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ABSTRAK

Nama

: Muhammad Fajar Ramadhan Norman

NPM

: 2011330039

Judul

: Implementasi Program Zero Discrimination UNAIDS
Dalam Mempromosikan Hak Dasar ODHA di Indonesia

ODHA di Indonesia pada umumnya masih dikenal sebagai Second Class Citizen
sehingga keberadaannya masih dihantui oleh aksi diskriminasi. Kebiasaan atau
budaya dijadikan alasan oleh kelompok untuk menolak dan mengecam, sehingga
dalam praktinya, perlindungan dan kesetaraan belum dirasakan secara mutlak oleh
kelompok ODHA yang berada di semua lapisan masyarakat. Keterlibatan
pemerintah dalam mengakomodasi kepentingan kelompok ODHA dianggap
kurang sehingga organisasi hadir untuk membantu dalam menangani isu tersebut.
Joint United Nations Programme On HIV/AIDS (UNAIDS) hadir sebagai
organisasi internasional yang khusu untuk menangani epidemi HIV/AIDS serta
berperan aktif dalam mempromosikan kesetaraan kelompok ODHA. Dalam
penelitian ini, disusunlah pertanyaan penelitian terkait dengan bagaimana
Implementasi Program Zero Discrimination UNAIDS Dalam Mempromosikan
Hak Dasar ODHA di Indonesia. Dengan menggunakan teori konstruktivis, tujuan
dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana tujuan dan solusi
yang diberikan oleh UNAIDS terkait tantangan yang dihadapi kelompok ODHA
di lingkungan sosial. Kesimpulan yang dilaporkan melalui penelitian ini adalah
bagaimana program Zero DIscrimination menghadapi tantangan di lingkungan
sosial yang dihadapi ODHA di Indonesia.
Keyword: ODHA, Diskriminasi, UNAIDS
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ABSTRACT

Name

: Muhammad Fajar Ramadhan Norman

NPM

: 2011330039

Title

:

Implementation

of

UNAIDS’s

Program

Zero

Discrimination in Promoting People Living with HIV Right
in Indonesia

(ODHA) People living with HIV in Indonesia generally still known as Second
Class Citizen so that its existence is still haunted by discrimination. Cultural habit
or excuse by groups to reject and denounce, in the practice, protection and
equality have not felt absolutely People living with HIV who are in all walk of
life. Government involvement in accommodate People living with HIV are
considered less so that way the organization exists to help fixing the issue. The
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) is present as a special
international organization to deal with HIV/AIDS epidemic as well as play an
active role in promoting the equaly of People living with HIV. In this study, the
research questions related to how Implementation of UNAIDS’s Program Zero
Discrimination in Promoting People Living with HIV Right in Indonesia. By
using construcktivist theory, the aim of this study was to describe how objectives
and solutions provided by UNAIDS related challenges facing People living with
HIV in the social environment. The conclusions were reported through this
research is how the program Zero Discrimination face challenges in the social
environment faced by people living with HIV in Indonesia.
Keyword: People living With HIV, Discrimination, UNAIDS
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
The Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan retrovirus1 yang
menyerang dengan cara merusak dan menghancurkan sel-sel dalam sistem
kekebalan tubuh. Sistem kekebalan menjadi lemah dan penderita HIV cenderung
rentan terkena penyakit dan diperparah dengan Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS), penularan HIV itu sendiri terjadi melalui hubungan seksual
secara anal atau vaginal tanpa menggunakan alat pengaman, transfunsi darah
dengan darah yang sudah terkontaminasi, proses melahirkan, menyusui, jarum
suntik yang telah terkontaminasi dan antara ibu dan anaknya selama masa
kehamilan. Antiretroviral adalah obat yang mampu memperlambat virus yang
merusak sehingga proses perusakan kekebalan melambat. 2
Kemunculan HIV berawal dari berkembangnya simian immunodeficiency
viruses (SIVs) yang terdapat pada simpanse di Afrika, perpindahan virus terjadi
melalui penularan dari simpanse kepada kera dan dari kera kepada manusia,
1

Retrovirus adalah virus yang membawa materi genetik yang berbentuk RNA dan akan
berubahnya menjadi DNA setelah masuk kedalam sel, virus ini menyerang sel sehingga
sel ini menjadi rusak karena muatan enzim reverse transcriptase yang dibawa oleh
retrovirus itu sendiri.
Medican Definition of Retrovirus, MedicineNet.Com. Diakses melalui
<http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=5344> pada 12 februari
2017
2
HIV / AIDS, WHO, diakses melalui <http://www.who.int/topics/hiv_aids/en/> pada 16
September 2015.

