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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebelum perang dingin isu internasional lebih merujuk pada isu militer. 

Kondisi dunia internasional lebih diwarnai dengan peperangan, dominasi negara-

negara penguasa atas negara-negara yang lemah. Perhatian dunia internasional 

lebih besar pada isu-isu yang bersifat high politic. Pemerintah setiap negara lebih 

berkonsentrasi pada pengembangan militer untuk mempertahankan keamanan 

negaranya dari serangan negara lain serta untuk menginfasi negara lain yang lebih 

lemah militernya daripada negaranya. Pasca perang dingin muncul isu-isu 

internasional lain yang sifatnya non-tradisional security, seperti kelaparan, 

kekerasan, dan penyebaran penyakit. Isu tersebut menjadi masalah ketika 

memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia (morality). 

 Fenomena penyebaran penyakit merupakan salah satu isu internasional 

yang kini semakin berkembang. Penyebaran penyakit menjadi isu internasional 

karena memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan hidup 

manusia. Dinamika hubungan antar negara yang semakin tak terbatasi 

memudahkan penyakit semakin berkembang ke berbagai negara, terutama di 

negara berkembang. Mayoritas negara berkembang masih menganggap masalah 

kesehatan bukan sebagai prioritas utama. Mereka lebih memprioritaskan 

melakukan rekonstruksi terhadap infra-struktur politik, ekonomi dan 

pembangunan. Upaya untuk melakukan rekonstruksi dalam sektor kesehatan 

masih sangat minim. Respon negara terhadap kesehatan akan dilakukan apabila  
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terjadi masalah kesehatan yang telah memberikan dampak yang besar seperti 

morality.  

Salah satu penyakit yang menjadi masalah internasional adalah flu burung 

(Avian Influenza). Flu burung merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus 

influenza tipe A dari family Ortomyxoviridae yang telah menyebabkan kematian 

bagi komunitas unggas. Virus flu burung pertama kali di laporkan di Italia Pada 

tahun 1878 dengan laporan yang menunjukkan adanya ancaman flu burung karena 

telah terjadi kematian yang sangat tinggi pada unggas.
1
Seiring dengan mobilisasi 

antar negara, maka pada perkembanganya wabah flu burung  semakin menyebar 

ke berbagai negara seperti negara-negara Eropa lainnya dan negara-negara 

Amerika. Di kawasan Asia, flu burung pertama kali ditemukan di China pada 

tahun 1968.
2
Wabah flu burung menjadi ancaman karena penyebaran dan 

penularannya sangat cepat dan menyebabkan kematian pada unggas secara besar-

besaran. 

Ancaman wabah flu burung semakin berbahaya ketika menjadi sebuah 

ancaman bagi manusia karena unggas merupakan salah satu makanan yang 

banyak dikonsumsi oleh manusia. Keterjangkitan wabah flu burung pada unggas 

berdampak pada kesehatan manusia yang bisa menyebabkan kematian. Selain itu, 

wabah flu burung dikhawatirkan dapat bermutasi pada tingkat pandemi. Wabah 

flu burung tidak hanya memakan korban pada komunitas unggas (morbidity) tapi 

juga menyebabkan kematian pada manusia (morality). 

 

1) Dr. Budi Tri Akoso. 2006. Waspada Flu Burung: Penyakit Menular Pada Hewan dan Manusia. 

Yogyakarta: Kanisius, hal. 14  
2) Nurheti Yuliarti. 2006. Menyingkap RahasiaPenyakit Flu Burung. Yogyakarta:C.V  ANDI 

OFFSET., hal. 1 
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Wabah flu burung mengalami perkembangan yang pesat di negara-negara 

berkembang, dimana pemerintah negaranya tidak memiliki kepedulian yang 

intensif pada sektor kesehatan. Pihak pemerintah maupun masyarakat 

menganggap kesehatan bukan prioritas utama yang harus diperhatikan selama 

tidak memberikan dampak yang besar dan menyebabkan kematian, bahkan 

sebagian masyarakat apatis terhadap wabah flu burung dan dampak dari flu 

burung. Disamping itu, Pengelolaan dan pemeliharaan ternak unggas di sebagian 

negara berkembang masih belum kondusif dalam pengelolaannya, termasuk dalam 

memelihara unggas yang diternak secara liar. Masalah ini menyebabkan wabah flu 

burung semakin cepat berkembang dalam penyebarannya baik menjangkit para 

unggas maupun manusia. 

Dampak wabah flu burung mengancam keamanan nasional suatu negara 

karena berdampak pada pembangunan di segala bidang khususnya pada aspek 

kesehatan manusia, ekonomi dan ekosistem unggas. Dampak yang ditimbulkan 

pada ekosistem unggas yaitu wabah mengurangi tingkat ekosistem unggas secara 

mendadak dan besar-besaran. Keterjangkitan wabah flu burung pada unggas 

menyebabkan kematian berbagai macam unggas mulai dari ayam, burung, dan 

komunitas unggas lainnya. Dalam penanganannya, sebagian besar unggas 

terpaksa harus dimusnahkan secara massal untuk mencegah penyebaran wabah flu 

burung yang berkelanjutan. Dilihat dari aspek morality, wabah flu burung dapat 

mengganggu kesehatan manusia bahkan menyebabkan kematian. Sedangkan 

dalam aspek ekonomi diantaranya, penanganan wabah flu burung memerlukan 

dana yang sangat besar sehingga terjadi pembengkakkan alokasi dana terhadap 
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kesehatan untuk mengobati korban-korban yang terjangkit flu burung, untuk 

melakukan riset tentang flu burung dan mendapatkan alat-alat yang diperlukan 

dalam riset serta dalam mengatasi wabah flu burung. Dalam bidang peternakan 

dan perdagangan unggas, wabah flu burung menurunkan tingkat konsumsi unggas 

karena adanya perasaan ancaman bagi manusia untuk mengkonsumsi produk 

unggas yang bisa menyebabkan kesakitan bahkan kematian, menurunkan tingkat 

produksi unggas dan perdagangan unggas, memberikan kerugian bagi para 

pengusaha unggas. 

