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ABSTRAK 

 

     Sejak tahun 1994, UNAIDS (The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) telah menjadi 

pemimpin global dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS dan mengupayakan sebuah konsensus global 

untuk menetapkan kebijakan dan program dalam masalah ini. Salah satu program yang direkomendasikan 

oleh UNAIDS adalah Program Harm Reduction yang bermaksud untuk melindungi para pecandu narkoba 

suntik (penasun) dari bahaya penularan HIV. Program Harm Reduction adalah program layanan yang 

ditujukan kepada penasun dan partner seksual mereka, termasuk di antaranya layanan informasi dan 

pendidikan mengenai resiko penularan HIV, penyediaan kondom, program pertukaran jarum suntik, dan 

program substitusi zat adiktif.  

     Meskipun program ini menimbulkan kontroversi, program Harm Reduction telah diimplementasikan 

di 82 negara di dunia, termasuk Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Hal ini 

mengindikasikan adanya hegemoni para pakar atau epistemic community dalam mengartikulasikan 

pentingnya program ini. Epistemic community adalah jaringan para pakar yang menyediakan informasi 

penting kepada para pengambil kebijakan dengan cara menginterpretasikan sebuah masalah yang 

melibatkan sains dan menawarkan solusi dari masalah tersebut. Kontrol yang mereka miliki atas 

pengetahuan dan informasi adalah sebuah dimensi penting dari power dan hal ini memberi mereka 

kesempatan untuk mengehemoni pengambil kebijakan dan para pelaksana dari kebijakan yang ditetapkan 

oleh para pengambil  kebijakan itu.    Tesis ini meneliti bagaimana hegemoni epistemic community 

mempengaruhi para aktivis sebuah LSM yang melaksanakan Program Harm Reduction, yaitu LSM 

Rumah Cemara          

     Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mengumpulkan data dari informan yang dipilih 

secara purposive. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hegemoni dalam hubungan 

internasional yang dibangun dari teori hegemoni Gramsci. 

     Temuan penelitian ini adalah bahwa epistemic community menghegemoni aktivis Rumah Cemara 

dalam sebagian level kegiatan mereka. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

     Since 1994, UNAIDS (The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) has provided global 

leadership and promote global consensus on policy and programme in response to the HIV/AIDS 

epidemic. One of the program recommended by the UNAIDS is Harm Reduction Programme which 

intend to protect the drug users from becoming infected with HIV. Harm Reduction Programme is a 

package of interventions provided for the injecting drug users and their sex partners, including 

information and education about HIV risks, condoms availability, needle-syringe exchange programmes, 

and substitution treatment. 

     Despite the controversies over such a programme, Harm Reduction Programme is implemented in 82 

countries, including Indonesia as a moslem majority country. This indicate the role of knowledge-based 

experts called epistemic community play in articulating the significancy of the programme. Epistemic 

community is a network of experts that provide crucial information by interpreting and offering solutions 

of a scientific-based problem to the policy-makers. Their control over knowledge and information is an 

important dimension of power and this power give them a chance to hegemonize the policy-makers dan 

the implementators of the policy taken by the policy-makers. This thesis studied how the hegemony of the 

epistemic community affected the NGO working on Harm Reduction, named Rumah Cemara. 

     This study used qualitative methods and collected data from informants selected purposively. The 

theory used in this thesis is the hegemony theory of international relations which was developed from 

Gramsci’s theory of hegemony. 

     The study conclude that in some level epistemic community do hegemonize the activist of Rumah 

Cemara. 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

     Studi Hubungan Internasional dewasa ini tidak lagi terbatas pada pembahasan hubungan 

antarnegara, melainkan sudah mencakup segala bentuk interaksi di antara berbagai negara di 

dunia, yang melibatkan beragam aktor, mulai dari negara hingga individu (Perwita dan Yani, 

2005:4). Hingga tahun 1980-an para penstudi Hubungan Internasional tidak banyak 

menghiraukan isu kesehatan. Para analis politik awalnya menganalisis isu kesehatan melalui 

„lensa‟ nasional karena isu kesehatan dianggap sebagai isu domestik suatu negara (Hein, 2007: 

x).  