1

sehingga terjadinya perubahan genetik dari SIVs menjadi HIV 3. Pada tahun 1981,
AIDS diakui sebagai penyakit baru, hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya
pemuda homoseksual sebagai pengantar penyakit ini sehingga menjadi mendunia
dan menimbulkan ancaman kesehatan bagi masyarakat.4 Setelah seseorang
terinfeksi HIV sistem kekebalan tubuhnya akan menurun secara perlahan dalam
dunia kedokteran disebut sebagai CD4 yaitu jenis sel darah putih, biasanya
jumblah CD4 pada tuhbuh manusia normal adalah 500mm3 sampai 1.600mm3
dan apabila kadar CD4 didalam tuhub penyandang HIV dibawah 200mm3 sudah
dapat dipastikan terkena AIDS.5
Seperti yang tercantum dalam The Universal Declaration of Human Right
dalam pasal 2 yang menyatakan
“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this
Declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language,
religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or
other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the
political, jurisdictional or international status of the country or territory to which
a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under
any other limitation of sovereignty.”6

3

Transisi SIVs menjadi HIV terjadi akibat pindahnya inti virus dari dna hewan seperti
simpanse, kera dan orang utan kedalam dna manusia. Dengan berpindahnya inti virus
kedalam dna berbeda sehingga menghasilkan virus yang berbeda juga.
Origins of HIV and the AIDS Pandemic, US National Library of Medicine National Institite
of Health. Diakses melalui <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3234451/>
pada 16 september 2015
4
Origins of HIV and the AIDS Pandemic, US National Library of Medicine National Institite
of Health. Diakses melalui <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3234451/>
pada 16 september 2015
5
Yayasan Spritia, Test CD4, Diakses melalui <http://spiritia.or.id/li/bacali.php?lino=124>
pada 13 Oktober 2017.
6
The Universal Declaration of Human Rights, UN, diakses melalui
<http://www.un.org/en/documents/udhr/> pada 16 September 2015.

2

Berdasarkan artikel diatas, terdapat frase ‘other status’ yang merujuk pada
individu yang dianggap “cacat” secara fisik dan mental, Orang Dengan HIV/AIDS
(ODHA) termasuk kepada individu yang menyandang “cacat” secara fisik karena
kondisi tubuhnya yang tidak normal. 7 Dijelaskan dalam artikel bahwa setiap
manusia dengan identitasnya masing-masing memiliki hak dasar yang sama.
HIV/AIDS merupakan salah satu dari sejumlah penyakit yang membunuh
seperti TBC, malaria, kanker dan jantung. Akan tetapi dampak dari HIV/AIDS
tidak hanya pada kesehatan fisik individu, penyakit ini juga menyerang kehidupan
sang penderita secara sosial, salah satunya diskriminasi.
“...The basis of discrimination against people living with HIV/AIDS is fear,
and this fear comes mostly from wrong or distorted information… so, our first
step had to be to correct misunderstandings about how HIV is transmitted…”.

Ujar Fransiscus, seorang mahasiswa kedokteran dari Indonesia. 8
Dengan berjalannya waktu, penyebaran HIV/AIDS semakin meluas hingga
penjuru dunia, akan tetapi masih ditemukan beberapa kasus mengenai tindakan
diskriminasi yang dialami oleh Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Mulai dari
diskriminasi sosial, politik dan akses kesehatan sehingga menyulitkan penderita
untuk melanjutkan hidupnya. Tidak sedikit pihak yamg menyudutkan para
penderita melakukan tindakan diskriminasi dikarenakan minimnya informasi
mengenai HIV/AIDS itu sendiri seperti, bagaimana proses penularannya dan
7

Fighthing Discrimination Against People with HIV/AIDS, The Americans with disabilities
Act (ADA), diakses melalui <https://www.ada.gov/hiv/> pada 15 November 2017.
8
HIV / AIDS and Human Rights Young people in Action, UNAIDS, diakses melalui
<http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/dataimport
/publications/irc-pub02/jc669-hiv-aids-kit-updated_en.pdf> pada 16 September 2015.