Besarnya dampak wabah flu burung bagi keamanan manusia, unggas serta 

terhadap melajunya pertumbuhan pembangunan maka negara-negara menyatakan 

bahwa wabah flu burung termasuk salah satu ancaman dan musuh yang sangat 

besar bagi dunia. Wabah flu burung disepakati bersama sebagai isu internasional 

oleh negara-negara dunia dan masuk dalam salah satu agenda internasional yang 

membutuhkan penanganan yang intensif. Perhatian besar juga ditunjukkan oleh 

organisasi internasional seperti WHO (World Health Organization), FAO (Food 

and Agricultural Organization) dan organisasi internasional lainnya. Mereka 

bertekad untuk membantu menangani kasus flu burung dalam skala internasional. 

WHO merupakan organisasi kesehatan dunia yang khusus menangani 

masalah-masalah kesehatan dunia. Wabah flu burung memberikan dampak yang 

buruk bagi keberlangsungan produk dan konsumsi unggas yang merupakan salah 

satu pangan yang sangat dibutuhkan (banyak dikonsumsi) oleh masyarakat 

internasional. Semenjak wabah flu burung berpengaruh bagi kesehatan manusia 

maka wabah flu burung merupakan ancaman baru bagi manusia. Penyebaran 
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wabah flu burung bersifat endemi (penyebarannya melintas batas-batas negara) 

dan proses penyebarannya sangat cepat. Oleh sebab itu WHO sebagai organisasi 

kesehatan dunia memiliki perhatian khusus untuk mengatasi wabah flu burung 

dengan upaya menurunkan tingkat penyebaran wabah flu burung yang berefek 

pada morality. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami keterjangkitan 

wabah flu burung yang tinggi. Indonesia termasuk negara yang mendapat 

peringatan FAO sebagai negara yang terkonsentrasi, yang memiliki tingkat 

penyebaran wabah flu burung yang sangat tinggi. Angka kematian kasus wabah 

flu burung di Indonesia pada tahun 2007 mencapai 78,72%.
3
Hasil tersebut 

memberikan status pada  Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kasus 

wabah flu burung yang paling banyak di dunia. Berdasarkan realita tersebut maka 

Indonesia mendapatkan perhatian besar dari dunia internasional khususnya WHO. 

WHO berkomitmen untuk membantu Indonesia dalam menangani wabah flu 

burung. Dalam upaya membantu Indonesia mengatasi wabah flu burung WHO 

melakukan berbagai investigasi terhadap penyebaran wabah flu burung di 

Indonesia, membuat program-program tertentu seperti vaksinasi, kampanye untuk 

pengendalian wabah flu burung, dan lainnya dalam rangka mengatasi wabah flu 

burung di Indonesia. 

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrument kebijakan yang 

sering digunakan dalam hubungan luar negeri. Bantuan luar negeri umumnya 

tidak ditujukan untuk kepentingan politik jangka pendek. Dalam jangka panjang 

bantuan luar negeri ternyata terlihat untuk memenuhi kepentingan-kepentingan 
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pihak pemberi bantuan yang didapatkan dari pihak yang diberi bantuan, meski 

pada awalnya terlihat pihak yang diberi bantuan mendapat keuntungan yang 

sangat besar dari pihak pendonor.  

Dalam upaya penanggulangan flu burung oleh WHO di Indonesia ternyata 

ada keterlibatan MNC (Multinational Corporation) dalam program 

penganggulangan ancaman flu burung di Indonesia. MNC disini adalah 

perusahaan-perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin flu burung seperti 

perusahaan Baxter, Hoffman-La Roche, GlaxoSmitheKline, Sanofi Pasteur. 

Perusahaan-perusahaan farmasi tersebut melakukan negosiasi terhadap WHO 

dalam rangka penanganan flu burung oleh WHO di Indonesia untuk mencapai 

kepentingan pribadinya yakni, untuk memasarkan produk obat mereka secara 

global serta mendapat keuntungan yang lebih besar dengan meningkatkan produk 

obatnya yang dijadikan sebagai vaksin flu burung. Efek dari keterlibatan WHO 

tersebut memunculkan perilaku-perilaku manipulatif yang dilakukan oleh WHO 

dalam program penanganan flu burung di Indonesia diantaranya adalah WHO 

melakukan propaganda adanya ancaman pandemi flu burung di Indonesia, 

monopoli dan komersialisasi sampel virus Indonesia, serta WHO bekerjasama 

dengan perusahaan-perusahaan farmasi untuk mengembangkan varian virus baru 

dari agen flu burung Indonesia. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh perusahaan 

farmasi untuk menguasai pasar penjualan vaksin flu burung dan mendapat 

keuntungan yang sebesar-besarnya dari penjualan vaksin flu burung tersebut. 

 

 

3) Admin,Kasus flu burung Indonesia Paling Banyak di Dunia.24 Maret 2007 http://madina-

sk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24:kasus-flu-burung-indonesia-paling-

banyak-di-dunia&catid=2:nasional&Itemid=53 Diakses 28 Oktober 2010.  

http://madina-sk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24:kasus-flu-burung-indonesia-paling-banyak-di-dunia&catid=2:nasional&Itemid=53
http://madina-sk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24:kasus-flu-burung-indonesia-paling-banyak-di-dunia&catid=2:nasional&Itemid=53
http://madina-sk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24:kasus-flu-burung-indonesia-paling-banyak-di-dunia&catid=2:nasional&Itemid=53
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka permasalahan yang diangkat oleh 

penulis adalah Bagaimana MNC (Perusahaan Farmasi) Mencapai 

Kepentingannya Dalam Program Penanggulangan Flu Burung Oleh WHO di 

Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana MNC 

(perusahaan farmasi) mencapai kepentingannya dalam program penanganan flu 

burung oleh WHO di Indonesia. 

