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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Isu kesehatan merupakan isu low politic dalam studi Ilmu Hubungan 

Internasional. Akan tetapi di era sekarang, Isu kesehatan mengalami banyak 

perkembangan. Hal ini bisa dibuktikan dari peningkatan yang signifikan pada 

literatur yang mengulas tentang kesehatan global di kalangan akademisi dari tahun 

1997 hingga 2014.1 

Grafik 1.1.2 Peningkatan Literatur dengan Judul "Kesehatan 

Global/Kesehatan Internasional" 

 

Selain itu menurut Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam PBB (Perserikatan 

Bangsa-Bangsa) tahun 1946 menyatakan bahwa kesehatan merupakan salah satu 

                                                           
1 Christoph, A Aluttis,  Global health, foreign policy and agenda setting processes: The Europe 

Union as Global Health actor, dalam 

https://inthealth.mumc.maastrichtuniversity.nl/sites/intranet.mumc.maastrichtuniversity.nl/files/int

health_mumc_maastrichtuniversity_nl/e-book_dissertation_christoph_aluttis.pdf  diakses pada 

(03/03/17, 21:48 WIB) 
2 Ibid. 

0

100

200

300

400

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

Number of new publication with Global Health 

in title

https://inthealth.mumc.maastrichtuniversity.nl/sites/intranet.mumc.maastrichtuniversity.nl/files/inthealth_mumc_maastrichtuniversity_nl/e-book_dissertation_christoph_aluttis.pdf
https://inthealth.mumc.maastrichtuniversity.nl/sites/intranet.mumc.maastrichtuniversity.nl/files/inthealth_mumc_maastrichtuniversity_nl/e-book_dissertation_christoph_aluttis.pdf


2 
 

poin yang termasuk dalam hak asasi manusia. 3  Ini menandakan bahwa isu 

kesehatan global sangat relevan untuk dibahas dan dipelajari di era sekarang. 

Adapun kesehatan global yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah aktivitas 

sektor kesehatan yang difokuskan kepada upaya Indonesia untuk melawan 

ketidakadilan sistem kesehatan global.  

Perjalanan Indonesia dalam melakukan langkah politik dalam kesehatan 

global berawal dari terjadinya wabah flu burung di Indonesia pada tahun 2003. 

Awalnya penyakit ini hanya menyerang unggas dan hewan lain. Namun seiring 

perjalanan waktu, virus ini dapat menular kepada manusia melalui kontak langsung. 

Pada tahun 2005, di Indonesia pertama kali ditemukan kasus flu burung yang 

menyerang manusia di Tanah Karo, Sumatera Utara. Pada saat itu tingkat kematian 

yang terjadi mencapai 70% dari setiap kasus. WHO (World Health Organization) 

sebagai organisasi yang bergerak dalam isu kesehatan internasional mewajibkan 

setiap negara yang ada wabah flu burung di negaranya untuk mengirimkan sampel 

virus kepada GISN (Global Influenza Surveillance) untuk mencegah terjadinya 

pandemi virus.4 WHO mendiagnosa bahwa kasus flu burung pada manusia pertama 

di Indonesia merupakan kasus penularan antar manusia (human to human 

transmission) yang mana ini bertentangan dengan dugaan Menteri Kesehatan Siti 

                                                           
3 Soekidjo Notoatmodjo, Tri Krianto, dkk, 2013, Promosi Kesehatan Global, Jakarta: PT Rineka 

Cipta, hal 1. 
4 Rizki A. Kurniawan, 2015, Peran Indonesia Terhadap Isu Kesehatan Global Malalui Forum 

Foreign Policy and Global Health (FPGH) dalam Global Heath Governance (GHG) 2006-2013, 

dalam 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=294826&val=6444&title=PERAN%20INDO

NESIA%20TERHADAP%20ISU%20KESEHATAN%20GLOBAL%20MELALUI%20FORUM

%20FOREIGN%20POLICY%20AND%20GLOBAL%20HEALTH%20(FPGH)%20DALAM%2

0GLOBAL%20HEALTH%20GOVERNANCE%20(GHG)%202006-2013 hal 4-5, diakses pada 

(18/02/17, 12:47 WIB) 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=294826&val=6444&title=PERAN%20INDONESIA%20TERHADAP%20ISU%20KESEHATAN%20GLOBAL%20MELALUI%20FORUM%20FOREIGN%20POLICY%20AND%20GLOBAL%20HEALTH%20(FPGH)%20DALAM%20GLOBAL%20HEALTH%20GOVERNANCE%20(GHG)%202006-2013
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=294826&val=6444&title=PERAN%20INDONESIA%20TERHADAP%20ISU%20KESEHATAN%20GLOBAL%20MELALUI%20FORUM%20FOREIGN%20POLICY%20AND%20GLOBAL%20HEALTH%20(FPGH)%20DALAM%20GLOBAL%20HEALTH%20GOVERNANCE%20(GHG)%202006-2013
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=294826&val=6444&title=PERAN%20INDONESIA%20TERHADAP%20ISU%20KESEHATAN%20GLOBAL%20MELALUI%20FORUM%20FOREIGN%20POLICY%20AND%20GLOBAL%20HEALTH%20(FPGH)%20DALAM%20GLOBAL%20HEALTH%20GOVERNANCE%20(GHG)%202006-2013
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=294826&val=6444&title=PERAN%20INDONESIA%20TERHADAP%20ISU%20KESEHATAN%20GLOBAL%20MELALUI%20FORUM%20FOREIGN%20POLICY%20AND%20GLOBAL%20HEALTH%20(FPGH)%20DALAM%20GLOBAL%20HEALTH%20GOVERNANCE%20(GHG)%202006-2013
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Fadilah Supari. Hingga akhirnya Indonesia bersikeras melakukan sequencing 5 

DNA virus flu burung secara mandiri dengan bantuan ilmuan molecular biologist6 

Sangkot Marzuki pimpinan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Setelah hasil 

sequencing DNA virus dari kasus tersebut keluar, ternyata hasilnya tidak 

menunjukkan bahwa kasus tersebut terjadi karena penularan manusia melainkan 

penularan dari unggas secara langsung, hanya saja jenis virusnya lebih ganas. 

Kecurigaan Indonesia terhadap WHO bertambah saat menyadari ada sekitar 58 seed 

virus dari Indonesia yang ada di WHO dan tidak diketahui lagi bagaimana nasib 

dari virus tersebut. Karena hal ini, Indonesia meminta bukti kepada WHO mengenai 

hasil sequencing DNA yang dilakukan oleh WHO pada kasus flu burung di 

Indonesia.7   

Selain itu yang membuat Indonesia khawatir dengan sikap WHO ialah virus 

yang dikirim dari Indonesia kepada WHO ternyata dikembangkan oleh Australia 

pada awal Februari 2007. Pada saat itu Australia mengakui bahwa virus yang 

didapat berasal dari WHO. Oleh karena itu Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Siti Fadillah Supari pada saat itu melakukan protes terhadap WHO dan berusaha 

untuk merubah mekanisme pengelolaan virus agar lebih adil dan transparan. Protes 

ini ditujukan kepada WHO karena Indonesia menyangka pengiriman virus H5N1 

ke WHO digunakan untuk kepentingan kemanusiaan, akan tetapi justru dijadikan 

lahan komersil oleh Australia. 8  Indonesia kecewa bahwa negara-megara 

                                                           
5 Sequencing dalam ilmu sains memiliki arti rangkaian penelitian. 
6 Molecular biologist merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang berhubungan erat dengan 

bioteknologi. 
7 Siti Fadilah Supari, 2008, Saatnya Dunia Berubah:Tangan Tuhan  di Balik Virus Flu Burung, 

PT. Sulaksana Watinsa:Jakarta, hal 13-16. 
8 Rizki A Kurniawan, Op. Cit. 