3

penangannya. Pendidikan seks menjadi hal yang tabu untuk di ajarkan disekolah
mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya memeluk
agama Islam dan hal itu juga bertentangan dengan norma-norma tradisional, serta
enggannya pemerintah dalam menerapkan pendidikan seks kedalam kurikulum
nasional. Sehingga tidak heran bahwa Indonesia menyandang predikat sebagai
salah satu negara dengan angka penularan HIV/AIDS tertinggi di Asia. 9
Kelompok ODHA belum sepenuhnya mendapatkan hak-hak dasarnya yang
seringkali terhambat dengan stigma masyarakat hingga memicu aksi diskriminasi
bahkan hingga tindak kekerasan. Diawali dengan pengucilan di tingkat sekolah,
dan penghinaan di tempat kerja. Oleh karena itu, terdapat tuntutan dari kelompok
ODHA untuk setidaknya mempromosikan hak dasarnya kepada masyarakat
dengan harapan terciptanya lapangan juga penerimaan bagi komunitasnya.
Sejalan dengan peningkatan aktor-aktor dalam hubungan internasional,
organisasi menjadi salah satu sorotan utama yang berupaya untuk menyediakan
jawaban terhadap isu dimana negara tidak memiliki kapabilitas untuk mengatasi
suatu persoalan. Dalam hal ini, organisasi muncul dalam suatu negara untuk
mengakomodasi kepentingan kelompok serta berupaya untuk mempromosikan
kepentingannya tersebut.10 Maraknya kemunculan organisasi internasional di
Indonesia yang berbasis kepemerintahan dan non pemerintah semakin meluas.

9

Pengetahuan Masyarakat Indonesia Tntang HIV/AIDS Masih Rendah, VOA Indonesia,
diakses melalui <http://www.voaindonesia.com/content/pengetahuan-masyarakatindonesia-tentang-hivaids-masih-rendah-134788273/101430.html> pada 16 September
2015.
10
Robert Jackson & Georg Sorensen,(ed.3) 2007. International Relations: Theories and
Approaches, Oxford University Press, New York, hal. 48.

4

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) merupakan badan
advokasi dibawah naungan United Nations (UN) yang menangani aksi atau
tindakan global terhadap wabah HIV/AIDS. 11 Terkait dengan persoalan
HIV/AIDS di Indonesia, UNAIDS selaku organisasi internasional dengan anggota
hampir meliputi seluruh dunia berperan aktif dalam mendukung dan memberikan
perhatiannya terhadap komunitas ODHA di Indonesia yang masih belum
mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai warga negara Indonesia karena
mengalami diskriminasi yang dibedakan berdasarkan status kesehatannya.

1.2. Identifikasi Masalah
Kasus mengenai diskriminasi terhadap ODHA di Indonesia merupakan isu
yang penting sehingga menuntut kajian yang lebih dalam. Berdasarkan artikel
VOA Indonesia pada September 2015 diskriminasi kesehatan masih terjadi di
Indonesia dan hal tersebut dilakukan oleh para dokter pada saat pemeriksaan
kesehatan. Yurike Fernandus selaku Asisten Sekjen Komunitas ODHA Bali
(KOBA) mengatakan bahwa kurang lebih 50% dari para dokter dan perawat yang
mengetahui seperti apa HIV baru akan melayani penderita HIV sedangkan untuk
dokter atau perawat yang tidak mengetahui hal tersebut akan melmpar pasien HIV
ke dokter atau rumah sakit lain. Yurike pula menyatakan bahwa penanggulangan
AIDS selama ini masih bersifat proyek dan bukanlah program yang rutin
dilakukan secara berkelanjutan dikarenakan program penaggulangan AIDS oleh
11