1.4 Tinjauan Pustaka 

1.4.1 Penelitian Terdahulu 

 Sebagai dasar untuk melengkapi tinjauan pustaka, maka disajikan 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yang bertujuan untuk 

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya. Penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan penanganan flu burung ditulis oleh Johan Carlson dalam 

tulisannya yang berjudul Contingency Planning For An Influenza Pandemic 

(National Measures) In Sweden yang tertulis dalam draf  kerja yang ditangani 

oleh Swedish National Board Of Health and Welfare. Dalam tulisannya, Carlson 

menjelaskan bahwa Swedia bekerjasama dengan WHO untuk mengetahui data 

penyebaran virus flu burung dan efek-efeknya yang bisa berdampak pandemik.
4
 

 Carlson menjelaskan bahwa penyebaran wabah flu burung sangat cepat 

dan sangat berbahaya sehingga membutuhkan penanganan yang intensif, oleh 

sebab itu Swedia menyusun rencana dan kegiatan yang harus dilakukan dalam 
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menangani penyebaran wabah flu burung. Penanganan flu burung tersebut dimulai 

dari penanganan unggas hingga manusia, serta penyaluran vaksin yang merata di 

Swedia. Selain itu, hasil Contigency Planning Swedia disebarkan ke negara-

negara Uni Eropa sebagai sarana informasi khususnya dalam penanganan flu 

burung di beberapa negara Eropa lainnya yang terjangkit wabah flu burung. 

 Penelitian lain mengenai flu burung ditulis oleh Nina Nurhayati.
5
Tulisan 

tersebut berjudul Peran WHO (World Health Organization) Dalam Penanganan 

Kasus Flu Burung di Kota Ho Chi Minh-Vietnam. Dalam tulisannya, Nina 

menjelaskan bahwa wabah flu burung yang ada di Vietnam khusunya di kota Ho 

Chi Minh sangat mudah dan cepat penyebarannya, serta wabahnya bermutasi. 

Keterlambatan Vietnam dalam menanggulangi flu burung di negaranya 

menjadikan WHO sebagai organisasi kesehatan dunia untuk menjalankan 

perannya dalam membantu Vietnam menanggulangi flu burung di Vietnam 

khususnya di kota Ho Chi Minh. WHO membuat program-program yang 

dianggap dapat mengatasi flu burung di kota Ho Chi Minh, misalnya investigasi 

dan vaksinasi sehingga dampak penyebaran flu burung dapat dikendalikan secara 

signifikan. Dalam upaya penanganannya, WHO memiliki peran yang sangat baik 

bagi perkembangan penanganan flu burung di kota Ho Chi Minh, ditandai dengan 

adanya tingkat penurunan angka penularan dan angka kematian di kota Ho Chi 

Minh dari tahun 2003 hingga tahun 2006.
6 

 
Berdasarkan kedua penelitian diatas, penulis sangat mendukung penjelasan 

dari kedua peneliti tersebut yang menyatakan bahwa wabah flu burung merupakan 

salah satu ancaman yang sangat besar bagi manusia. Dalam penanggulangannya, 
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negara tidak bisa mengatasi wabah flu burung sendirian karena adanya kendala-

kendala tertentu baik secara materil ataupun teknis. Peran organisasi internasional 

seperti WHO memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penanganan wabah 

flu burung di suatu negara. Namun dalam pembahasan ini peneliti lebih melihat
 

dan menganalisa adanya keterlibatan perusahaan farmasi dalam program 

penganggulangan ancaman flu burung di Indonesia. Keterlibatan perusahaan 

farmasi tersebut mengakibatkan perilaku manipulatif dari WHO dalam 

menanggulangi flu burung di Indonesia.
 

1.5 Landasan Konseptual 

 Kerangka konseptual digunakan untuk membantu dalam menetapkan arah 

dan tujuan penelitian serta membantu menentukan konsep yang sesuai dengan 

masalah yang diteliti. Konsep yang digunakan dalam pembahasan ini adalah: 

1.5.1 Konsep Multinational Corporation (MNC) 

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memproduksi dan 

memasarkan produknya di beberapa negara yang memiliki kantor pusat di suatu 

negara. Karena kekuatan ekonominya yang besar, perusahaan multinasional 

mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan suatu negara.
7
Sumantoro memandang  

 

 

 

4) Johan Carlson, Contigency Planning for An Influenza Pandemic National Measures. Artikel no. 

2005-130-7
 

5) Nina Nurhayati adalah seorang alumnus dari Universitas Komputer Indonesia, Fakultas Ilmu 

Sosial dan ilmu politik, Jurusan Hubungan Internasional.Penelitian tersebut adalah tugas akhir 

sebagai prasyarat untuk mendapatkan strata 1 
6) Nina, Nurhayati. 2009. Peran WHO (World Health Organization) Dalam Penanganan Kasus 

Flu Burung di Kota Ho Chi Minh-Vietnam. 

dihttp://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-ninanurhay-

19784. Diakses kamis, 28 Oktober 2010 
7) Pandji Anoraga. 1995. Perusahaan Multi Nasional Dan Penanaman Modal Asing.Jakarta: PT. 
Dunia Pustaka Jaya. 

http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-ninanurhay-19784
http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-ninanurhay-19784
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MNC sebagai subjek dalam hubungan internasional, terkait dengan kekuatan 

politiknya di tingkat nasional dan internasional serta pola manajemennya yang 

terpusat sehingga membawa pengaruh pada penguasaan informasi sebagai 

kekuatan politik juga sebagai kekuatan ekonomi bagi perusahaan tersebut 

terhadap pihak yang dihadapinya. Dari segi hukum, fokus sentralnya terletak pada 

MNC sebagai badan hukum yang dapat merupakan cabang, usaha patungan atau 

perusahaan yang dimiliki umum (public company), juga struktur pemilikan usaha 

anggaran dasar perusahaan, bentuk hukum pengelolaannya serta penyelesaiannya 

jika ada sengketa hukum. Hal ini juga terkait dengan masalah yurisdiksi hukum 

penerima modal. Dari segi ekonomi, fokus sentralnya pada aspek-aspek faktor 

produksi, modal, keahlian manajemen dan teknologi, serta praktek-praktek usaha 

terkait dengan persaingan, besarnya pasar, monopoli dan lain sebagainya.
8
 

3 motif berdirinya MNC, yaitu untuk : 

1. Memperluas usahanya dalam mencari bahan baku. MNC akan memilih negara 

dengan tingkat sumber daya alam tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

menjadi modal awal berdirinya MNC, dalam artian bahwa sumber daya alam 

tersebut lama-lama akan mereka kuasai dan semakin mudah pula bagi mereka 

untuk mengeksploitasinya untuk  mendapat keuntungan maksimal.  

