melanggar hukum internasional, seperti pengadilan 

menjatuhkan sanksi atas pelanggaran dalam negeri (Guzman, 2000: 1845).  

 Untuk menghasilkan sebuah model di mana hukum internasional penting, 

maka perlu dilakukan identifikasi mekanisme dimana sebuah pelanggaran  

mendapat sanksi. Bahkan mereka yang percaya bahwa hukum internasional 

memegang peranan penting dalam mengatur perilaku di masyarakat internasional 

harus mengakui bahwa sistem yang lemah untuk menemukan hukuman atas 

pelanggaran hukum. Namun demikian, sebuah model hukum internasional yang 

baik harus berbalik tentang dampak sanksi. Penting untuk dicatat, bagaimanapun, 
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bahwa istilah "sanksi" harus mencakup lebih dari sekadar hukuman langsung yang 

diakibatkan oleh kegagalan untuk memenuhi kewajiban internasional (Guzman, 

2000: 1845). 

 Setiap kewajiban internasional dimodelkan sebagai permainan dua tahap. 

Pada tahap pertama, negara-negara menegosiasikan isi undang-undang dan 

menimbang tingkat komitmen. Pada tahap kedua, negara memutuskan apakah harus 

mematuhi kewajiban internasional mereka atau tidak. Hukum internasional 

mempengaruhi kepentingan negara, dan dengan demikian keputusan kepatuhannya 

terbingkai dalam dua cara. Pertama, kepatuhan dapat menyebabkan pengenaan 

sanksi langsung seperti sanksi perdagangan, militer, atau diplomatik. Kedua, dapat 

menyebabkan hilangnya modal reputasi di arena internasional. Jika kerugian akibat 

melanggar hukum internasional undang-undang internasional adalah sebanding 

dengan manfaatnya, sebuah negara akan melanggar hukum tersebut (Guzman, 

2000: 1846). 

 Mengapa negara-negara mematuhi hukum internasional meskipun ada 

kelemahan mekanisme penegakan hukum yang ada, namun juga mengapa mereka 

terkadang memilih untuk melanggar undang-undang dikarenakan adanya efek 

reputasi meskipun dalam beberapa hal dampaknya tidak cukup untuk mengubah 

perilaku negara. Jadi, tidak seperti beberapa teori hukum internasional yang ada, 

model ini mendamaikan klaim bahwa hukum internasional mempengaruhi perilaku 

dengan fakta bahwa undang-undang tersebut tidak selalu diikuti (Guzman, 2000: 

1849). Dengan tidak adanya mekanisme penegakan hukum lainnya, maka, 

komitmen negara hanya sekuat reputasinya. Saat memasuki sebuah komitmen 
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internasional, sebuah negara menawarkan reputasinya untuk memenuhi 

komitmennya sebagai bentuk agunan. 

 Dalam hukum internasional tradisional, semua perjanjian dianggap setara 

dalam arti bahwa semuanya mengikat. Namun, terkadang hukum internasional 

dilanggar. Kegagalan utama hukum internasional adalah ketidakmampuan mereka 

untuk menjelaskan sebuah pelanggaran. Bila dilihat melalui kacamata model 

reputasi yang disajikan diatas, jelas bahwa tidak semua perjanjian memiliki dampak 

yang sama terhadap insentif nasional atau kesempatan yang sama untuk 

mempengaruhi perilaku suatu negara. Tanpa teori kepatuhan, tidak mungkin 

mempertimbangkan keadaan di mana pelanggaran terjadi atau untuk 

mengembangkan strategi untuk memperbaiki tatanan kepatuhan terhadap sebuah 

perjanjian internasional (Guzman, 2000: 1874). 

 Merujuk pada penjelasan diatas, kerangka pemikiran dalam penelitian 

kemudian bisa digambarkan dalam skema dibawah ini. 

Diagram 1.4 Skema Kerangka Pemikiran 
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Skema kerangka pemikiran diatas menggambarkan bahwa fenomena feodalisme 

informasi berimplikasi pada disepakatinya rezim paten internasional atau TRIPS. 

Keberadaan TRIPS kemudian mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan 

pada negara-negara berkembang karena adanya struktur yang menekan negara-

negara berkembang. Dalam rangka mengadvokasikan kepentingannya, negara 

berkembang kemudian berusaha melepaskan diri dari struktur tersebut dengan 

gerakan pembebasan melalui diplomasi kesehatan. Upaya-upaya tersebut kemudian 

akan dituangkan dalam sikap untuk patuh atau tidak patuh terhadap rezim 

internasional. 