4 
 

berkembang yang telah menyerahkan virusnya kepada WHO secara bebas tidak 

pernah diberikan balasan atau penghargaan atas kontribusinya terhadap penelitian 

WHO demi kepentingan kesehatan global. Negara-negara berkembang justru 

membeli vaksin dengan harga yang mahal kepada WHO.9 

  Kekecewaan yang sempat dialami Indonesia membuat pemerintah sadar 

bahwa harus adanya tindakan melalui kebijakan luar negeri. Bertepatan dengan 

masalah yang dialami Indonesia, beberapa Menteri Luar Negeri (Indonesia, 

Norwegia, Perancis, Thailand, Brazil, Afrika Selatan dan Senegal) membentuk 

forum Foreign Policy and Global Health Initiative 10  dan ditetapkan di Oslo, 

Norwegia pada Maret 2007. Secara general inisiasi ini bertujuan untuk mengatasi 

masalah kesehatan global. Ada tiga agenda pokok dalam kegiatan ini: kapasitas 

terhadap jaminan kesehatan global (capacity for global health security), 

menghadapi ancaman terhadap jaminan kesehatan global (facing threats to global 

health security), dan menjadikan globalisasi bekerja untuk semua isu (making 

globalization work for all). Selain itu, deklarasi ini merupakan wujud tindakan 

nyata bagi negara anggota mengenai kebijakan luar negeri dalam mengatasi 

masalah kesehatan global dan sebagai alat kerjasama yang sifatnya komplementer 

dan menjanjikan.11 Forum multilateral ini bisa menjadi ajang diplomasi Indonesia 

yang diwujudkan dalam bentuk koordinasi dan penyusunan inisiatif bersama dalam 

                                                           
9 Jason Carter, WHO’s Virus Is It Anyway? How The World Health Organization Can Protect 

Against Claims of “Viral Sovereignty”, dalam 

http://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1138&context=gjicl diakses pada 

(29/11/17, 00:27 WIB)  
10 Selanjutnya disingkat FPGH. 
11 Joevi, Roedyati. Keketuaan Indonesia dalam Forum Foreign Policy and Global Health Tahun 

2013,  dalam http://portalgaruda.org/download_article.php?article= 95776&val=3920> diakses 

pada (17/02/17, 10:39 WIB) 

http://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1138&context=gjicl


5 
 

berbagai forum lainnya seperti: Sidang Majelis Umum PBB, Dewan HAM PBB, 

dan WHA (World Health Assembly). Selain itu, negara-negara anggota FPGH juga 

membahas isu lainnya seperti: reformasi WHO, agenda Rio +20 dan Global Health 

Governance.12 

Indonesia memulai diplomasi kesehatannya pasca konflik virus sharing 

pada sidang WHA ke-60 yang diadakan di Jenewa. Pada saat itu Indonesia berupaya 

dalam mengajukan resolusi “Pandemic Infuenza Preparedness: Sharing of 

Influenza Viruses and Acces to Vaccine and other Benefits” pada tanggal 14 – 23 

Mei 2007. Resolusi ini bertujuan mengajak dunia internasional untuk membangun 

mekanisme virus sharing yang transparan dan adil, agar negara-negara berkembang 

dapat merasakan manfaatnya. Resolusi tersebut juga menjamin bahwa kerjasama 

sharing sampel virus dapat menghormati kedaulatan negara asal virus yang telah 

memberikan sumbangsih besar terhadap upaya menangani kesehatan global. 

Keberhasilan Indonesia tercapai setelah empat tahun kemudian, dalam sidang 

WHA ke-64 resolusi WHA No.64/56 tentang “Pandemic Infuenza Preparedness: 

Sharing of Influenza Viruses and Acces to Vaccine and other Benefits” secara sah 

ditetapkan. Sidang tersebut dipimpin oleh Menteri Kesehatan Endang Rahayu 

Sedyaningsih dan dilaksanakan pada tanggal 16 – 24 Mei 2011 di Jenewa. Di 

hadapan 193 negara anggota WHO resolusi ini ditetapkan agar kerangka kerjasama 

multilateral dalam kesiapan dunia menghadapi pandemi influenza khususnya 

mekanisme virus sharing, akses pada vaksin dan manfaat lain serta Standard 

                                                           
12  Tabloid Diplomasi, Isu Kesehatan Masuk dalam ranah diplomasi, dalam 

http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2012/Tabloid%20Diplomasi%20Agustus%202012.pdf hal 5, 

diakses pada (20/02/17, 14:27 WIB) 

http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2012/Tabloid%20Diplomasi%20Agustus%202012.pdf
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Material Transfer Ageement (SMTA).13  Penetapan resolusi tersebut merupakan 

kesuksesan besar dalam perjuangan bagi negara-negara berkembang khususnya 

Indonesia. Sejak 2007 Indonesia memperjuangkan keadilan sistem penanganan 

pandemi influenza dan ketidakadilan dalam sistem kesehatan global khususnya 

dalam virus sharing akhirnya berhasil. Keberhasilan yang dicapai oleh Indonesia 

dalam upaya meningkatkan kesehatan global ini tak lepas dari partisipasi Indonesia 

dalam inisiasi FPGH yang memberikan wadah diplomasi berupa pelajaran untuk 

melawan ketidakadilan dalam sistem kesehatan global dan meningkatkan kesehatan 

global tanpa memandang power yang dimiliki suatu negara.  

  Peneliti tertarik mengambil topik penelitian mengenai hal ini karena pada 

akhir abad 20 hingga sekarang masalah kesehatan lebih sering muncul dalam 

agenda forum internasional. Negara-negara bekerjasama untuk mengambil langkah 

untuk meningkatkan kesehatan global. Menteri kesehatan dari berbagai negara 

dipertemukan untuk membahas masalah kesehatan yang sedang dihadapi. 

Kemudian mengeluarkan sebuah deklarasi dan menjalankan negosiasi serta 

bekerjasama dalam menghadapi ancaman kesehatan bersama-sama. Adapun hal 

yang paling penting ialah negara-negara yang tergabung dalam forum di bidang 

kesehatan bekerjasama dalam mendukung akses ke sistem kesehatan universal guna 

kemaslahatan umat manusia.  