Kiprah Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, Portal HI, diakses melalui <
http://www.portal-hi.net/kiprah-united-nations-programme-on-hivaids/ > pada 17
Septrmber 2015

5

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sering kali memanfaatkan jasa LSM
sehingga dalam pelaksanaannya kekurangan tenaga ahli dibidang penyakit
kelamin dan seringkali tidak menyeluruh kepada semua ODHA melaikan hanya
kepada kelompok ODHA tertentu..12
Selain itu, dalam laporan Departemen Kesehatan Indonesia (Depkes) bahwa
kasus HIV pada tahun 2013 tercatat sebanyak 29.037.13 Menurut Ketua Komisi
Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait mengatakan,
"Program-program pemerintah cenderung menanggulangi gizi buruk pada anak,
sedangkan ancaman HIV/AIDS pada anak juga sangat tinggi." Tercatat pada
tahun 2014 jumlah anak terjangkit HIV/AIDS sebanyak 408 anak, jumlah ini
meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 372 anak sehingga total anak
terjangkit adalah 780.14
Minimnya pendidikan seks di Indonesia menjadi salah satu penyebab
pesatnya pertumbuhan angka ODHA. Meskipun berbagai resolusi dikeluarkan
secara nasional maupun internasional serta deklarasi keadilan terkait hak asasi
manusia, namun ODHA ini masih belum mendapatkan hak dasarnya sehingga
stigma second class citizen masih melekat pada kelompok minoritas ini.

12

Penderita HIV/AIDS di Indonesia masih mengalami Diskriminasi Akses Kesehatan, VOA
Indonesia, diakses melalui < http://www.voaindonesia.com/content/penderita-hivaidsdi-indonesia-masih-alami-diskriminasi-akses-kesehatan-129700543/98126.html > pada
17 September 2015.
13
Infodatin, Departemen Kesehatan Indonesia, diakses melalui
<http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/Infodatin%20AIDS.p
df> pada 27 September 2015.
14
Komnas PA: Penanganan kasus HIV/AIDS minim, Republika,
diaksesmelalui<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/01/nfwh96komnas-pa-penanganan-kasus-hivaids-minim> pada 27 September 2015.

6

Dalam laporan UNAIDS disebutkan secara jelas bahwa para ODHA tidak
mendapatkan perlindungan sosial sehingga mereka terancam tidak bisa
mempertahankan pekerjaannya dan anak mereka terancam tidak dapat mengeyam
pendidikan yang layak, kurangnya perlindungan sosial juga menyebabkan kondisi
rumah tahngga dengan status HIV/AIDS menjadi rentan dan miskin. Selain itu,
biaya membuat para ODHA kesulitan dalam transportasi sehingga sulit
mengakses pusat kesehatan.15 Tidak hanya tindak diskriminasi, namun para
ODHA di indonesia pun masih mengalami dilema untuk mengekspresikan dirinya
secara publik dikarenakan adanya tindakan opresif yang ditujukan oleh
masyarakat. Sedangkan para ODHA juga merupakan warga negara Indonesia
yang memiliki hak perlindungan dari negaranya.
Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana
UNAIDS sebagai organisasi internasional yang fokus dalam strategi Getting To
Zero dan salah satu programnya Zero Discrimination untuk para ODHA. Dari
paparan diatas menunjukkan bahwa para ODHA mendapatkan diskriminasi sosial,
mulai dari lingkungan masyarakat sampai petugas kesehatan yang seharusnya
merawat atau mengobati penderita. Maka dari itu, pada penelitian akan
dipaparkan upaya apa saya yang dilakukan UNAIDS agar tindak diskriminasi
terhadap ODHA dapat diminimalisasi serta membuka wawasan terhadap
masyarakat Indonesia bahwa HIV/AIDS tidak menular dengan hanya bersentuhan
seperti pikiran masyarakat awam.
15

Urgent need for sensitife social protection schemes for people living with HIV, UNAIDS,
diakses melalui
<http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2014/june/20140630
ilo> pada 29 September 2015.