     Namun sejak tahun 1980-an, dunia disentakkan oleh menyebarnya sebuah penyakit baru, 

yaitu  AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau sekumpulan penyakit yang timbul 

akibat kelumpuhan sistem kekebalan tubuh manusia. Sebagian expert mengklaim bahwa 

penyebab AIDS adalah infeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus). Penyakit 

mematikan ini menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru dunia, mulai dari negara-negara 

terkaya di dunia hingga negara-negara miskin, dan menyerang hampir semua level masyarakat, 

mulai dari selebritis  dunia seperti Freddy Mercury, hingga orang-orang termiskin di Afrika.  

     Dibandingkan penyakit endemik/pandemik lainnya, seperti ebola, flu babi, flu burung, AIDS-

lah paling banyak menimbulkan korban (baik korban jiwa, moral, atau materil). Data statistik 

terakhir yang dirilis UNAIDS adalah data tahun 2008 yang menyebutkan bahwa sebanyak 33,4 

juta orang di dunia hidup dengan HIV/AIDS (untuk selanjutnya, disingkat dengan ODHA-Orang 



Dengan HIV/AIDS).  Di antara jumlah itu, 2 juta ODHA meninggal dunia akibat HIV/AIDS, dan 

2,7  juta penderita baru HIV/AIDS (newly infected).  

     Seiring dengan peningkatan jumlah korban di seluruh dunia secara cepat, HIV/AIDS bahkan 

tidak lagi dianggap sekedar masalah kesehatan, namun juga masalah keamanan global. 

HIV/AIDS telah dibawa ke Dewan Keamanan PBB, pada tahun 2000 dan menjadi isu kesehatan 

pertama yang dibawa ke Dewan Keamanan. Tujuannya adalah untuk mendorong negara-negara 

dunia agar mengungkapkan angka kematian di wilayah masing-masing dan bergabung dalam 

aksi global penanganan HIV/AIDS (Hein et al., 2007:xii). 

     Penanggulangan HIV/AIDS memerlukan keterlibatan hampir semua aspek kehidupan, mulai 

dari medis, sosial, ekonomi, hingga spiritualitas. Kompleksitas ini membawa konsekuensi bahwa 

penanggulangan HIV/AIDS tidak mungkin dilakukan oleh satu atau dua negara saja. HIV/AIDS 

harus ditanggulangi melalui koordinasi kebijakan global, yang melibatkan semua aktor negara 

dan non-negara secara sinergis. Bahkan, mengingat besar dan luasnya dampak buruk HIV/AIDS,  

kerjasama global dalam penanggulangan problem ini memerlukan tata kelola global (global 

governance) pula (Karns & Mingst, 2004:3-4). 

       WHO pada tahun 1987 membentuk Special Programme on AIDS (SPA), yang kemudian  

berubah nama menjadi Global Programme on AIDS (GPA). GPA memberikan posisi khusus 

kepada LSM-LSM  yang bergerak di bidang terkait HIV/AIDS dan menjadikannya sebagai 

partner utama bagi WHO. GPA menjadi wadah komunikasi antara pejabat pemerintahan 

berbagai negara dengan LSM-LSM  yang telah lebih dahulu bergerak di lapangan dalam upaya 

penanggulangan HIV/AIDS. Pada tahun 1996, GPA meningkat statusnya menjadi badan khusus 

PBB (specialized agency) yang disebut UNAIDS (United Nations AIDS Programme) 

(Seckinelgin, 2008:25).  



     Tugas UNAIDS mengupayakan sebuah program gabungan berbagai badan/agensi PBB 

dengan dukungan pembiayaan dari berbagai pihak untuk menangani HIV/AIDS. UNAIDS  

dibentuk melalui Resolusi ECOSOC 1994/24 tanggal 26 Juli 1994  dan secara formal mulai 

melakukan tugasnya sejak 1 Januari 1996. Hingga kini, tercatat 10 badan/agensi PBB yang 

bergabung dengan UNAIDS, yaitu UNDP, UNICEF, UNFPA, UNHCR, WFP, WHO, UNESCO, 

ILO, World Bank Group, dan UNODC.  