1.2 Rumusan Masalah 

Melihat dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, kronologi Indonesia 

yang berupaya untuk melakukan diplomasi sebagai langkah politik melalui FPGH 

                                                           
13 Rizki, Op. Cit. hal 8.   
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dalam isu kesehatan global. Kemudian peneliti mengambil sebuah rumusan 

masalah “Mengapa Indonesia Berupaya Melawan Ketidakadilan Dalam Sistem 

Kesehatan Global ?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

a. Agar mengetahui alasan Indonesia dalam upaya melawan ketidakadilan 

sistem kesehatan global khususnya mekanisme virus sharing.  

b. Mengetahui tindakan Indonesia dalam menjalankan langkah politik kesehatan 

global dalam proses pengesahan resolusi WHA No.64/56 tentang “Pandemic 

Infuenza Preparedness: Sharing of Influenza Viruses and Acces to Vaccine 

and other Benefits”. 

1.3.2  Manfaat Penelitian  

a.  Manfaat Akademis  

Penelitian ini berusaha mengangkat topik kesehatan global yang 

termasuk dalam isu global kontemporer serta membuktikan bahwa isu low 

politic bisa menjadi salah satu tujuan utama kebijakan luar negeri suatu 

negara.  

b.  Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada akademisi khususnya 

kepada civitas jurusan Ilmu Hubungan Internasional agar menjadi referensi 

literatur dalam mempelajari isu kesehatan global. 
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1.4    Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini memerlukan acuan berupa penelitian terdahulu yang memiliki 

kesamaan topik ataupun konsep namun tidak persis sama dengan penelitian ini. Hal 

ini bertujuan agar penelitian yang diteliti memang menjadi kasus yang diminati oleh 

akademisi Ilmu Hubungan Internasional.  

Penelitian pertama berasal dari disertasi Christoph Alexander Aluttis yang 

berjudul “Global health, foreign policy and agenda setting: The European Union 

as a global health actor”. Aluttis menyelesaikan penelitiannya tahun 2015 dan 

mengangkat topik tentang kesehatan global yang berhubungan dengan kebijakan 

luar negeri. Aluttis memulai disertasinya dengan grafik peningkatan signifikan 

literatur tentang global health dari tahun 1997-2014. Dalam penelitiannya, Aluttis 

mengidentifikasi mengapa global health menjadi relevan dengan agenda setting di 

tingkat Uni Eropa. Dengan konsep Kingdon’s multiple streams on agenda setting 

Aluttis menjelaskan bahwa adanya perbedaan definisi dan aplikasi untuk global 

health diantara pembawa kepentingan di Uni Eropa. Adanya perbedaan disebabkan 

oleh adanya konsesus di antara kekuatan politik, seharusnya konsesus harus 

disesuaikan dengan melihat keadaan masyarakat dan ini menggambarkan bahwa 

hasil yang didapat pada konsesus tidak sesuai dengan masalah yang sedang 

dihadapi masyarakat Eropa.  Dalam penelitiannya, Aluttis mengangkat Jerman 

sebagai negara besar di Eropa yang membawa isu kesehatan global dalam kebijakan 

luar negerinya. Ini menjadi faktor pendukung di Uni Eropa untuk menjadikan isu 

kesehatan global sebagai framework.14 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

                                                           
14 Christoph, Op. Cit.  
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Aluttis ialah Aluttis berfokus kepada Uni Eropa yang berperan sebagai aktor 

kesehatan global sedangkan penelitian ini menggunakan aktor negara (Indonesia). 

Persamaannya ialah penggunaan konsep Kingdon’s multiple streams on agenda 

setting dalam penelitian. Kemudian penelitian Aluttis berguna sebagai acuan 

bagaimana isu kesehatan bisa menjadi salah satu agenda setting dan apa urgensinya 

isu kesehatan yang masuk ke dalam ranah kebijakan luar negeri suatu negara. 

  Penelitian kedua yaitu skripsi dari Muh Andi Nasrullah yang berjudul 

“Renegosiasi Indonesia Terhadap Rezim Kesehatan Global: Penolakan Menteri 

Kesehatan Siti Fadillah Supari Untuk Berbagi Sampel Virus H5N1”. Dalam 

penelitiannya, Andi melakukan wawancara secara langsung dengan Menteri 

Kesehatan Siti Fadillah Supari mengenai penolakan berbagi sampel virus H5N1 

dalam kasus renegosiasi serta aktor yang terlibat langsung dalam renegosiasi 

tersebut.  Andi menjelaskan mengenai pandangan Indonesia terhadap ketidakadilan 

dan ketidaktransfaran dalam sistem Global Influenza Network Surveillence (GISN) 

di WHO dan bagaimana posisi WHO sebagai rezim kesehatan serta posisi Amerika 

Serikat sebagai lawan runding Indonesia. Kemudian Andi menganilisis jalannya 

renegosiasi dengan menggunakan konsep negosiasi oleh Roger Fisher, dan 

akhirnya Indonesia berhasil membuktikan bahwa terjadinya pelanggaran dalam 

mekanisme GISN. Proses renegosiasi dimulai dari akhir tahun 2006 dan berakhir 

pada 24 Mei 2011.15 Kemudian perbedaan penelitian Andi dengan penelitian ini 

                                                           
15   Muh, A Nasrullah, Renegosiasi Indonesia Terhadap Rezim Kesehatan Global: Penolakan 

Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari Untuk Berbagi Sampel Virus H5N1, dalam 

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved

=0ahUKEwidw_G1qcHSAhVFwrwKHZaKCPgQFghMMAY&url=http%3A%2F%2Fetd.reposito

ry.ugm.ac.id%2Fdownloadfile%2F65021%2Fpotongan%2FS1-2013-288721-

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidw_G1qcHSAhVFwrwKHZaKCPgQFghMMAY&url=http%3A%2F%2Fetd.repository.ugm.ac.id%2Fdownloadfile%2F65021%2Fpotongan%2FS1-2013-288721-chapter1.pdf&usg=AFQjCNE2wH_oZLUYyvTG3v5kXjAs0qVKzg&sig2=dldx3YBoikypcIjIAXHyVA&bvm=bv.148747831,d.dGo
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidw_G1qcHSAhVFwrwKHZaKCPgQFghMMAY&url=http%3A%2F%2Fetd.repository.ugm.ac.id%2Fdownloadfile%2F65021%2Fpotongan%2FS1-2013-288721-chapter1.pdf&usg=AFQjCNE2wH_oZLUYyvTG3v5kXjAs0qVKzg&sig2=dldx3YBoikypcIjIAXHyVA&bvm=bv.148747831,d.dGo
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidw_G1qcHSAhVFwrwKHZaKCPgQFghMMAY&url=http%3A%2F%2Fetd.repository.ugm.ac.id%2Fdownloadfile%2F65021%2Fpotongan%2FS1-2013-288721-chapter1.pdf&usg=AFQjCNE2wH_oZLUYyvTG3v5kXjAs0qVKzg&sig2=dldx3YBoikypcIjIAXHyVA&bvm=bv.148747831,d.dGo
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ialah Andi berfokus pada negosiasi dan renegosiasi Indonesia dengan WHO dari 

akhir 2006 hingga 2011 sedangkan penelitian ini berfokus pada langkah yang 

diambil Indonesia dalam kasus virus sharing dan bergabungnya dalam FPGH. 

Persamaannya ialah memakai kasus flu burung sebagai awal latar belakang masalah 

penelitian. Serta penelitian ini berguna untuk mengetahui perjuangan Indonesia 

yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari dalam renegosiasi 

untuk berbagi sampel virus H5N1. Karena tidak lama setelah dimulainya 

renegosiasi, Indonesia bergabung dengan FPGH.  