 

1.6 Hipotesis 

Keberhasilan India dalam memproduksi dan memasok ARV generik didorong 

kemampuan India dalam menyesuaikan perjanjian TRIPS dengan kepentingan 

nasional melalui diplomasi kesehatan dan penyesuaian terhadap hukum nasional.   

 

1.7 Metodologi Penelitian 

1.7.1 Definisi Konseptual 

1.7.1.1 Feodalisme Informasi 

Feodalisme informasi adalah keadaan terjadinya komodifikasi 

pengetahuan. Informasi yang merupakan inti dari pengetahuan sudah 

tidak bisa dimiliki oleh publik sebagai akibat dari adanya privatisasi. 

Konsekuensi dari privatisasi pengetahuan adalah terjadinya perubahan 

orientasi pemanfaatan informasi. Alih-alih untuk kebaikan masyarakat 
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bersama, feodalisme informasi justru menciptakan marjinalisasi 

keuntungan individu ataupun keuntungan bagi sektor privat. Privatisasi 

menyebabkan persebaran teknologi terpusat pada kalangan-kalangan 

yang mampu, sehingga menimbulkan disparitas dalam mengakses 

teknologi. 

1.7.1.2 TRIPS 

TRIPS merupakan perjanjian internasional tentang hak kekayaan 

intelektual yang lahir dari negosiasi dan kesepakatan dalam WTO 

sebagai bagian dari hasil Putaran Uruguay terkait Persetujuan Umum 

mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT) pada tahun 1994. TRIPS 

memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual untuk semua aspek 

bagi semua negara-negara yang bergabung dalam WTO. 

1.7.1.3 Kepentingan Nasional 

Kepentingan nasional merupakan tindakan yang dilakukan negara 

sebagai aktor utama hubungan internasional guna memenuhi kebutuhan 

dan pencapaian tujuan-tujuan penyelenggaraan negara. Konsep 

kepentingan nasional merujuk pada tujuan suatu negara dalam 

mencapai kesejahteraan, baik dalam ekonomi, maupun keamanan 

negara (Oppenheim, 1987 : 370). 

1.7.1.4 Emancipation 

Emancipation atau dalam bahasa merujuk pada pembebasan 

merupakan konsep dalam Teori Kritis yang menjelaskan usaha negara-

negara berkembang untuk keluar dari struktur internasional yang 
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merugikan mereka. Teori Kritis dalam studi Hubungan Internasional 

bertujuan politis, yakni untuk melakukan pembebasan kemanusiaan 

(konteks negara) dari struktur politik yang dikuasai oleh negara-negara 

hegemon, yang secara tidak langsung membuat negara berkembang 

tertekan. Teori Kritis percaya bahwa struktur-struktur politik 

internasional bisa berubah melalui gerakan pembebasan. 

1.7.1.5 Diplomasi Kesehatan 

Diplomasi kesehatan merupakan media advokasi kepentingan negara-

negara di dunia dalam aspek kesehatan global. Kesehatan adalah salah 

satu aspek pertama yang melaksanakan mekanisme diplomatik baru 

sejak tahun-tahun awal abad konferensi multilateral (Fidler 2001 dalam 

Kickbusch et al, 2013: 12). Aspek kesehatan global dipandang sebagai 

aspek yang mana negara-negara di dunia harus terlibat bertanggung 

jawab didalamnya.  

1.7.1.6 Kepatuhan 

Konsep kepatuhan menjelaskan sejauh mana sebuah negara akan 

mematuhi sebuah hukum internasional atau sejauh apa mereka akan 

melanggar hukum tersebut.  Jika kerugian akibat melanggar hukum 

internasional undang-undang internasional adalah sebanding dengan 

manfaatnya, sebuah negara cenderung akan melanggar hukum tersebut 

(Guzman, 2000: 1846). 

1.7.2 Definisi Operasional 

1.7.2.1 Feodalisme Informasi 
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Dalam penelitian ini yang dimaksud feodalisme informasi berkaitan 

dengan pemberlakuan TRIPS sebagai rezim paten internasional. TRIPS 

mengakibatkan negara-negara berkembang yang diklasifikasikan oleh 

PBB sebagai Least Developed Countries kesulitan dalam mengakses 

obat-obatan murah semisal ARV. Disparitas tersebut mengakibatkan 

rendahnya tingkah aksesibilitas pengidap HIV / AIDS terhadap ARV di 

negara-negara berkembang. 