2. Mencari pasar. MNC pastinya memilih negara dengan tingkat konsumtifitas 

tinggi seperti negara-negara berkembang yang masih minim teknologi, 

sehingga persaingan tidak terlalu ketat dengan perusahaan nasionalnya. 

3. Untuk meminimumkan biaya sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan 

yang sebesar-besarnya. MNC memilih negara dengan biaya minim dalam 
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produksi maupun gaji buruh, karena itulah negara-negara berkembang adalah 

tempat yang paling potensial dalam melakukan kegiatannya.
9
 

Konsep MNC ini peneliti ambil untuk menjelaskan adanya hubungan 

antara WHO dengan MNC dalam menangani wabah flu burung yang terkait 

dengan pengelolaan riset sampel wabah flu burung yang ada di WHO. Tujuan dari 

MNC berkonsprirasi dengan WHO adalah untuk mendapatkan sampel virus flu 

burung dari WHO, kemudian membuat vaksin tersebut dan menjualnya ke negara-

negara yang terjangkit flu burung. 

1.5.2 Konsep Organisasi Internasional 

Organisasi Internasional terbentuk karena dipengaruhi oleh situasi dunia 

yang mengalami peperangan antar negara. Peperangan tersebut semakin berlarut 

sehingga menimbulkan banyak kerugian baik secara materil bahkan korban jiwa. 

Wilson merupakan salah satu tokoh dunia yang memberikan sebuah gagasan 

diadakannya tatanan dunia internasional baru dalam upaya untuk mengakhiri 

perang antar negara. Tatanan dunia internasional tersebut terwujud dalam sebuah 

wadah yaitu organisasi internasional yang meletakkan negara-negara pada 

landasan institusional yang kuat.
10

Dibentuknya organisasi internasional 

diharapkan mampu memecahkan konflik yang terjadi antar negara.  

 Organisasi Internasional adalah pola kerjasama yang melintas batas-batas 

negara, yang didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap. Organisasi 

internasional diproyeksikan untuk melaksanakan fungsinya secara melembaga dan 

8) Ibid. hal 209. 
9)http://global-4-lvs-usa-opera-mini.net/hr06-10/18542/0/1/armaini.stafgunadarma.ac.id/mk-

inter.html 
10) Robert, Jackson & George Sorensen. 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

http://global-4-lvs-usa-opera-mini.net/hr06-10/18542/0/1/armaini.stafgunadarma.ac.id/mk-inter.html
http://global-4-lvs-usa-opera-mini.net/hr06-10/18542/0/1/armaini.stafgunadarma.ac.id/mk-inter.html
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berkesinambungan guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang 

diperlukan serta disepakati bersama, baik antar pemerintah dengan pemerintah 

maupun antar sesama kelompok non-pemerintah dengan negara yang 

berbeda.
11

Menurut Clive Archer organisasi internasional merupakan suatu 

struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara 

anggota-anggota (pemerintah atau non-pemerintah) dari dua atau lebih negara 

berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.
12 

Awal kemunculanya organisasi internasional terbentuk untuk 

meminimalisir perang antar negara, oleh sebab itu isu yang dibahas organisasi 

internasional terkait dengan hubungan antar negara-negara. Kemudian isu yang 

bersifat non-politik berkembang seperti isu lingkungan (global warming atau 

kerusakan lingkungan), isu dalam bentuk moral, pelanggaran HAM, penyebaran 

penyakit dan sebagainya. Isu-isu tersebut memunculkan organisasi-organisasi 

internasional non-formal. Kebutuhan pembentukkan organisasi internasional 

merupakan salah satu respon dunia internasional dalam upaya penanganan isu-isu 

global yang dilakukan oleh negara, kelompok dan individu. Berdasarkan 

perkembangannya organisasi internasional modern diklasifikasikan menjadi dua 

yaitu:  

1. Organisasi antar pemerintah (Intergoverenmental Organizations/IGOs). 

Organisasi antar pemerintah anggotanya terbatas hanya aktor-aktor negara saja 

atau para delegasi resmi negara.
13

 

 

11) Teuku May Rudy. 1993. Administrasi dan Organisasi Internasional. Bandung: Eresco, hal. 3 
12) Clive, Archer.1983. International Organizations. London: Allen & Unwin Ltd, hal. 36 
13) Mark, R. Amstutz. 1995. International Conflict an Cooperation: An Introduction to World 

Politics. America: Wm. C. Brown Communications, Inc. 38 
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Columbis dan Wolfe mengemukakan bahwa organisasi internasional 

(IGO) dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori berdasarkan keanggotaan 

dan tujuan, yaitu: 

1) Global Menbership and General Purpose, yaitu suatu organisasi 

internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global serta memiliki 

maksud dan tujuan umum, contoh: PBB 

2) Global Menbership and Limited Purpose Organization, yaitu organisasi 

internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global yang memiliki 

tujuan yang spesifik atau khusus. Organisasi ini dikenal juga dengan 

organisasi internasional yang fungsional karena menjalankan fungsi yang 

khsusus. Contoh OPEC, ICAO, IMCO, ITU, UPU, UNESCO, WHO, 

FAO, dan ICRC/Palang Merah Internasional.  

3) Regional Menbership and General Purpose Organization, yaitu organisasi 

internasional antar pemerintah dengan keanggotaan regional (kawasan) 

yang memiliki maksud dan tujuan umum. Biasanya bergerak dalam bidang 

yang luas meliputi keamanan, politik, sosial, ekonomi dan lainnya. Contoh 

ASEAN, EU/Uni Eropa. 

4) Regional Menbership and Limited Purpose Organization, yaitu organisasi 

internasional yang terdiri antar pemerintah dengan keanggotaan regional 

yang memiliki maksud dan tujuan khusus serta terbatas. Organisasi 

internasional ini bergerak dalam bidang militer, pertahanan, ekonomi, 

sosial, budaya dan sebagainya. Contoh AIPO (ASEAN Inter-Parliamentary 
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Organization), OAPEC (Organization of Arab Petroleum Exporting 

Countriesion), PATA (Pacific Tourism and Travel Association).
14

 

2. Organisasi bukan pemerintah (Non Goverenmental Organizations/ NGOs). 

Organisasi bukan pemerintah aktor-aktornya terdiri dari asosiasi-asosiasi dan 

kelompok-kelompok privat internasional yang memiliki kepentingan 

transnasional.
15 

Kedua jenis organisasi internasional tersebut memiliki karakteristik umum 

yang  meliputi: 

1. Organisasi permanen untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu dan memiliki 

program yang berkelanjutan. 