     Organisasi internasional berperan sebagai wadah dijalinnya konsensus di antara negara-

negara dunia untuk menerima dominasi dengan sukarela karena adanya kepentingan kolektif 

yang sama-sama diperjuangkan (Katz, 2006:333, Cox, 1981:139). Menurut Cox (Cox, 

1981:139), hegemoni adalah kondisi yang tercipta bila ada hubungan yang koheren antara 

kekuatan material (material power), pandangan kolektif mengenai keteraturan dunia (termasuk 

kesepakatan atas beberapa norma tertentu), serta serangkaian institusi yang mengatur ketertiban 

dunia.  Dengan demikian, di dalam UNAIDS juga terjadi sebuah proses hegemoni, dimana 

negara-negara dengan sukarela menjalankan program-program yang ditetapkan UNAIDS karena 

merasa ada problem bersama yang harus diselesaikan, yaitu epidemik HIV/AIDS.  

     Peter M. Haas dalam penelitiannya menyebutkan adanya sebuah komunitas yang berperan 

penting dalam tercapainya konsensus di organisasi-organisasi internasional, yaitu epistemic 

community. Haas mendefinisikan epistemic community sebagai sebuah jaringan para ahli (expert) 

dan profesional dengan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu (Haas, 1992a:3). Epistemic 

community berperan dalam pengambilan keputusan yang membutuhkan pengetahuan khusus. 

Dalam UNAIDS, pengambilan keputusan jelas membutuhkan pengetahuan terkait medis, 

farmasi, virologi, kimia, dan berbagai pengetahuan saintifik lainnya yang tidak dikuasai 



masyarakat awam. Di sinilah epistemic community memiliki power untuk merekomendasikan 

sebuah pilihan yang dianggap paling benar.  

     Dalam situasi ini, hegemoni akan terjadi bila sebuah negara kuat menyepakati pengetahuan 

dan praktik yang direkomendasikan epistemic community, dan kemudian negara kuat itu 

mendorong negara-negara lain untuk menyepakati pengetahuan dan praktik yang sama (Adler 

dan Haas, 1992:380). Salah satu program penanggulangan HIV/AIDS yang ditetapkan oleh 

UNAIDS adalah Program Harm Reduction. Meskipun dianggap kontroversial oleh sebagian 

pihak, program ini dilaksanakan oleh 82 negara di dunia. 

     Program Harm Reduction juga didukung oleh Resolusi Majelis Umum 60/262, paragraf  22,  

yaitu: 

“Reaffirm that the prevention of HIV infection must be the mainstay of national, regional and 

international responses to the pandemic, and therefore commit ourselves to intensifying 

efforts to ensure that a wide range of prevention programmes that take account of local 

circumstances, ethics and cultural values is available in all countries, particularly the most 

affected countries, including (…) expanded access to essential commodities, including male 

and female condoms and sterile injecting equipment; harm-reduction efforts related to drug 

use; (…)” (UNAIDS, 2006) 

 

     Program Harm Reduction bertujuan untuk mencegah penularan virus HIV di kalangan 

pengguna narkoba suntik (selanjutnya disebut penasun) karena salah satu media penyebaran HIV 

adalah penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Para penasun sangat rentan terpapar HIV dan 

berpotensi menyebarkan virus HIV kepada pasangan seksual mereka.  

     Program Harm Reduction menimbulkan kontroversi pada sebagian masyarakat, khususnya 

karena pengetahuan masyarakat umumnya mengasosiasikan Harm Reduction dengan „bagi-bagi 

kondom gratis kepada pelaku seks bebas‟ dan „bagi-bagi jarum suntik steril kepada para pecandu 



narkoba‟. Bagi sebagian kalangan muslim, program ini diprotes karena berlandaskan 

pragmatisme dan liberalisme. Kontroversi ini diakui oleh UNAIDS sendiri, 

“HIV prevention can be controversial and uncomfortable for individuals, societies, and 

government to confront. It forces discussion of difficult issues such as sex, sexuality, and drug 

use. There can be unwillingness and inability to provide access to the full range of options 

that are known to be successful in HIV prevention.” (UNAIDS, 2005) 