 Selanjutnya penelitian ketiga ditulis oleh Devi Aggraeni dengan judul 

“Kepentingan Multinational Corporation (Perusahaan Farmasi) dalam Program 

Penanganan Flu Burung oleh World Health Organization di Indonesia”. Dalam 

penelitiannya, Devi mengawali penelitiannya dengan isu kesehatan yang mulai 

menjadi prioritas negara-negara sejak adanya penyakit menular seperti flu burung 

(Avian Influenza). Devi menjelaskan bagaimana wabah flu burung mulai menyebar 

di Indonesia dan WHO berkomitmen untuk membantu Indonesia dengan program 

vaksinisasi, kampanye dan sebagainya. Ternyata dibalik penanggulangan yang 

dilakukan oleh WHO ada keterlibatan MNC (perusahaan-perusahaan farmasi). 

Tujuan dibalik keterlibatan MNC ialah untuk memasarkan produk vaksin mereka 

secara global serta mendapat keuntungan yang besar. Hal ini menimbulkan tindakan 

yang manipulatif yang dilakukan oleh WHO dalam penanggulangan wabah flu 

burung di Indonesia. Berbagai macam tindakan manipulatif yang dilakukan oleh 

                                                           
chapter1.pdf&usg=AFQjCNE2wH_oZLUYyvTG3v5kXjAs0qVKzg&sig2=dldx3YBoikypcIjIAX

HyVA&bvm=bv.148747831,d.dGo  diakses pada (03/06/17, 14:14 WIB) 

 

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidw_G1qcHSAhVFwrwKHZaKCPgQFghMMAY&url=http%3A%2F%2Fetd.repository.ugm.ac.id%2Fdownloadfile%2F65021%2Fpotongan%2FS1-2013-288721-chapter1.pdf&usg=AFQjCNE2wH_oZLUYyvTG3v5kXjAs0qVKzg&sig2=dldx3YBoikypcIjIAXHyVA&bvm=bv.148747831,d.dGo
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidw_G1qcHSAhVFwrwKHZaKCPgQFghMMAY&url=http%3A%2F%2Fetd.repository.ugm.ac.id%2Fdownloadfile%2F65021%2Fpotongan%2FS1-2013-288721-chapter1.pdf&usg=AFQjCNE2wH_oZLUYyvTG3v5kXjAs0qVKzg&sig2=dldx3YBoikypcIjIAXHyVA&bvm=bv.148747831,d.dGo
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WHO ialah melakukan propaganda adanya ancaman pandemi flu burung di 

Indonesia, monopoli dan komersialisasi sampel virus flu burung Indonesia, dan 

bekerjasama dengan perusahaan farmasi untuk mengembangkan virus-virus baru 

dari agen flu burung di Indonesia.16 Perbedaan penelitian Devi dengan penelitian 

ini ialah Devi membahas tentang kepentingan pihak MNC bantuan yang 

diberikannya di Indonesia karena wabah flu burung, sedangkan penelitian ini 

berfokus terhadap Indonesia yang berupaya melepaskan diri dari ketidakadilan 

mekanisme sistem kesehatan global. Persamaanya ialah menjadikan isu flu burung 

sebagai latar belakang masalah penelitian. Kemudian penelitian Devi berguna 

sebagai referensi sejarah konflik yang pernah dialami Indonesia dan WHO 

mengenai virus sharing pandemi flu burung.  

 Penelitian keempat dilakukan oleh George K Nganga dengan judul 

“Emerging International issues in Health Diplomacy a Case Study of Kenya”. 

Dalam penelitiannya, Nganga bertujuan untuk membangun serta mengevaluasi 

diplomasi kesehatan sebagai isu internasional yang memfokuskan penelitiannya 

pada negara Kenya. Penelitiannya berawal dari pembahasan menipisnya peran 

WHO dalam menjalankan misi diplomasi kesehatan dan digantikan dengan 

munculnya aktor negara yang dirasa lebih efektif dalam menjalankan negosiasi 

dalam bidang kesehatan. Ini disebabkan oleh berbagai macam kepentingan oleh 

setiap negara dalam mengatasi masalah kesehatan di negaranya sendiri. Pemerintah 

Kenya menganggap ketidakefektifan diplomasi yang dilakukan oleh WHO terletak 

                                                           
16 Devi Anggraeni, Kepentingan Multinational Corporation (Perusahaan Farmasi) dalam Program 

Penanganan Flu Burung oleh World Health Organization di Indonesia, Skripsi, Malang: Jurusan 

Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 6.  
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pada kurangnya informasi yang bisa diakses oleh negara-negara berkembang atau 

negara dunia ketiga.   

 Mengingat bahwa Kenya berada di daerah Afrika yang selama ini dikenal 

sebagai kawasan rentan wabah pandemi. Kementrian Luar Negeri Kenya 

mengusulkan misi diplomatic dengan cara melatih para dokter/praktisi kesehatan 

untuk belajar ilmu-ilmu diplomasi. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh 

negara-negara biasanya, para diplomat diharuskan belajar berbagai isu agar bisa 

menjalankan misi diplomatik.17 Perbedaan penelitian Nganga dan penelitian ini 

ialah aktor dalam penelitian. Persamaannya ialah membahas pentingnya Global 

Health Diplomacy khususnya untuk negara berkembang. Kemudian penelitian ini 

berguna sebagai studi kasus negara berkembang untuk menjadikan isu kesehatan 

global merupakan hal yang penting dalam kebijakan luar negeri dan sama halnya 

dengan yang diupayakan Indonesia.  

 Penelitian kelima ditulis oleh Oyvind Eggen dan Ole Jacob Sending dengan 

judul “Recent contribution to research on health and foreign policy;A report of 

the International research initiative ‘Foreign Policy as Part of Global Health 

Challenges’”.  Penelitian yang dilakukan oleh Eggen dan Sending ini mengulas 

tentang keterkaitan antara kesehatan dengan kebijakan luar negeri. Mereka meneliti 

bagaimana pergeseran rasionalitas dan kepentingan para aktor di masa sekarang. 

Itulah alasan Isu kesehatan global menjadi relevan dengan kebijakan luar negeri.   

                                                           
17 George, K Nganga, Emerging International issues in Health Diplomacy a Case Study of Kenya, 

dalam 

http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/77748/Nganga_Emerging%20international

%20issues%20in%20health%20diplomacy.pdf?sequence=4&isAllowed=y  diakses pada (16/03/17, 

20:37 WIB) 

http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/77748/Nganga_Emerging%20international%20issues%20in%20health%20diplomacy.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/77748/Nganga_Emerging%20international%20issues%20in%20health%20diplomacy.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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Selanjutnya Eggen dan Sending membahas tentang isu kesehatan dan 

kebijakan luar negeri yang menjadi isu Global Health Governance (GHG). Mereka 

membedakan bahwa adanya perbedaan antara GHG dan pemerintahan global untuk 

kesehatan (seperti hal nya WHO). Alasan yang pertama ialah mengacu pada 

tantangan tata kelola pada sektor kesehatan global. Kedua ialah mengacu pada 

pendekatan yang lebih luas seperti mempengaruhi sektor non-kesehatan untuk 

memprioritaskan dan menanggapi isu kesehatan dengan lebih baik tetapi dengan 

mengubah tujuannya untuk mengubah sektor non-kesehatan baik secara nasional 

maupun global.18 Persamaan penelitian Eggen dan Sending dengan penelitian ini 

ialah membahas pentingnya memasukkan isu kesehatan dalam kebijakan luar 

negeri suatu negara. Perbedaanya ialah Eggen dan Sending berusaha mengevaluasi 

sistem kesehatan internasional abad 21, sedangkan penelitian ini menjelaskan 

upaya Indonesia dalam mengubah sistem kesehatan internasional dalam sistem 

virus sharing. Kemudian penelitian ini berguna sebagai rujukan untuk mengetahui 

dinamika isu kesehatan global dan bagaimana tantangannya.  