1.7.2.2 TRIPS 

TRIPS sebagai dasar hukum yang mengatur tentang hak paten 

internasional termasuk aspek farmasi mengharuskan negara-negara 

berkembang yang tergabung dalam WTO untuk 

mengimplementasikannya dalam hukum nasional. Sejak 1994 negara-

negara berkembang termasuk India diberi periode waktu untuk 

menyampaikan keluhan terkait pengimplementasian TRIPS dan saat ini 

semua negara diharuskan menerapkan rezim kekayaan intelektual 

untuk obat-obatan seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan WTO di 

tahun 2016. 

1.7.2.3 Kepentingan Nasional 

Kepentingan nasional dalam penelitian ini merujuk pada kepentingan 

nasional India sebagai negara pemasok ARV generik global, terutama 

kepada negara-negara sub-Sahara Afrika yang menjadi regional dengan 

pengidap HIV / AIDS terbesar dunia. 
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1.7.2.4 Emancipation 

Konsep pembebasan dalam penelitian ini menjelaskan usaha India 

untuk mengubah struktur yang terbentuk dari keberadaan TRIPS 

sebagai rezim paten internasional. TRIPS dipandang sebagai rezim 

internasional yang membuat negara-negara berkembang pengidap HIV 

/ AIDS tertekan. Usaha India untuk mengubah struktur tercermin dari 

produksi ARV generiknya yang mendominasi pasar global, terhitung 

lebih dari 80% dari akumulasi pembelian tahunan. Obat generik India 

memproduksi 91% dan 89% dari  volume pembelian global pada 2008. 

1.7.2.5 Diplomasi Kesehatan 

Diplomasi kesehatan dalam penelitian ini merujuk pada usaha India 

dalam memanfaatkan media diplomasi dan negosiasi yang ada untuk 

mengadvokasikan kepentingan negara-negara berkembang pada aspek 

kesehatan global terutama dalam konteks HIV / AIDS dan aksesibilitas 

ARV generik.  

1.7.2.6 Kepatuhan 

Tingkat kepatuhan India terhadap TRIPS kemudian tertuang dalam 

hukum nasional yang disebut India Paten Act dan tertuang dalam 

tindakan India yang menjadi sarana mengakomodir kepentingan 

nasionalnya.  

1.7.3 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif. 

Dalam hal ini penelitian memaparkan berbagai data yang mendukung dan 
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digunakan untuk menguatkan penelitian terkait bagaimana India 

melegitimasi kepentingannya untuk memasok obat HIV /AIDS dengan 

harga terjangkau ke negara-negara berkembang. 

1.7.4 Jangkauan Penelitian 

Jangkauan penelitian ini meliputi batasan waktu dan batasan wilayah 

dimana sejak tahun 2005 India diharuskan untuk mematuhi IPRs sebagai 

payung hukum hak paten internasional yang disepakati WTO. Puncaknya 

pada 2008 ketika India berhasil memasok kebutuhan ARV global yang 

berada pada angka 91 persen. 

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan yang digunakan antara lain  adalah studi kepustakaan 

dengan sumber data merujuk pada jurnal, buku, website organisasi 

internasional, dan berita internasional. Penelitian juga akan didukung 

dengan data primer dari hasil korespondensi dengan ahli untuk menjawab 

rumusan penelitian.  

1.7.6 Teknis Analisis Data 

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif. Tahap-tahap analisis data yang dilakukan adalah meliputi tahap 

reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan pengujian kredibilitas data. 

Data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu : UNAIDS, WTO, 

WHO, UNDP, berita internasional, dan jurnal. Data-data yang diperoleh 

kemudian disajikan melalui proses verifikasi data untuk memastikan 

kredibilitas data.  
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1.8 Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penelitian menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian. Bab ini 

akan menjelaskan hal yang melandasi implementasi kebijakan oleh Pemerintah 

India untuk tetap memproduksi dan memasok obat ARV generik ke negara-negara 

berkembang meskipun bertentangan dengan rezim internasional yang ada. Untuk 

mendukung penelitian, penelitian menggunakan landasan teori yang sesuai untuk 

mengkaji dan menganalisa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 

BAB II Implementasi The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (TRIPS) di India 

Pada bab ini, penelitian akan menjelaskan pengimplementasian The Agreement on 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) di India.  

BAB III Strategi Pemerintah India dalam Melegitimasi Kepentingan Nasional 

dan Menghadapi TRIPS 

Mengetahui upaya Pemerintah India dalam melegitimasi kepentingannya yang 

bertentangan dengan The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (TRIPS). 

IV PENUTUP 

Pada bab ini, akan dijelaskan kesimpulan dari hasil penelitian beserta kritik dan 

saran penelitian yang beranjak dari pembahasan dan hasil penelitian. 

 