2. Keanggotaannya terbentuk secara suka rela dan memenuhi syarat yang sesuai 

dengan ketentuan organisasi internasional yang diikuti 

3. Memiliki instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur dan metode 

pelaksanaannya (metode operasionalnya). 

4. Memiliki badan konsultatif yang representatif (badan penasehat yang luas) 

5. Memiliki sekretariat permanen yang menjalankan fungsi administratif, 

penelitian dan informasi. 

6. Tambahan karakteristik khusus untuk IGO adalah IGO pada umumnya 

ditetapkan melalui perjanjian, untuk melindungi kedaulatan Negara, 

menjalankan persetujuan, rekomendasi dan kerjasama paksaan.
16

 

 

14) Agung, Anak Banyu Perwita dan Dr. Yayan Mochamad Yani.2005. Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. hal. 94 
15)Mark, R Amstutz. op cit, hal. 39 
16) Bennet A. Le Roy. 1998. International Organization: Principle and Issues. New Jersey: 

Prentice-Hall International, Inc, Hal. 2-3  
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Peran Organisasi Internasional 

 Peran organisasi internasional telah memberikan kontribusi yang sangat 

besar dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi suatu negara, bahkan 

organisasi internasional saat ini dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara 

tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional adalah sebuah bentuk 

kebutuhan manusia untuk bekerjasama dalam menangani berbagai permasalahan. 

Adapun peranan organisasi internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, 

yaitu: 

1. Organisasi internasional sebagai instrumen. Organisasi internasional sebagai 

wadah bagi anggota-anggotanya untuk mencapai kepentingan tertentu 

berdasarkan tujuan politik luar negeri setiap negara. 

2. Organisasi internasional sebagai arena. Organisasi internasional sebagai tempat 

bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas 

masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu organisasi internasional juga 

digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah yang terjadi dalam 

negerinya sendiri atau masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk 

mendapat perhatian internasional. 

3. Organisasi internasional sebagai aktor independen. Organisasi internasional 

dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan 

atau paksaan dari luar organisasi.
17

 

Menurut Viotti dan Mark, organisasi internasional dalam isu-isu tertentu 

berperan sebagai aktor yang independen dengan hak-haknya sendiri. Organisasi 

internasional juga memiliki peran penting dalam mengimplementasikan, 
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memonitor, dan menengahi perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-

keputusan yang dibuat oleh negara-negara.
18

 

WHO terbentuk dengan misinya untuk mencapai tingkat kesehatan yang 

tinggi diseluruh dunia. WHO menjadi forum untuk menampung berbagai macam 

permasalahan internasional yang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan 

yang terjadi di dunia. Kesehatan manusia terancam ketika wabah flu burung 

menjangkit manusia. Keterjangkitan wabah flu burung tersebut bahkan menjadi 

permasalahan internasional yang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan 

yang terjadi di dunia. Kesehatan manusia terancam ketika wabah flu burung 

menjangkit manusia. Keterjangkitan wabah flu burung tersebut bahkan 

menyebabkan kematian bagi manusia sehingga memerlukan tindak lanjut untuk 

menangani wabah flu burung. 

Konsep organisasi internasional digunakan untuk memperkenalkan 

bagaimana cara memandang suatu fenomena (flu burung) serta untuk menganalisa 

bagaimana cara WHO sebagai organisasi internasional dapat mengatasi ancaman 

wabah flu burung di Indonesia. 

1.5.3 Bantuan Luar Negeri 

 Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering 

digunakan dalam hubungan luar negeri. Secara umum bantuan luar negeri adalah 

transfer sumber daya dari satu pemerintah atau institusi ke pemerintah lain yang 

dapat berbentuk dana atau barang.
19

Dalam bantuan luar negeri, pihak pemberi 

 

17) Clive, Archer. op cit, hal. 130-147 
18) Paul, R. Viotti & Mark V. Kauppi. 1993. International Relation Theory: Realism, Pluralism, 

Globalism, and Beyond. New York: Allyn & Bacon, hal. 228 
19) Agung, Anak Banyu Perwita .op cit, hal.81 
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bantuan baik negara atau institusi internasional tertentu biasanya memiliki 

kepentingan tertentu yang tersembunyi. Negara atau institusi yang memberi 

bantuan cenderung lebih menunjukkan keuntungan-keuntungan bagi negara 

penerima bantuan sehingga negara penerima merasa bahwa bantuan tersebut atas 

dasar suka rela dan tidak ada motif lain dibalik bantuan tersebut. Pada 

kenyataannya, dengan melalui proses yang panjang akan menimbulkan 

ketergantungan bagi negara penerima bantuan terhadap negara atau institusi yang 

memberi bantuan. Negara atau institusi yang memberi bantuan akan mudah 

mengatur dan mengintervensi urusan dalam negeri negara yang diberi bantuan, 

termasuk mengintervensi politik dan ekonomi domestik negara yang diberi 

bantuan. 

 Program bantuan luar negeri biasanya saling menguntungkan pihak 

pemberi dan yang diberi hibah atau pinjaman. Pihak penerima memperoleh hibah 

atau pinjaman dana, perlengkapan, pengetahuan yang diharapkan mampu 

mengikuti dinamika ekonomi modern, stabilitas politik dan keamanan militer. 

Sedangkan bagi pihak pemberi donor, meski tanpa memperhitungkan jenis-jenis 

persyaratannya pihak pendonor selalu mengharapkan keuntungan politik dan 

ekonomi baik secara langsung maupun dalam jangka waktu yang panjang, dimana 

keuntungan yang di capai tidak bisa diperoleh sepenuhnya melalui diplomasi, 

propaganda atau kebijakan militer.
20

Oleh karena itu, aliran modal dari bantuan 

luar negeri ada yang berupa pinjaman luar negeri (loan) dan ada yang berupa 

pemberian (grant) yang diberikan oleh negara-negara donor atau badan-badan 

internasional.
21 
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 Holsti membagi program bantuan luar negeri kedalam empat jenis 

bantuan, yaitu: 

 Bantuan militer 

 Bantuan teknik 

 Grant dan program komoditi impor 

 Pinjaman pembangunan.
22

  

 Konsep bantuan luar negeri digunakan untuk menjelaskan bagaimana 

WHO memberikan bantuan kepada Indonesia dalam mengatasi flu burung di 

Indonesia, serta untuk menganalisa adanya manipulasi yang dilakukan oleh WHO  

dalam membantu Indonesia mengatasi flu burung di Indonesia. 