Penelitian terakhir dilakukan oleh Nurhikmah dengan judul “Upaya 

Indonesia Untuk Melawan Ketidakadilan dalam Sistem Kesehatan Global” 

Penelitian ini berupaya menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan 

keikutsertaannya dalam Inisiasi FPGH untuk melawan ketidakadilan dalam sistem 

kesehatan global. Setelah terlibat konflik dengan WHO dalam perihal virus sharing 

                                                           
18 Oyvind, Eggen. Ole Jacob. Sending,  Recent contributions to research on health and foreign 

policy: A report of the International research initiative  ’Foreign Policy as Part of Global Health 

Challenges’,  dalam 

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/277144/NUPI%252BReport-Eggen-

Sending.pdf?sequence=3&isAllowed=y  diakses pada (16/03/17, 20:13 WIB) 

 

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/277144/NUPI%252BReport-Eggen-Sending.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/277144/NUPI%252BReport-Eggen-Sending.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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flu burung, Indonesia berupaya untuk melakukan protes kepada WHO. Namun 

sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki strategi untuk mengumpulkan 

kekuatan dengan ikut turut serta dalam forum internasional dan mendorong isu 

kesehatan sebagai salah satu hal yang penting untuk di jadikan langkah politik. 

Hingga akhirnya Indonesia berhasil membuktikan dengan disahkannya resolusi di 

sidang umum WHA tentang “Pandemic Infuenza Preparedness: Sharing of 

Influenza Viruses and Acces to Vaccine and other Benefits”. Indonesia mengajukan 

resolusi tersebut dari tahun 2007 lalu berhasil disahkan tahun 2011.  

Table Penelitian Terdahulu 

Nama  

Judul Penelitian  

Metodologi 

Teori/Konsep  

Hasil 

Christoph Alexander 

Aluttis  

 

Global health, foreign 

policy and agenda 

setting: The European 

Union as a global health 

actor 

Deskriptif 

 

Kingdon’s 

Multiple 

Streams theory 

on Agenda 

setting 

 

 

- Adanya perbedaan definisi dan aplikasi 

mengenai kesehatan global yang 

disebabkan oleh adanya konsesus di 

antara kekuatan politik, konsesus 

seharusnya disesuaikan dengan melihat 

keadaan masyarakat dan ini 

menggambarkan bahwa hasil yang 

didapat pada konsesus tidak sesuai 

dengan masalah yang sedang dihadapi 

masyarakat Eropa.  

- Adanya tantangan secara metodologis 

dalam hubungan pembangunan kesehatan 

dan hasil kesehatan yang sebenarnya. 

Kelemahan validitas hasil yang disajikan 

lembaga pendanaan kesehatan menjadi 

kendala dalam menangani isu kesehatan 

global di Uni Eropa. 

Muh Andi Nasrullah  

 

Renegosiasi Indonesia 

Terhadap Rezim 

Kesehatan Global: 

Penolakan Menteri 

Kesehatan Siti Fadillah 

Supari Untuk Berbagi 

Sampel Virus H5N1 

Eksplanatif 

 

- Rezim 

Internasional 

- Posisi & 

Kepentingan 

- Post-Agreement 

Negotiation 

Amerika Serikat menggunakan reward and 

punishment untuk menekan Indonesia pada 

jalannya negosiasi. Amerika Serikat 

menawarkan bantuannya untuk capacity 

building Indonesia untuk menghadapi 

wabah global  

influenza, kemudian Amerika Serikat 

menekan Indonesia di sektor perdagangan, 
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- Rezim 

Kesehatan 

Global 

 

 

mengenai ekspor udang yang dipersulit 

oleh pihak Amerika Serikat. 

Devi Anggraeni 

 

Kepentingan 

Mutinational 

Corporation 

(Perusahaan Farmasi) 

dalam Penanganan Flu 

Burung oleh WHO di 

Indonesia 

Deskriptif 

 

- MNC 

- Organisasi 

Internasional 

- Bantuan Luar 

Negeri 

- Human 

Security 

 

Dalam proses penanggulangan flu burung 

di Indonesia, ada keterlibatan pihak MNC 

yaitu perusahaan farmasi yang memiliki 

kepentingan tertentu. Perusahaan farmasi 

(Baxter) bekerjasama dengan departemen 

kesehatan Indonesia, Baxter juga 

bekerjasama denga WHO dan 

mengkomersilkan sampel virus flu burung 

milik Indonesia. Baxter mencari 

kepentingannya dengan melakukan 

lobbying terhadap pemerintah Indonesia 

dan WHO serta dengan negara lain. 

George K. Nganga 

 

Emerging International 

issues in Health 

Diplomacy a Case Study 

of Kenya 

Field Research Kesehatan di negara-negara maju lebih 

terjaga dibandingkan dengan situasi 

kesehatan di Kenya dan negara-negara 

berkembang lainnya. Karena kesehatan di 

negara berkembang masih berfokus pada 

perawatan kesehatan dan penanggulangan 

penyakit menular. Negara-negara 

berkembang yang lemah secara politik dan 

ekonomi tidak mampu menangani penyakit 

endemik dan pandemik yang terjadi di 

negaranya. Sedangkan diplomasi kesehatan 

di negara-negara maju seperti Inggris, 

Swiss dan China memang didukung oleh 

pemerintah. 

Kenya dan negara-negara berkembang 

lainnya hanya sebagai ‘penerima’ dalam 

konteks diplomasi kesehatan. Lembaga 

kesehatan internasional menjadi sanagat 

penting untuk membantu pendanaan. 

Mereka menjadi faktor utama dalam 

diplomasi kesehatan itu sendiri.  

Oyvind Eggen dan Ole 

Jacob Sending 

 

Recent Contribution to 

Research on Health and 

Foreign Policy: A Report 

of the International 

Research Initiative 

Field Research - Adanya perbedaan antara literatur 

penelitian tentang mengenai kesehatan 

global dan GHG.  Beberapa literatur 

mendefinisikan kesehatan global sebagai 

pendekatan kualitatif yang baru dengan 

karakteristik berbeda. Sementara yang 

lain menyebutnya dengan ‘kesehatan 

internasional. 
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‘Foreign Policy as part of 

Global Health 

Challenges 

- Isu kesehatan memunculkan isu 

kedaulatan nasional dalam konsep 

keamanan terkait ancaman bahaya 

pandemi dan jugan pencapian MDGs.   