7

UNAIDS menjadi salah satu bentuk perjuangan atas tuntuan para ODHA
yang mengalami keterbatasan otoritas. Pemerintah masih belum bisa menangani
persoalan diskriminasi yang dialami oleh para ODHA secara mandiri sehingga
dengan bantuan dari UNAIDS menjadi langkah awal untuk menumbuhkan
kesadaran masyarakat secara luas.

1.2.1

Pembatasan Masalah
Penelitian ini akan dibatasi pada bagaimana upaya UNAIDS dalam

membantu memperjuangkan dan mempromosikan hak dasar ODHA di
Indonesia. Penelitian ini meliputi bagaimana keadaan kelompok ODHA di
Indonesia. Getting To Zero merupakan strategi yang digagas oleh UNAIDS
guna menghadapi tatangan untuk menangani kasus epidemi khususnya HIV
dan AIDS, dalam strategi yang akan berlangsung mulai dari tahun 2011
sampai dengan 2015, UNAIDS akan melakukan tiga program demi
tercapainya tujuannya yaitu Zero New Infections, Zero AIDS-related Death
dan Zero Discrimination. Dalam penelitian ini penulis mengambil satu dari
ketiga strategi yaitu Zero Discrimination dimana visi dan misinya adalah
agar ODHA ataupun populasi yang beresiko tinggi terinfeksi HIV/AIDS
mendapatkan hak-hak dasar, mendapatkan perlindungan dari lingkungan
sosial

dan

hukum. 16

Kehadiran

UNAIDS

sebagai

forum

yang

mempromosikan hak dasar para ODHA di Indonesia serta strategi apa saja
16

UNAIDS 2011-2015 Strategy: Getting To Zero, UNAIDS, diakses melalui
<http://files.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/
2010/20101221_JC2034E_UNAIDS-Strategy_en.pdf> pada 5 april 2017
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yang ditawarkan untuk mencapai pemenuhan hak dasar ODHA. Untuk
kurun waktu, penulis menentukan penelitian diawali dari tahun 2013 hingga
tahun 2015. Diawali pada tahun 2013 disebabkan mulainya kenaikan drastis
kasus HIV/AIDS di Indonesia. Selain itu, kurun waktu yang dipilih juga
memberikan ketersediaan informasi yang layak untuk kemudian dianalisis.
Tahun 2015 menjadi batas akhir penelitian disebabkan penulis hendak
melihat kaitan antara turunnya jumlah infeksi HIV pada tahun 2016 di
Indonesia17 dengan bagaimana upaya program tersebut diimplementasikan
selama tiga tahun ini.

1.2.2

Pertanyaan Penelitian
Persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke

dalam sebuah pertanyaan, yaitu “Bagaimana Implementasi Program Zero
Discrimination UNAIDS Dalam Mempromosikan Hak Dasar ODHA di
Indonesia?”

17

Infoman, Depkes, diakses melalui
<http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin%20hive%20aids.p
df> pada 16 Januari 2018.
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1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan bagaimana upaya
UNAIDS dalam mempromosikan hak dasar ODHA di Indonesia. Selain itu juga
merupakan hal yang penting untuk mendeskripsikan kegiatan apa saja yang
diajukan oleh UNAIDS dalam mengurangi tingkat diskriminasi terhadap ODHA
di Indonesia.

1.3.2.

Kegunaan

Kegunaan yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai
pertimbangan bagi pembaca yang tertarik untuk mengkaji persoalan terkait
dengan ODHA, khususnya di negara Indonesia. Serta sebagai buku untuk
Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan.