1.5.4 Konsep Human Security 

 Human security merupakan hasil tranformasi dari isu tradisional yang 

sifatnya high politic menuju isu non-tradisional yang lebih bersifat low politic. 

Human security berusaha menggeser pemikiran keamanan dari dominasi 

kedaulatan negara ke arah keamanan manusia yang mencakup masalah 

kesejahteraan sosial, perlindungan hak-hak kelompok masyarakat, kelompok 

minoritas, anak-anak, perlindungan wanita dari kekerasan fisik, serta masalah-

maslalah sosial, ekonomi dan politik.
23

Konsep human security dijelaskan dalam 

laporan UNDP (United Nations Development Programm) mengenai laporan 

Human Development Report pada tahun 1994. Menurut UNDP “human security is  

 

20) Holsti, KJ. 1992. Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis. Bandung: bina cipta, hal. 321-

328 
21) Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. 

Jakarta: Bina Grafika, hal. 371 
22) Holsti, KJ. op cit 
23) Agung, Anak Banyu Perwita. op cit, hal. 131 
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freedom from fear and freedom for want”. Human security tersebut mencakup 

keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan 

lingkungan, keamanan individu, keamanan komunitas dan keamanan 

politik.
24

UNDP menyatakan “the concept of security must change-from an 

exclusive stress on national security to a much greater stress on people security, 

from security trough armaments to security trough human development. From 

territorial to food, employment and environmental security”. Dalam konteks ini 

makna human security terdiri dari tujuh dimensi yang saling terkait, yaitu: 

1. Keamanan ekonomi (terbebas dari kemiskinan) 

2. Keamanan pangan (adanya akses untuk pangan) 

3. Keamanan kesehatan (tersedianya akses terhadap pelayanan kesehatan dan 

perlindungan dari penyakit menular) 

4. Keamanan lingkungan (perlindungan dari bahaya kerusakan lingkungan) 

5. Keamanan individu (kekerasan fisik dari kekerasan domestik, kriminalitas, 

bahkan dari kecelakaan lalu lintas).  

6. Keamanan komunitas (terjaminnya nilai-nilai budaya) 

7. Keamanan politik (terjaminnya hak azasi manusia).
25

 

Lawson mengemukakan pendapatnya tentang human security. 

“The idea of human security encompasses a range concerns that take concept of 

security into almost every area of human life. Human security was defined 

generally in terms of safety from cronic threats such a hunger, repression  and 

desease as well as protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns 

of daily life-whether in homes in jobs or communities”.
26
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Berdasarkan pernyataannya, Lawson mengemukakan bahwa konsep human 

security didefinisikan dengan sangat general, lingkupnya mencakup hampir semua 

area kehidupan manusia. 

 Pasca perang dingin, konsep human security menghadapi perdebatan 

tentang batasan lingkupnya. Kaum realis menganggap bahwa manusia bebas dari 

ancaman kemanan apabila telah bebas dari ancaman militer, sedangkan paham 

liberalis mengatakan bahwa ancaman kemanusiaan tidak terbatas pada kebebasan  

dari ancaman militer tetapi ada masalah-masalah lain diluar konteks militer yang 

berkembang dan ternyata berpengaruh besar pada keamanan manusia serta sangat 

memerlukan perlindungan. Kaum liberalis memiliki pandangan bahwa setiap 

individu memiliki banyak kebutuhan untuk mencapai kepentingan-

kepentingannya. Untuk memenuhi kebutuhannya individu cenderung terlibat 

dalam aksi sosial, melakukan kerjasama dan berkolaborasi baik yang lingkupnya 

nasional maupun internasional. Berdasarkan pandangan tersebut, maka human 

security memiliki karakter sebagai berikut: 

 Universalitas yakni, adanya kepahaman bersama tentang pentingnya menjaga 

dan melindungi kemanusiaan. 

 Interdependensi yakni, adanya saling ketergantungan satu sama lain untuk 

bekerjasama mengatasi permasalahan atau ancaman yang sedang melanda 

dunia. 

 

24) Michael, G. smith and Jacqueline Whelan, 2008, Advancing human security: new strategy 

thinking for Australia,  jurnal, vol. 4. 
25)Agung, Anak Banyu perwita. 2001. Busung Lapar dan Keamanan Manusia.Di 

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=5197&coid=3&caid=31&gid=1.Di akses pada 

tanggal 4 Januari 2011. 
26) Stephanie, Lawson. 2003. International relations. Cambride: polity press. Hal. 89 

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=5197&coid=3&caid=31&gid=1
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 Preventif, merupakan karakter dari human security, karena apapun bentuk 

ancaman yang terjadi diperlukan adanya suatu tindakan pencegahan agar 

ancaman tersebut tidak meluas 

 People center, maksudnya human security memusatkan perhatian dan kajian 

pada perlindungan manusia dari segala bentuk ancaman.
27 

Flu burung merupakan salah satu fenomena inaternasional yang masuk 

dalam cakupan human security. Human security digunakan dalam penelitian ini 

untuk menjelaskan bahwa wabah flu burung merupakan penyakit yang 

memberikan ancaman yang besar bagi manusia. Flu burung memiliki sifat 

endemik dan berdampak kematian bagi manusia, oleh sebab itu sangat penting di 

adakan tindak lanjut untuk mengatasi wabah flu burung guna untuk 

menyelamatkan keamanan manusia. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