Nurhikmah  

 

Upaya Indonesia Untuk 

Melawan Ketidakadilan 

dalam Sistem Kesehatan 

Global 

Eksplanatif 

 

- Teori 

Dependensi 

Modern 

- Global 

Health 

Diplomacy  

Adanya ketidakadilan yang terjadi dalam 

sistem akses kesehatan dalam WHO dan 

ketergantungan Indonesia pada WHO 

membuat Indonesia yang saat itu diwakili 

oleh Siti Fadillah Supari (Menkes) 

mengajukan protes. Sebagai negara 

berkembang Indonesia tidak memiliki 

kekuatan yang besar untuk mempengaruhi 

WHO ataupun menuntut WHO atas 

ketidakadilan, maka dengan itu Indonesia 

bersama Norwegia, Brazil, Thailand, 

Perancis, Senegal dan Afrika Selatan 

menginisiasi FPGH untuk melakukan 

tindakan kolektif bersifat global agar dapat 

menangani masalah dalam isu kesehatan 

global. Tujuan Indonesia melalui FPGH 

ialah untuk mengumpulkan suara-suara 

negara agar dapat terbentuk koordinasi dan 

tersusunnya inisiatif bersama seperti dalam 

forum WHA. 

Karena diplomasi yang dilakukan 

Indonesia dalam FPGH dan WHA, 

Indonesia berhasil memperjuangkan 

resolusi “Pandemic Infuenza 

Preparedness: Sharing of Influenza Viruses 

and Acces to Vaccine and other Benefits” 

yang disahkan dalam sidang WHA ke-64 

resolusi  WHA No.64/56 tahun 2011. 

 

1.5    Landasan Teori/Konsep 

1.5.1 Teori Dependensi Modern 

Teori dependensi modern lahir dari kritik Fernando Henrique 

Cardoso terhadap definisi dependensi klasik mengenai adanya 

pembangunan di negara-negara pinggiran. Cardoso pada saat itu seorang 

ahli ilmuan sosial di Brazil menjelaskan bahwa gejala pembangunan dan 
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ketergantungan bisa berjalan beiringan. Cardoso menamai gejala 

pembangunan dalam ketergantungan ini sebagai associated-dependent 

development atau pembangunan yang tergantung hanya terikut-sertakan.  

Kemudian Cardoso menjelaskan hal ini karena adanya perubahan bentuk 

ketergantungan.19 

Teori Dependensi Modern muncul ketika Cardoso mencoba menjelaskan 

ketergantungan yang dialami negara-negara Amerika Latin pada tahun 1970an 

kepada IMF (Intenational Monetary Fund) dan Amerika Serikat. Cardoso 

mengkritik definisi dependensi klasik dan mencoba menjelaskan bagaimana 

proses ketergantungan yang dialami negara-negara Amerika Latin pada saat itu. 

Karena teori dependensi klasik yang sangat berfokus pada masalah 

keterbelakangan negara berkembang sehingga menyebabkan ketergantungan 

kepada negara maju.  

Teori dependensi (ketergantungan) lahir dengan dua induk. Pertama 

dari teori imperialism dan kolonialisme dan yang kedua dari studi-studi 

empiris mengenai pembangunan di negara berkembang. Cardoso 

menyebutkan bahwa pembangunan dan ketergantungan dalam sebuah negara 

bisa berjalan beriringan. Caranya dengan bergantung kepada keikutsertaan 

atau associated-dependent development. Ini juga dipahami sebagai 

pembangunan yang dilakukan sebuah negara berdasarkan keikutsertaannya 

                                                           
19 Arief Budiman, 1995, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

hal 75.  
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akan sesuatu atau kegiatan dalam lingkup internasional. Hal ini terjadi karena 

ada perubahan bentuk ketergantungan dari waktu ke waktu.20   

Cardoso menentang pendapat teori dependensi klasik yang berfokus 

pada penyebab ketergantungan negara berkembang akibat pengaruh eksternal 

(sistem politik dunia). Cardoso mengatakan bahwa pengaruh internal 

merupakan hal yang sangat menentukan sebuah ketergantungan terhadap 

negara lain dengan cara memahami struktur sosiopolitik sebuah negara untuk 

mengartikulasikan kepentingan negaranya.21 Ia juga menambahkan:  

“A future with dignity for the countries of the South will be 

achieved only with more education, a better state, enhanced 

productivity from its “human capital”, and a great technological 

leap forward (information technology, new materials, 

environmental sense, and new modes of organization). Also 

required are a democratized society and state (necessary 

conditions, as noted above, for the marriage of productions, 

university, and society in an atmosphere of freedom which is 

conductive to organizational and technological innovation).”22 

Cardoso menyebutkan bahwa di masa depan (sekarang atau yang akan 

datang) negara-negara Selatan akan mengalamin kemajuan jika tingkat 

pendidikan yang tinggi, keadaan yang lebih baik, dan meningkatnya angka 

produktivitas manusia. Selain itu peran dari teknologi untuk sistem 

informasi, memahami lingkungan, hingga model baru dari sebuah 

organisasi juga mendukung sebuah pembangunan. Untuk mewujudkan itu 

semua dibutuhkan negara dengan masyarakat yang demokratis sehingga 

                                                           
20 Arief Budiman, 1995, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

hal 75. 
21  Gaylord G Candler, Cardoso, Dependency Theory and Brazil, dalam 

http://www.unf.edu/~g.candler/articles/FHC-RM.pdf diakses pada (04/10/17, 23:27 WIB) 
22 Ibid. 

http://www.unf.edu/~g.candler/articles/FHC-RM.pdf
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tercipta suasana kebebasan yang kondusif untuk inovasi teknologi dan 

organisasi. 

Cardoso juga menekankan pada reaksi dari tiap-tiap negara terhadap 

pengaruh eksternal yang berbeda-beda karena negara sendiri yang dapat 

menentukan itu. Dengan kata lain, itu semua bergantung pada bagaimana 

suatu negara (negara yang mengalami ketergantungan) mengalami proses 

pengambilan keputusan. Salah satu cara yang ditawarkan Cardoso ialah 

melakukan gerakan politik untuk melawan keterebelakangan.23 Walaupun 

teori dependensi ini muncul pada tahun 1960, yang mana saat itu banyak 

negara-negara yang perekonomiannya masih mengalami keterbelakangan 

dan masih banyak bergantung secara ekonomi kepada negara maju. Peneliti 

melihat pola yang ada dalam teori dependensi modern memiliki kesamaan 

dengan kasus Indonesia dan WHO mengenai virus sharing. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pandemi flu 

burung tahun 2003. Pada saat itu WHO (World Health Organization) 

mewajibkan setiap negara yang ada wabah flu burung di negaranya untuk 

mengirimkan sampel virus kepada GISN (Global Influenza Surveillance) 

untuk mencegah terjadinya pandemik virus. Sebagai negara anggota WHO, 

Indonesia patuh mengirimkan virusnya kepada WHO dan GISN tahun 2005. 