1.4. Kajian Literatur
Dalam jurnalnya yang berjudul ‘Stigma dan diskriminasi HIV & AIDS pada
orang debgan HIV dan AIDS (ODHA) di masyarakat basis anggota Nahdlatul
Ulama’ (NU) Bangil’, Zainatul Ahwan selaku dosen Fakultal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan memaparkan bahwa diskriminasi
yang diterima oleh para ODHA dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat
NU akan persoalan HIV/AIDS secara medis, cara pandang kepada ODHA dilihat

10

dari sudut pandang agama yang kurang tepat dan mitos negatif tentang HIV/AIDS
yang diyakini oleh masyarakat NU itu sendiri, sehingga membutuhkan bantuan
organisasi yang berbasis keagaaman yang dipercaya sebagai organisasi yang
cukup memegang peranan di wilayah NU Bangil. 18
Diskriminasi terhadap ODHA terjadi juga di lingkungan rumah sakit itu
sendiri, tempat dimana seharusnya para ODHA mendapatkan pelayanan yang
baik. Hal ini diungkapkan dalam jurnal yang berjudul ‘Prilaku perawat terhadap
orang dengan HIV/AIDS di rumah sakit dan puskesmas’ yang ditulis oleh Agung
Waluyo.

Diskriminasi yang diterima oleh ODHA dikarenakan tingkat

pengetahuan perawat yang menangani ODHA relatif minim dan anggapan akan
dampak apabila bersentuhan dengan para ODHA, seperti yang diungkapkan oleh
dia perawat disebuah rumah sakit di Jakarta yang dimintai keterangannya,
“Tapi kenapa kalau udah tahu dengan pasien HIV, tapi tetap aja (saya)
mengurangi sentuhan, kalau perlu pake handscoon dua lapis, untuk saya sie, kok
ga bisa ya kita sama, gimanaya....tetap lain” “Ya takut ketularan, walaupun
sebenarnya di literatur ya tahu deh, seperti yang di bilang, tapi secara naluriah
saya ga bisa bohong, ihh takut walaupun itu tidak menular tapi tetep gamau
mendekati pasiennya ”
Ujar kedua perawat yang dimintai keterangan berkaitan dengan penanganan
pasien HIV/AIDS di rumah sakit. Selain itu, ada beberapa faktor yang membuat
para perawat melakukan aksi diskriminasi, yaitu: factor usia, tempat kerja dan

18

Stigma dan diskriminasi HIV & AIDS pada orang debgan HIV dan AIDS (ODHA) di
masyarakat basis anggota Nahdlatul Ulama’ (NU) Bangil, Jurnal Yudharta, diakses melalui
<http://jurnal.yudharta.ac.id/wp-content/uploads/2014/11/11.pdf> pada 20 Oktober
2015.
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pengalaman kerja.19
Pada jurnal berjudul ‘Konsep diri orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)
yang menerima lebel negatif dan diskriminasi dari lingkungan sosial’ yang ditulis
oleh Hasna Sarikusuma mengatakan bahwa terdapat tiga lingkungan dalam
diskriminasi terhadap ODHA, yaitu: diskriminasi di lingkungan medis, para
ODHA seringkali ditolak saat akan berobat ke rumah sakit hal ini dikarenakan
ketakutan para perawat akan tertular apabila menangani ODHA dan penolakan
pada saat akan memandikan jenazah dengan HIV/AIDS, diskriminasi di
lingkungan keluarga dengan cara mengucilkan ODHA sehingga memisahkan
ruang, tempat makan, kamar mandi dan ada pula yang memisahkan rumah dan
yang terakhir diskriminasi di lingkungan kerja seperti adanya pemutusan
hubungan kerja secara sepihak.20 Dari ketiga jurnal di atas menguatkan betapa
pentingnya fenomena ini untuk di tangani karena para ODHA adalah manusia
yang memiliki hak yang sama seperti manusia dengan status sehat.