 

     Bila UNAIDS sendiri telah memprediksi bahwa Harm Reduction akan menimbulkan 

kontroversi, tentu logikanya, sejak penetapannya sudah ada perbedaan pendapat, antara 

mendukung atau menentang penetapan program ini. Di sinilah epistemic community berperan 

dalam penetapan keputusan itu, sehingga akhirnya para pemimpin negara yang sedang bersidang 

di Majelis Umum PBB menyetujui Program Harm Reduction dan bahkan kini ada 82 negara 

yang menjalankan program ini. 

     Epistemic community menyebarkan pengetahuan bahwa HIV adalah penyebab AIDS melalui 

berbagai forum diskusi internasional. Lalu, para peserta forum-forum diskusi internasional itu 

akan kembali ke negara masing-masing dan menyampaikan pengetahuan ini kepada publik dan 

kepada para pengambil keputusan di negara masing-masing. Ketika para pemimpin negara 

bersidang di PBB untuk membahas AIDS, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, apa benar HIV 

adalah penyebab AIDS; apa benar AIDS itu penyakit menular. Yang dilakukan adalah 

menegosiasikan apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran AIDS dan apa yang 

harus dilakukan untuk mengobati mereka yang sudah terpapar virus HIV. 

     Namun demikian, seperti diungkapkan Youde dalam penelitiannya mengenai penolakan 

pemerintah Afrika Selatan  terhadap upaya global melawan AIDS di bawah pimpinan UNAIDS, 

meskipun PBB telah memilih sebuah pengetahuan tertentu mengenai HIV/AIDS dari sebuah 

epistemic community, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa hanya ada satu pengetahuan dan 



hanya ada satu epistemic community (Youde, 2005:423).  Para expert memiliki pandangan hidup 

(worldview) dan interpretasi atas kondisi sosial masing-masing, sehingga logikanya, mereka 

tidak akan memberikan satu jawaban yang seragam; para pengambil kebijakan juga tidak akan 

bertanya pada satu kelompok expert yang sama; dan tidak mungkin hanya ada satu kelompok 

expert di dunia ini. Selalu saja ada perbedaan pendapat di antara para expert sedunia. 

     Kenyataan menunjukkan bahwa memang tidak semua expert menerima hipotesis bahwa HIV 

adalah penyebab AIDS. Peter Duesberg (dan sejumlah ilmuwan lainnya) dalam penelitiannya 

mempertanyakan beberapa hal fundamental mengenai virus ini. Misalnya, sesuai dengan postulat 

Koch, virus menyebabkan penyakit yang spesifik dan menular, dan ditemukan pada semua kasus 

yang sama. Artinya, bila penyakit Y disebabkan oleh virus X, maka dalam semua penyakit Y 

harus ditemukan virus X. Postulat Koch ini tidak digunakan dalam pendefinisian AIDS 

(Duesberg, 2003:  340). Hal ini menunjukkan bahwa dalam perumusan pengetahuan, frames 

(kerangka berpikir) akan saling bersaing secara inheren. Menurut Haas (Haas, 1992b: 187-224), 

epistemic community-lah yang berperan dalam penentuan frame mana yang akhirnya digunakan 

dalam sebuah kebijakan internasional. 

     Untuk menjelaskan mengapa ada satu frame tertentu yang akhirnya dipakai secara dominan, 

teori hegemoni Gramsci bisa diterapkan (Youde, 2005:423). Sebagaimana ditulis Simon (Simon, 

2001:24), hegemoni adalah sebuah kepemimpinan ideologis dimana sebuah kelas memiliki 

otoritas terhadap kelas yang lain melalui kontrol terhadap kepercayaan dan pandangan dunia 

(worldview) mereka. Kelas dominan tidak menggunakan cara-cara kekerasan untuk berkuasa, 

tetapi dengan cara mengkonstruksi filosofi hidup yang diterima publik.  