Namun ternyata virus yang dikirim dari Indonesia dikembangkan oleh 

                                                           
23 Arief Budiman, Op. Cit. hal 89-94.  
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Australia pada awal Februari 2007 tanpa sepengetahun Indonesia dan 

Australia mengakui bahwa virus yang didapat berasal dari WHO.24 

Selain WHO mengomersilkan virus dari Indonesia kepada negara 

maju demi keuntungan yang didapat tenyata ada aktor-aktor yang 

diuntungkan seperti perusahaan farmasi (MNC). Karena hal itu Indonesia 

menjadi lahan eksploitasi oleh pihak-pihak pencari kepentingan dengan cara 

memunculkan perilaku-perilaku manipulatif dengan melakukan propaganda 

ancama flu burung dan memonopoli komersialisasi sampel virus dari 

Indonesia serta WHO bekerjasama dengan MNC untuk mengembangkan 

varian virus baru dari agen flu burung Indonesia. Upaya tersebut dilakukan 

guna menguasai pasar penjualan vaksin flu burung dan untuk mendapatkan 

keuntungan sebesar-besarnya. 25  Indonesia melihat bahwa adanya sistem 

kesehatan global yang terus membuat negara-negara bergantung pada WHO. 

Hingga pada saat itu Indonesia melakukan protes terhadap WHO dan 

berusaha untuk merubah mekanisme pengelolaan virus agar lebih adil dan 

transparan. 

Bergabungnya Indonesia dalam inisiasi FPGH, menjadi wadah 

Indonesia untuk mewujudkan diplomasi dalam bentuk koordinasi dan 

penyusunan inisiatif bersama dan akan dibawa dalam forum sidang WHA. 

Langkah Indonesia untuk menuntut ketidakadilan yang dilakukan oleh 

WHO dengan cara mengajukan resolusi tentang Pandemic Infuenza 

                                                           
24 Rizki, Op. Cit. 
25 Devi Aggraeni, Op. Cit. hal 6.  
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Preparedness: Sharing of Influenza Viruses and Acces to Vaccine and other 

Benefits” pada tanggal 14 – 23 Mei 2007. Indonesia mengajak negara-

negara lain untuk membangun mekanisme sharing sample yang transparan 

dan adil, agar negara-negara berkembang dapat merasakan manfaatnya. 

Resolusi tersebut juga menjamin bahwa kerjasama sharing sampel virus 

dapat menghormati kedaulatan negara asal virus yang telah memberikan 

sumbangsih besar terhadap upaya menangani kesehatan global.  

1.5.2 Global Health Diplomacy 

Global Health Diplomacy (GHD) menurut WHO ialah penyatuan isu 

kesehatan masyarakat, isu internasional, majemen, hukum dan ekonomi serta 

berfokus pada negosiasi yang mengelola dalam ruang lingkup kebijakan 

global untuk kesehatan. Tujuan dari GHD ialah untuk mendukung 

pengembangan pendekatan diplomasi yang lebih sistematis dan pro-aktif agar 

dapat mengidentifikasi dan memahami perubahan yang terjadi saat ini dan 

menjadi kunci masa depan untuk kesehatan global. Selain itu tujuan GHD 

ialah untuk membangun kapasitas di antara negara anggota (WHO) agar 

mendukung lewat tindakan kolektif yang diperlukan guna mengambil 

keuntungan dari peluang dan pengurangan risiko kesehatan.26 

GHD merupakan sebuah “diplomasi baru” yang dapat menjadi strategi 

untuk menangani masalah kesehatan global. GHD merupakan sebuah bentuk 

proses strategi diplomasi kesehatan global yang dikembangkan dalam level 

                                                           
26 WHO, Global Health Diplomacy, dalam http://www.who.int/trade/diplomacy/en/ diakses pada 

(16/04/17, 11:41 WIB) 

http://www.who.int/trade/diplomacy/en/
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negara. Ini juga bisa didefinisikan sebagai indikator yang membentuk sebuah 

kebijakan yang dilakukan oleh aktor agar melakukan negosiasi untuk 

menanggapi masalah dalam bidang kesehatan. Selain itu, GHD digunakan 

sebagai konsep dan mekanisme dalam mengambil kebijakan dan strategi 

negosiasi untuk mencapai tujuan politik, ekonomi maupun sosial. 27 

Diplomasi yang dilakukan dalam isu kesehatan itu sendiri tak luput dari 

kepentingan suatu negara dan tidak murni dari keinginan tulus suatu negara, 

aktor atau pelaku diplomasi. Oleh karenanya, pelaku negosiasi dituntut agar 

dapat memahami dinamika dengan menggunakan keahlian diplomasi.28 

Untuk memahami GHD dalam upaya menangani kesehatan global, 

GHD berfokus kepada kesehatan penduduk dalam konteks global. 

Kekhawatiran terhadap kesehatan global yang melibatkan masyarakat 

internasional menjadikan batas-batas territorial negara melemah. Sehingga 

tidak ada negara yang mampu mengatasi masalah kesehatan secara individual. 

Melalui kesepakatan, perjanjian dan forum-forum kesehatan lainnya. Dengan 

demikian GHD dapat didefinisikan sebagai negosiasi pada isu kesehatan yang 

memelukan tindakan kolektif oleh negara-negara untuk mengatasi masalah 

secara efektif. 29  WHO menyebutkan bahwa GHD merupakan usaha 

27 Michelle L Gagnon, Using Emphirical Research and a Novel Theoretical Tramework to Advance 

an Understanding of the Theory and Practice of Global Health Diplomacy, dalam http://www.ghd-

net.org/sites/default/files/gagnon.pdf diakses pada (08/02/17, 09:01 WIB)  
28 Tabloid Diplomasi, Negosiasi Isu Kesehatan Global Tidak Dapat dipisahkan dari Tarik Menarik 

Kepentingan Politik Antar Negara, dalam 

http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2012/Tabloid%20Diplomasi%20Agustus%202012.pdf hal 6, 

diakses pada (20/02/17, 14:27 WIB) 
29 Kelley Lee, Richard Smith, What is ‘Global Health Diplomacy?’ A Conceptual Review, dalam 

http://blogs.shu.edu/ghg/files/2011/11/Lee-and-Smith_What-is-Global-Health-Diplomacy_Fall-

2011.pdf diakses pada (18/02/17, 13:07 WIB) 

http://www.ghd-net.org/sites/default/files/gagnon.pdf
http://www.ghd-net.org/sites/default/files/gagnon.pdf
http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2012/Tabloid%20Diplomasi%20Agustus%202012.pdf
http://blogs.shu.edu/ghg/files/2011/11/Lee-and-Smith_What-is-Global-Health-Diplomacy_Fall-2011.pdf
http://blogs.shu.edu/ghg/files/2011/11/Lee-and-Smith_What-is-Global-Health-Diplomacy_Fall-2011.pdf
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penyelesaian masalah kesehatan global yang membutuhkan negosiasi politik 

yang menghasilkan solusi politik. Untuk menghasilkan solusi tersebut 

dilibatkan faktor ekonomi, sosial dan rekan politik di dalamnya.30 

Indonesia dalam hal ini sudah melakukan GHD dengan perjuangan 

terkait masalah virus sharing dan disahkannya resolusi “Pandemic Infuenza 

Preparedness: Sharing of Influenza Viruses and Acces to Vaccine and other 

Benefits” dalam sidang WHA ke-64. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari 

usaha Indonesia yang mengajak negara-negara lain melalui forum-forum 

kesehatan internasional untuk meminta dukungan. Sehingga sistem 

mekanisme virus sharing yang pada awalnya tidak transparan dan adil kini 

bisa menjadi transparan dan adil bagi seluruh negara.  