1.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah bagian penting dalam proses pencarian jawaban
pertanyaan penelitian. Kerangka pemikiran merupakan suatu kumpulan teori dan
model dari literatur yang menjelaskan hubungan atau pola dalam suatu konteks

19

Prilaku perawat terhadap orang dengan HIV/AIDS di rumah sakit dan puskesmas,
Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 14, no. 2, Juli 2011, hal 130.
20
Konsep diri orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang menerima lebel negatif dan
diskriminasi dari lingkungan sosial, Psikologia-online, 2012, vol 7, no. 1, hal 31-32
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tertentu.21 Kerangka pemikiran ini dapat menjadi acuan atau titik awal yang
kemudian dapat mengafirmasi sebuah penelitian atau justru sebaliknya.
Hubungan internasional merupakan ilmu sosial yang mempelajari mengenai
hubungan antar Negara beserta dengan peranan negara, Inter-governmental
organization (IGO), Non-governmental organization (NGO) dan Multinational
corporation (MNC).22 Aktor yang berperan dan isu yang dihadapi merupakan dua
hal yang sangat berpengaruh dalam hubungan internasional, isu yang
bermunculan bukan hanya isu tradisional terkait dengan kekuatan, kekuasaan
borderline serta perang dan damai. Isu non-tradisional juga semakin marak
bermunculan

seperti

kerjasama

internasional,

organisasi

internasional,

perdagangan internasional, hak asasi manusia, kesetaraan gender, interdependensi,
lingkungan dan lain-lain. 23
Salah satu isu non-tradisional yang menjadi perhatian masyarakat
internasional adalah mengenai hak asasi manusia. Masyarakat internasional
meyakini bahwa semua orang, tanpa memandang status kesehatan mereka harus
mendapatkan hak dasar mereka. Dalam Universal Declaration of Human Rights
disebutkan bahwa semua orang tanpa memandang perbedaan, salah satunya
perbedaan status kesehatan, sehingga perkembangan konsep terhadap HAM
mencakup hak perlindungan hak-hak ODHA diseluruh dunia.

21

Ulber Silalahi, 2006, Metode Penelitian Sosial, Unpar Press, Bandung, hal. 34.
Jackson & Sorensen, Op. Cit., hal. 2-6.
23
Jackson & Sorenson, Op. Cit., hal. 34.
22
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Negara bukanlah menjadi satu-satunya aktor yang berperan dalam system
internasional, hal ini dikarenakan perkembangan zaman. Aksi sosial yang
kolaboratif dan kooperatif menjadi bentuk menyatunya individu-individu dalam
menangani isu-isu yang tidak bisa dihadapi oleh Negara.24 Seperti persoalan
diskriminasi yang dialami oleh para ODHA, pada umumnya tidak bisa diantisipasi
oleh masyarakat Indonesia, kehadiran organisasi internasional membantu
menangani isu tersebut. Tujuan dari berdirinya organisasi internasional adalah
untuk mencapai kepentingan suatu komunitas secara bersama, peranan dan
pengaruh organisasi internasional sangat penting untuk membantu menangani isuisu non-tradisional. Maurice Duverger seorang jurnalis asal prancis yang juga
seorang sosiolog dan politikus memahami, bahwa organisasi internasional
merupakan system hubungan kerjasama yang tidak memanifestasikan dirinya
secara konkret akan tetapi memiliki agenda khusus dalam upaya memenuhi
kepentingannya. 25 Sehingga organisasi internasional dapat berperan sebagai
instrumen, arena maupun sebagai aktor menyesuaikan situasi yang berlaku.
Organisasi internasional dikategorikan kedalam beberapa kategori hal itu
ditentukan oleh tiga komponen, yaitu keanggotaan, tujuan dan struktur.26
Mengacu pada keanggotaan, organisasi internasional harus memiliki minimal dua
Negara berdaulat yang menjadi anggota, organisasi internasional dibangun untuk
mendapatkan kepentingan bersama dari para anggotanya dan untuk membedakan
organisasi berorientasi pemerintah (IGO) dengan non pemerintah (NGO) dapat

24

Jackson & Sorenson, Ibid., hal 46
Clive Archer, (ed. 3) 2003, International Organizations, Routledge, New York, hal. 2.
26
Ibid., hal. 33-34.
25
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ditentukan berdasarkan keanggotaannya. Tujuan dan aktivitas IGO bersifat umun
dan universal,

