
Ancaman TPP atas akses publik terhadap obat murah terkait dengan penerapan Bab 
18 tentang Hak Kekayaan Intelektual. Bab ini mengatur mengenai aturan perlindungan 
hak kekayaan intelektual baik terkait dengan perlindungan atas Merk, Hak Cipta, 

Indikasi Geografis, Paten, dan Desain Industri.  

Bab ini akan menjadikan perjanjian TPP sebagai pakta perdagangan paling berbahaya 
yang pernah ada terkait akses obat-obatan di negara berkembang. Hal ini karena 
aturan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya terkait dengan paten akan 
memberikan perlindungan maksimum terhadap paten obat dan data perusahaan 
farmasi yang akhirnya berdampak terhadap monopoli produksi dan harga obat oleh 
industri farmasi multinasional, khususnya obat-obatan yang digunakan untuk 

mengobati penyakit kronis seperti jantung, kanker, dan hepatitis serta HIV.  

TPP Menghilangkan Akses Publik Terhadap Obat Murah 

Perjanjian TPP akan mendorong penerapan ketentuan TRIPS-plus (Trade Related of Intelectual Property Rights). TRIPS plus adalah 
perluasan dari ketentuan TRIPS yang telah diatur dalam World Trade Organization (WTO). Sebenarnya, WTO telah mengatur tentang 
pengecualian penerapan TRIPs terhadap isu obat-obatan bagi kepentingan publik yang diatur dalam Pasal 31 TRIPs yang memberikan 
fleksibilitas bagi negara untuk dapat mengesampingkan paten. Namun, tentunya ketentuan ini berdampak terhadap Ketidakpuasan 
negara maju dan industri seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa atas aturan TRIPs sehingga mendorong adanya ketentuan perlindungan 

atas hak kekayaan intelektual yang lebih tinggi dari TRIPs.  

Ketentuan TRIPS-plus bermaksud untuk memperluas perlindungan monopoli industry farmasi atas paten obat-obatan melampaui apa 
yang telah disyaratkan dalam perjanjian internasional dan untuk membuat monopoli jenis baru, bahkan setelah monopoli berbasis paten 

telah kedaluwarsa atau tidak pernah ada.  

Apalagi, ketentuan Bab Investasi dalam Perjanjian TPP akan semakin memberikan hak pada perusahaan farmasi untuk dapat menuntut 
negara melalui mekanisme ISDS karena adanya peraturan yang mengurangi keuntungan yang diharapkan. Dalam definisi Investasi di 
bab Investasi, hak kekayaan intelektual masuk menjadi salah satu bentuk investasi yang dapat menjadi obyek sengketa dalam 

mekanisme ISDS.  

Di negara berkembang, seperti di Indonesia ini, di mana masyarakat jarang memiliki asuransi kesehatan sering diminta untuk membayar 
obat-obatan. Apalagi terkadang asuransi tidak mau mengcover obat-obatan yang mahal. Harga yang mahal membuat obat-obatan untuk 
penyakit kronis jauh dari jangkauan dan seringkali menjadi masalah antara hidup dan mati. Bisa dibayangkan dampak Perjanjian TPP 
bagi masyarakat miskin. Hal ini membuka pemahaman, bahwa Perjanjian TPP bukan hanya sekedar bicara tentang aspek perdagangan 

ekspor-impor, tetapi TPP masuk pada ranah kehidupan masyarakat yang lebih jauh lagi. 
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Negosiasi TPP dimulai pada tahun 2010 dan dilakukan secara rahasia, tanpa 
kesempatan pengawasan publik, padahal TPP akan berdampak pada setidaknya 800 
juta orang. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan kesehatan 
masyarakat tidak dikesampingkan hanya demi kepentingan komersil industri farmasi 

asing. 
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Ketentuan yang diatur dalam TRIPs-Plus Yang Merugikan 

USULAN KETENTUAN DAMPAK PADA AKSES TERHADAP OBAT-OBATAN 

Menurunkan batas patentabilitas – meng-
haruskan pematenan modifikasi obat lama, 

bahkan meskipun tidak ada manfaat terapeutik. 

Beberapa negara saat ini melarang atau membatasi pematenan bentuk 
baru dari obat-obatan yang ada, yang dikenal sebagai “evergreening,” atau 
‘peremajaan’ karena membuat harga obat tinggi dan menunda ketersedia-
an obat generik yang lebih terjangkau. Ketentuan ini akan menghambat nega-
ra dalam menerapkan perlindungan kesehatan masyarakat di dalam undang-
undang paten yang mencegah evergreening. Contoh negara yang menerapkan 
perlindungan kesehatan masyarakat dalam UU patennya adalah negara India 

dengan Pasal 3 (d) UU patennya. 