     Dalam persaingan frame pengetahuan mengenai HIV/AIDS, frame yang didukung oleh 

kekuatan dominan akan mengalahkan frame yang lain.  Dalam kasus HIV/AIDS, publik 



diyakinkan bahwa pengetahuan mengenai HIV/AIDS yang disepakati oleh UNAIDS adalah satu-

satunya pengetahuan yang valid, sehingga Program Harm Reduction ditetapkan sebagai sebuah 

program yang paling tepat untuk mencegah AIDS.  

       Di antara pelaksana aktif Program Harm Reduction di Jawa Barat adalah LSM Rumah 

Cemara. LSM Rumah Cemara merupakan LSM terbesar di Jawa Barat yang berkonsentrasi di 

bidang treatment, care and support korban narkoba dan HIV/AIDS. LSM ini didirikan pada 

tahun 2003 yang awalnya memberikan layanan perawatan dan penyembuhan bagi pecandu 

narkoba. Selanjutnya, seiring dengan semakin rentannya para pecandu narkoba, khususnya 

narkoba suntik, terpapar HIV/AIDS, layanan yang diberikan oleh Rumah Cemara diperluas 

dengan program „pengurangan dampak buruk narkoba suntik‟ (Program Harm Reduction). 

Rumah Cemara dalam aktivitasnya tergabung dalam AIDS Alliance (aliansi LSM-LSM AIDS 

sedunia) dan bekerja sama dengan UNAIDS dan lembaga-lembaga donor internasional, seperti 

USAID dan AUSAID.  

     Para aktivis LSM ini telah mengikuti berbagai pelatihan program Harm Reduction baik 

tingkat nasional maupun internasional. Program Harm Reduction Rumah Cemara menjalankan 

berbagai program, di antaranya memberikan pembekalan materi HIV/AIDS dan narkoba kepada 

para pemakai narkoba suntik, penderita HIV/AIDS, narapidana dan petugas lapas, dan  pekerja 

seks, program pertukaran jarum suntik, program sterilisasi (bleaching) peralatan jarum suntik, 

serta pembagian kondom pada pekerja seks. Dalam pelaksanaan Program Harm Reduction 

tergabung dalam AIDS Alliance (aliansi LSM-LSM AIDS sedunia) dan bekerja sama dengan 

UNAIDS dan lembaga-lembaga donor internasional, seperti USAID dan AUSAID.  



     Berdasarkan latar belakang ini, peneliti mengadakan penelitian dengan judul “Hegemoni 

Epistemic Community dalam Program Harm Reduction UNAIDS (Joint United Nations 

Programme on HIV/AIDS): Studi Kasus di LSM Rumah Cemara.” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

     UNAIDS memilih pengetahuan dari epistemic community, yaitu bahwa AIDS disebabkan 

oleh virus HIV. Salah satu langkah pencegahan penularan virus HIV yang diprogramkan oleh 

UNAIDS adalah Program Harm Reduction. Program yang cukup kontroversial karena 

berlandaskan pragmatisme dan liberalisme. Meskipun kontroversial, program ini  tetap 

dilaksanakan di 82 negara, termasuk Indonesia yang penduduk mayoritasnya adalah kaum 

muslimin.  

       Oleh karena itu, peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut, “Mengapa LSM 

Rumah Cemara melaksanakan Program Harm Reduction UNAIDS (Joint United Nations 

Programme on HIV/AIDS)?” 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

     Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Rumah Cemara menerapkan Program 

Harm Reduction dan bagaimana pelaksanaannya, sehingga dapat diketahui sejauh mana bentuk 

hegemoni epistemic community di LSM Rumah Cemara. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

     Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis maupun praktis.  

1. Manfaat teoritis  



Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi pengembangan studi 

Hubungan Internasional terutama teori yang berhubungan dengan hegemoni epistemic 

community dalam perumusan kebijakan global dan menjadi acuan bagi penelitian lebih lanjut 

mengenai kebijakan global dalam penanggulangan HIV/AIDS.   

 

 

2.  Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan praktis bagi para pengambil kebijakan 

dalam menyikapi hegemoni epistemic community. 
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