 Metode penulisan ini menggunakan metode penulisan deskriptif sebagai 

salah satu metode untuk menjelaskan permasalahan yang sedang dibahas. Metode 

penulisan deskriptif merupakan jenis penelitian dimana penulis berusaha untuk 

memberikan gambaran atau mendeskripsikan keadaan obyek serta permasalahan 

dengan menggunakan analisa data. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjawab 

permasalahan yang ada dalam penelitian secara obyektif.28 

Dalam proses penelitian, peneliti harus menentukan tingkat analisis yang 

akan di teliti. Tingkat analisis terbagi kepada dua macam yaitu, unit eksplanasi 

(variabel independen) dan Unit analisa (variabel dependen). Unit analisa (variabel 
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dependen) adalah fenomena yang hendak diteliti dan diramalkan sehingga dapat 

menemukan solusi untuk suatu permasalahan. Sedangkan unit eksplanasi (variable 

independen) adalah mengkondisikan terjadinya suatu sebab atau dampak dari unit 

analisa yang diteliti.
29

 

 Judul dari penelitian ini adalah Kepentingan MNC (Perusahaan Farmasi) 

Dalam Program Penanganan Flu Burung Oleh WHO Di Indonesia. Dari judul 

tersebut maka kita bisa mengidentifikasi variabel-variabelnya atau tingkat 

eksplanasinya. Judul diatas terbagi menjadi dua variable yaitu variabel dependen 

dan varibel independen. Varibel dependennya adalah Kepentingan MNC 

(Perusahaan Farmasi), sedangkan varibel independennya adalah Penanggulangan 

Flu Burung Oleh WHO di Indonesia 

1.6.2 Ruang Lingkup Penelitian  

1.6.2.1 Ruang Lingkup Waktu 

 Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini menggunakan batasan waktu 

yakni antara tahun 2005 hingga tahun 2008. Penyebaran kasus wabah flu burung 

di Indonesia mulai meningkat pada tahun 2005 dimana kasusnya telah 

menimbulkan korban pada manusia. Pada saat itu terjadi kelangkaan vaksin flu 

burung akibat penyebaran ancaman flu burung yang mengglobal, tingginya 

kebutuhan masyarakat terhadap vaksin flu burung khususnya Indonesia maka 

WHO memberikan vaksin flu burung yang bernama oseltamifir (tamiflu) kepada  

 

 

 

27) Sorensen, George dkk, op cit. hal. 141 
28) Lexy, J. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 6 
29) Sanapiah Faisal, 1999, Format-Format Penelitian Sosial. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hal. 21. 
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Indonesia sebanyak 3.800 kapsul.
30

Penelitian ini dibatasi hingga tahun 2008 

karena jumlah kasus flu burung dan jumlah korban flu burung di Indonesia sudah 

mengalami penurunan yang signifikan. 

1.6.2.2 Ruang Lingkup Materi 

 Batasan penelitian dalam ruang lingkup materi ini hanya membahas 

mengenai upaya yang dilakukan oleh WHO dalam membantu mengatasi kasus flu 

burung di Indonesia, serta menganalisa adanya keterlibatan pihak MNC 

(perusahaan farmasi) dalam proses penanggulangan flu burung sehingga 

menimbulkan perilaku manipulasi dari pihak WHO dalam mengatasi flu burung di 

Indonesia. Intervensi yang dilakukan oleh perusahaan farmasi tersebut guna untuk 

mencapai kepentingan pribadinya dalam meningkatkan produksi obat dan 

memonopoli penjualan vaksin flu burung yang di produksi oleh perusahaan 

mereka. 

1.6.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode studi kepustakaan yaitu mempelajari dan mengkaji jurnal-

jurnal, buku-buku ilmiah, literature, artikel atau buletin, situs-situs internet, hasil 

penelitian terdahulu dan lain-lain yang relevan dengan obyek penelitian. 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

 Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman 

yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial atau 

perilaku dari sebuah objek yang diteliti. Penelitian ini menunjukan penekanan 
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terhadap suatu entitas serta proses dan makna yang tidak di uji, diukur secara 

mendalam dari segi kuantitas, entitas maupun frekuensi. Metode penelitian 

kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku objek yang akan diamati 

penulis.
31

Data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data yang 

terkait dengan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan wabah flu burung 

sebagai ancaman bagi manusia serta data tentang upaya MNC (perusahaan 

farmasi) mencapai kepentingannya dalam program penanganan flu burung oleh 

WHO di Indonesia. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram kerangka pemikiran 

berikut: 

Gambar 1.1 Alur Pemikiran Penelitian 
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 Penulis menggunakan konsep multinational corporation untuk 

menjelaskan upaya perusahaan farmasi mencapai tujuannya dalam program 

penanganan flu burung oleh WHO di Indonesia. Upaya perusahaan farmasi dalam 

mencapai kepentingannya dalam kasus flu burung di Indonesia dilakukan dengan 

cara bekerjasama langsung dengan pemerintah Indonesia dan melakukan 

intervensi terhadap kebijakan-kebijakan WHO dalam mengatasi flu burung di 

Indonesia. 

 Kemudian untuk menjelaskan penanganan flu burung oleh WHO di 

Indonesia, penulis menggunakan konsep human security, organisasi internasional 

dan bantuan luar negeri. Human security menjelaskan bahwa flu burung 

merupakan ancaman bagi national security Indonesia yang memerlukan 

penanganan intensif. Konsep organisasi internasional dan bantuan luar negeri 

menjelaskan respon WHO sebagai organisasi kesehatan dunia dalam menanggapi 

kasus flu burung Indonesia serta menjelaskan upaya yang dilakukan WHO untuk 

mengatasi flu burung di Indonesia. sedangkan konsep bantuan luar negeri 

digunakan untuk menganalisa adanya kepentingan tertentu dibalik bantuan WHO 

sehingga terjadi perilaku manipulatif dari pihak WHO dalam mengatasi flu 

burung di Indonesia. Perilaku manipulasi WHO tersebut berkaitan dengan 

keterlibatan perusahaan farmasi dalam upaya pencapaian kepentingannya dalam 

kasus flu burung di Indonesia.   