1.6   Metode Penelitian  

1.6.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan Rumusan masalah, penelitian ini menggunakan cara 

eksplanasi sebagai cara untuk menjelaskan fenomena.  Jenis penelitian 

eksplanatif ini bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan hasil akhir 

yang menggambarkan hubungan individu, kelompok individu, negara, 

kelompok negara dalam suatu wilayah serta sistem intenasional betingkahlaku.31 

 

 

                                                           
30 WHO Eastern Mediterranean Region, Health Diplomacy: Framing Diplomacy Through a 

Health Lens, dalam https://www.youtube.com/watch?v=vRRJ6iGB2pE diakses pada (22/02/17, 

13:36 WIB) 
31 Mohtar Mas’oed, 1990, Imu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, LP3ES Jakarta: 

PT. Ikrar Mandiriabadi, hal 307.  

https://www.youtube.com/watch?v=vRRJ6iGB2pE
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1.6.2 Metode Analisa  

Penelitian ini menggunakan metode analisa deduktif dengan cara melihat 

suatu teori dengan lebih umum. Konsep umum tentang kekuatan sejarah atau 

sifat konflik dalam sistem internasional. Kemudian fenomena yang diteliti 

dijadikan bukti untuk meguji suatu teori.32 

1.6.3 Tingkat Analisa  

Dalam penelitian ini, unit analisa yang akan diteliti ialah perilaku 

Indonesia dari upayanya dalam melawan ketidakadilan sistem kesehatan global 

dan unit ekplanasinya ialah ketidakadilan sistem kesehatan global. Unit 

eksplanasi (sistem) penelitian ini lebih rendah tingakatannya dari unit analisa 

(Negara) maka dari itu analisa yang digunakan bersifat induksionis. 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data yang dilakukan dari tiga 

tahapan. Pertama, reduksi data atau pengumpulan data-data yang mendukung 

penelitian kemudian diperiksa data yang benar dan tepat. Kedua, mengolah data 

yang telah dipilah agar bisa diolah sesuai kebutuhan. Ketiga, menarik 

kesimpulan atau menganalisa serta menginterpretasikan melalui tulisan dalam 

penelitian ini.33 

 

 

 

                                                           
32  Mohtar Mas’oed, 1989, Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi, 

Yogyakarta: PAU-SS-UGM, hal 96.  
33 Ulber, Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama, hal 339-342.  
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1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.5.1 Batasan Waktu 

Penelitian ini memiliki batasan materi batasan waktu untuk 

memfokuskan penelitian sesuai dengan batasan. Batasan waktu yang akan 

diteliti berawal saat konflik virus sharing Indonesia dan WHO tahun 2007 

hingga disahkannya resolusi WHA No.64/56 tentang “Pandemic Infuenza 

Preparedness: Sharing of Influenza Viruses and Acces to Vaccine and other 

Benefits” pada tahun 2011. Hal ini karena Indonesia berhasil membuktikan 

bahwa diplomasi yang telah dilakukan melalui FPGH dalam isu kesehatan 

global berhasil dijalankan. 

1.6.5.2 Batasan Materi  

Batasan materi yang akan diteliti mulai dari wabah flu burung di 

Indonesia, keikutsertaan Indonesia dalam FPGH, Global Health Diplomacy, 

dan yang berhubungan dengan isu kesehatan global. Ini digunakan agar 

penelitian tidak keluar jalur dari tujuan penelitian. 

1.6.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan studi 

dokumentasi dan studi pustaka (library research) dengan cara mengumpulkan 

data dan informasi dari berbagai sumber dokumen dan literatur. Data akan 

didapat dari berbagai sumber, seperti: buku, jurnal, majalah, artikel, e-book, 

internet dan lain-lain. Data yang diperoleh tentunya yang berhubungan dengan 

Indonesia, FPGH, Isu Kesehatan Global, dsb.   
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1.7 Hipotesa 

Adanya ketidakadilan yang terjadi dalam sistem kesehatan global 

khususnya akses kesehatan dalam WHO membuat Indonesia berupaya untuk 

melawan ketidakadilan dengan beberapa upaya. Sebagai negara berkembang 

Indonesia tidak memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi WHO 

ataupun menuntut WHO atas tindakan ketidaktransparan dalam mekanisme 

virus sharing, maka dengan itu Indonesia ikut serta dalam inisiasi FPGH. Hal ini 

bertujuan untuk mengajak negara-negara lain khususnya negara berkembang 

agar melakukan tindakan kolektif bersifat global untuk menangani masalah-

masalah dalam isu kesehatan global. Indonesia mengambil langkah ini dengan 

tujuan untuk mengumpulkan suara-suara negara agar dapat terbentuk koordinasi 

dan tersusunnya inisiatif bersama dalam forum WHA (World Health Assembly). 

Tindakan ini dilakukan karena Indonesia melihat masalah virus sharing bukan 

hanya masalah Indonesia akan tetapi masalah bagi negara-negara berkembang. 

Negara berkembang yang mengirimkan virusnya ke WHO tidak memiliki 

wewenang untuk mengaksesnya dengan asas kesetaraan. 

Atas Inisiasi dan negosiasi yang dilakukan Indonesia dalam FPGH dan 

forum-forum kesepakatan lainnya, selama 4 tahun sejak tahun 2007 Indonesia 

berhasil memperjuangkan resolusi “Pandemic Infuenza Preparedness: Sharing 

of Influenza Viruses and Acces to Vaccine and other Benefits” yang disahkan 

dalam sidang WHA ke-64 resolusi WHA No.64/56 tahun 2011. Resolusi ini 

sebagai bentuk kerangka kerjasama dunia dalam menghadapi pandemi influenza, 

khususnya mengatur tentang mekanisme virus sharing, akses vaksin dan 
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manfaatnya serta memperketat aturan mekanismenya melalui SMTA (Standard 

Material Transfer Agreement) sebagai landasan hukum demi terciptanya 

kesetaraan dalam akses kesehatan global. 
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1.8 Sistematika Penulisan 
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Bab I : Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Landasan Teori/Konsep 

1.5.1 Teori Dependensi Modern 

1.5.2 Konsep Global Health Diplomacy 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

1.6.2 Tingkat Analisa 

1.6.3 Metode Analisa 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.5.1 Batasan Waktu 

1.6.5.2 Batasam Materi 

1.6.6 Teknik dan Alat Pengumpulan 

Data. 

1.7 Hipotesa 

1.8 Sistematika Penulisan 

Bab II : Ketidakadilan 

Dalam Sistem Kesehatan 

Global dan Inisiasi FPGH 

(Foreign Policy and Global 

Health) Sebagai Langkah 

Alternatif Indonesia  

2.1   Wabah Flu Burung di Indonesia  

2.2  WHO Sebagai Rezim Kesehatan 

Internasional  

2.3   Politik Kesehatan WHO dalam 

Pemberantasan Flu Burung di 

Indonesia 

2.4    Inisiasi Multilateral FPGH (Foreign 

Policy and Global Health)  
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