Mematenkan metode medis – mengharuskan 
pematenan metode bedah, terapi dan diag-

nostik. 

Langkah-langkah tersebut dapat menaikkan tanggung jawab medis dan 
biaya praktek medis, dan mengurangi akses pada prosedur medis dasar. 
Sejumlah asosiasi kedokteran telah menyatakan pematenan prosedur medis 
tidak etis, dan hukum AS melarang pemberlakuan paten tersebut pada praktisi 

kedokteran. 

Eksklusivitas data - mencegah badan penga-
wasan/regulasi keamanan obat menggunakan 
data klinis yang ada untuk memberikan persetu-
juan pasar pada obat generik atau obat biosimi-

lar. 

Eksklusivitas data memberikan status monopoli yang berbeda terhadap 
obat-obatan, bahkan ketika paten tidak lagi berlaku atau tidak ada, se-
hingga memberikan cara baru kepada perusahaan untuk mempertahankan 
harga tinggi lebih lama dan semakin menunda persaingan generik. Selain 
itu, obat generik yang ada dapat dipaksa keluar dari pasar ketika ada monopoli 
baru yang diciptakan. Ini adalah pertama kalinya AS menuntut eksklusivitas data 
untuk obat kelas baru yang disebut ‘obat biologis’, yang digunakan untuk mengo-
bati kanker dan banyak kondisi lainnya. Apabila eksklusivitas data diberlakukan, 
ketersediaan obat biosimilar – yang setara dengan generik dari obat biologis - 
akan semakin tertunda. PBB tidak merekomendasikan eksklusivitas data untuk 

negara-negara berkembang. 

Perpanjangan masa paten – mengharuskan 
perpanjangan monopoli paten 20 tahun seti-
daknya lima tahun untuk mengkompensasi pe-

nundaan dalam proses pengawasan/regulasi 

Saat ini, paten obat-obatan di banyak negara berlangsung selama 20 tahun se-
jak tanggal pengajuan. Tidak ada cara memperpanjang monopoli perusahaan 
atas obat yang lebih langsung selain dari memperpanjang masa paten obat lebih 
lama dari 20 tahun. Tahun-tahun tambahan yang ditambahkan pada paten 
adalah tahun tambahan bagi pemegang paten untuk mempertahankan 
posisi monopoli dan terus menetapkan harga yang terlalu tinggi, yang ter-

bebas dari persaingan generik. 

Tautan paten - melarang badan pengawas/
regulasi obat nasional untuk menyetujui obat 

generik hingga paten telah berakhir. 

Saat ini status paten obat dan status pendaftarannya berasal dari dua proses 
terpisah. Menghubungkan status paten dengan pendaftaran obat berarti bahwa 
badan pengawas obat diharuskan menahan persetujuan pemasaran versi 
generik dari obat paten terlepas dari apakah paten yang diberikan itu sah atau 
tidak. Tautan paten tidak hanya menunda persaingan generik, tetapi juga 
dapat mengurangi penggunaan lisensi wajib dan menghindari proses 
sengketa paten normal dalam sistem peradilan. Perusahaan farmasi bertang-
gung jawab memantau dan membela terhadap pelanggaran potensial pada pa-
ten mereka sendiri. Tapi tautan paten mengalihkan beban ini kepada pemerin-
tah, sehingga tanggung jawab mengawasi paten swasta menjadi di tangan pen-
gawas keamanan obat. WHO telah memperingatkan negara-negara berkem-
bang mengenai tautan paten, yang tidak diwajibkan di sebagian besar negara-

negara Eropa. 

Meminta penegakan kekayaan intelektual 
dalam bentuk-bentuk yang baru – memberi 
petugas bea cukai wewenang baru untuk mena-
han pengiriman, termasuk pengiriman transit, 
yang diduga pelanggaran merek dagang non-
pidana; mengharuskan adanya surat perintah 
wajib bagi dugaan pelanggaran kekayaan inte-

lektual; meningkatkan jumlah ganti rugi. 

Meningkatkan risiko gangguan dan keterlambatan yang tidak beralasan 
pada arus perdagangan obat-obatan generik dan membatasi kapasitas 
sistem peradilan untuk menyeimbangkan kepentingan kesehatan masyara-
kat  dan kepentingan komersial dalam sengketa paten. Bentuk-bentuk baru 
penegakan kekayaan intelektual mengingatkan kita pada Perjanjian Perdagan-
gan Anti-Pemalsuan (ACTA), suatu perjanjian multinasional yang menginginkan 
adanya aturan kekayaan intelektual yang ketat. Ketentuan ini menghapus ke-
mampuan pemerintah untuk menentukan ketentuan penegakan mereka sendiri 

yang diizinkan hukum internasional. 
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