 

30) Yusi nurulita. 2008 Gambaran Pelaksanaan: Rencana Strategis (Renstra) Nasional 

Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza 

2006-2008 2005, p. 7. FKMUI. hal. 9-10. Dalam http://eprints.ui.ac.id/69032/2/122604-

S%205333-Gambaran%20pelaksanaan-Tinjauan%20literatur.pdf  Di akses tanggal 11 Januari 

2011 

31) Sanapiah Faisal. op cit 

http://eprints.ui.ac.id/69032/2/122604-S%205333-Gambaran%20pelaksanaan-Tinjauan%20literatur.pdf
http://eprints.ui.ac.id/69032/2/122604-S%205333-Gambaran%20pelaksanaan-Tinjauan%20literatur.pdf
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1.7 Sistematika Penulisan 

 Dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan beberapa bagian dalam bab 

skripsi. Pembagian ini akan dibagikan berdasarkan kerangka pemikiran yang 

membentuk keseluruhan dari penelitian ini. Sistematika penulisan dalam 

penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 1. Sistematika Penulisan 

Bab Bahasan Pokok 

Bab I:Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 

1.2. Rumusan Masalah 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.4. Tinjauan Pustaka 

1.4.1. Penelitian Terdahulu 

1.5. Landasan Konseptual 

1.5.1. Konsep Organisasi Internasional 

1.5.2. Konsep Human Security 

1.5.3. Konsep Bantuan Luar Negeri 

1.5.4. Konsep Multinational Corporation (MNC) 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Jenis Penelitian 

1.6.2. Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.2.1. Ruang Lingkup Waktu 

1.6.2.2. Ruang Lingkup Materi   

1.6.3. Metode Pengumpulan Data 
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1.6.4. Teknik Analisa Data 

1.7. Sistematika Penulisan 

Bab II: Bantuan 

WHO Mengatasi 

Flu Burung di 

Indonesia 

Bab ini secara keseluruhan membahas secara rinci 

mengenai program bantuan yang diberikan dan 

dilakukan oleh WHO dalam mengatasi flu burung di 

Indonesia, yaitu: 

2.1. Flu Burung Sebagai Isu Human Security 

2.1.1. Pengenalan Wabah Flu Burung 

2.1.2. Ancaman Wabah Flu Burung 

2.1.3. Dampak Wabah Flu Burung di Indonesia 

2.1.3.1. Dampak Flu Burung Terhadap 

Sektor Industri Indonesia 

2.1.4. Penyebaran Wabah Flu Burung 

2.1.4.1. Cara Penularan Wabah Flu Burung 

2.1.4.2. Flu Burung di Indonesia  

 2.2 Flu Burung Sebagai Isu Non-Tradisional Security 

Dalam Perspektif Keamanan Nasional Indonesia 

2.2.1. Respon dan Upaya Pemerintah Indonesia 

Terhadap Ancaman Flu Burung 

2.2.1.1. Upaya Pemerintah Indonesia 

Menghadapi Ancaman Flu 

Burung 

2.2.1.2. Alokasi Dana Pemerintah Dalam 

Mengatasi Flu Burung 

2.2.1.3. Kerjasama Pemerintah Dengan 
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Negara lain Atau Institusi 

Internasional Dalam Mengatasi Flu 

Burung Indonesia. 

2.3. Pengenalan World Health Organization (WHO) 

2.3.1. Fungsi World Health Organization (WHO) 

2.3.2. Negara-Negara Anggota WHO 

2.3.3. Peran WHO dalam Memperbaiki Kesehatan 

Dunia 

2.4. Bantuan WHO Dalam Mengatasi Flu Burung di 

Indonesia 

2.4.1. Bantuan Finansial 

2.4.2. Bantuan Teknis 

Bab III: 

Kepentingan MNC 

(Perusahaan 

Farmasi) Dalam 

Program 

Penanganan Flu 

Burung Oleh WHO 

di Indonesia 

Bab ini membahas tentang analisa penulis bagaimana 

strategi perusahaan farmasi mencapai kepentingannya 

dalam program penanganan flu burung oleh WHO di 

Indonesia, dengan melakukan lobi terhadap pihak WHO 

dan institusi kesehatan Indonesia.  

3.1. Pola Perusahaan Farmasi Mencapai 

Kepentingannya Dalam Kasus Flu Burung 

3.1.1. Lobi Perusahaan Farmasi Terhadap 

Pemerintah Negara 

3.1.1.1. Lobi Perusahaan Farmasi Terhadap 

Institusi-Institusi Kesehatan 

3.1.1.2. Hubungan Perusahaan Farmasi 

Dengan Aktor Pemerintah 

3.1.2. Lobi Perusahaan Farmasi Terhadap WHO  

3.1.2.1.  Bantuan Dana dan Vaksin 
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3.1.2.2.  Lobi Terhadap Aktor yang 

Berpengaruh Dalam WHO 

3.2. Konspirasi Perusahaan Farmasi Dengan WHO 

Dalam Mengkomersilkan Virus Flu Burung 

3.2.1. Politisasi Sampel Virus dan Vaksin 

3.2.1.1. Monopoli Varian Sampel Virus dari 

Setiap Negara  

3.2.1.2. Monopoli Penjualan Vaksin 

3.3. Propaganda Isu Ancaman Flu Burung 

3.4. Penyebaran Virus dan Pengembangan Varian Virus 

Baru (Pengembangan Senjata Biologi) 

3.4.1.  Pengenalan Senjata Biologi 

3.4.2.  Sejarah Senjata Biologi 

3.4.3. Pengembangan Senjata Biologi dari Agen 

Flu Burung dan Penyebarannya 

3.5. Kepentingan Perusahaan Farmasi Dalam Kasus Flu 

Burung di Indonesia 

3.5.1. Strategi Perusahaan Farmasi Untuk Mencapai 

Kepentingannya Dalam Kasus Flu Burung di 

Indonesia 

3.5.1.1. Lobi Perusahaan Farmasi Terhadap 

Departemen Kesehatan Indonesia 

dan WHO  

3.5.2. Manipulasi WHO Terhadap Program 

Penanganan Flu Burung di Indonesia 

3.5.2.1. Monopoli dan Komersialisasi 

Sampel Virus Flu Burung  

3.5.2.2. Propaganda Ancaman Pandemi 

Virus Flu Burung di Indonesia 

3.5.2.3. Pengembangan Varian Virus Baru 

dan Penyebarannya. 
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Bab IV: Penutup 

 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan 

pembahasan yang peneliti analisa tentang bagaimana 

upaya perusahaan farmasi mencapai kepentingannya 

dalam program penanganan flu burung oleh WHO di 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 