IGO berdiri berdasarkan perjanjian antar

Negara atau

pemerintahnya dengan negara berdaulat sebagai anggotganya.
Clive Archer dalam bukunya yang berjudul International Organizations
menambahkan bahwa dengan tiga peranan dapat mendefinisikan organisasi
internasional, yaitu: aktor independen, instrument dan arena/forum. 27 Sebuah
organisasi digunakan oleh anggotanya sebagai instrument untuk tujuan tertentu
dimana anggotanya cenderung Negara berdaulat yang memiliki kekuasaan untuk
membatasi aksi independensi oleh organisasi internasional tersebut,28 Bersifat
netral menjadi tugas organisasi internasional ketika menjadi penyedia tempat
untuk para anggotanya untuk bertemu dan berdiskusi, 29 Kekuatan tidak terlalu
berpengaruh secara signifikan mengigat organisasi internasional sebagai aktor
independen yang dapat mempengaruhi peristiwa internasional.
Aksi promosi dan kampanye menjadi upaya UNAIDS dalam meningkatkan
kesadaran masyarakat Indonesia akan eksistensi ODHA. Definisi promosi itu
sendiri adalah kegiatan yang

bertujuan untuk mengimformasikan atau

memperkenalkan suatu hal, sehingga target promosi terpengaruhi dan akan
mengikuti promosi itu sendiri, promosi disini dilakukan kepada masyarakat oleh
UNAIDS agar pandangan miring terhadap ODHA di Indonesia berubah. 30

27

Archer, Ibid., hal. 68
Ibid., hal. 68-69.
29
Ibid., hal. 73-78.
30
“Pengertian Promosi dan Tujuannya Secara Jelas, Pengertian Apapun”, Diakses melalui
< http://www.pengertianku.net/2015/12/pengertian-promosi-dan-tujuannya.html>
pada 5 September 2017 .
28
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sedangkan, kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang
direncanakan dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada kelompok
besar dan dilakukan secara berkelanjutan dalam tempo waktu tertentu. 31
Periklanan, personal selling, direct marketing dan terutama adalah hubungan
langsung antara masyarakat dengan publisitas menjadi aksi promosi. Terkait
dengan aksi promosi, terdapat pemikiran konstruktivisme dibangun oleh asumsi
dasar yang berusaha memahami motif dan peran aktor dalam sistem politik
internasional dan meyakini bahwa agen dan struktur saling berhubungan
khususnya pada peran norma dalam menentukan perilaku manusia dan mengakui
hadirnya institusi dalam sistem politik internasional. Teori konstruktivisme dipilih
untuk menjelaskan kontribusi UNAIDS dalam mempromosikan hak dasar ODHA
di Indonesia. Norma dan institusi memegang peranan penting dimana perilaku
dari tiap individu, negara, dan aktor lain dibentuk melalui keyakinan yang dianut
bersama, secara sosial terkonstruksi dan praktis kultural. 32
Manusia merupakan agen yang berlaku dan berinteraksi dengan kolompok
masyarakat untuk mencapai tujuannya serta manusia membuat dunia terbentuk
sesuai dengan apa yang manusia perbuat hal ini di ungkapkan oleh Nicholas
Onuf. 33 Agen memiliki perilaku rasional dengan peraturan yang ada di dalam
masyarakat, konstruktivis memiliki asumsi dasar bahwa setiap tindakan yang
dilakukan oleh negara berdasarkan hasil interaksi dengan lingkungannya.
31

Rogers, E. M., & Storey J. D., 1987, Communication Campaigns. Dalam C. R. Beger & S.H. Chaffe
(Eds.), Handbook of Cimmunication Science. New Burry Park, CA:Sage. Hal 818-821.
32
Margaret P. Karens & Karen A. Mingst, 2010, International Organizations: The Politics
and Processes of Global Governance, Lynne Rienner Publisher Inc., London, hal. 50.
33
Nicholas G. Onuf, 1989, World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and
International Relations, University of South Carolina Press, Columbia, hal 7-17.
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Directive rules merupakan aturan yang dihubungkan dengan hukum dimana
ketakutan dijadikan motivasi untuk mematuhi peraturan tersebut lalu instruction
rules dan commitment rules merupakan aturan yang bercondong pada cara untuk
mendapatkan hasil yang diinginkan. Akan tetatpi kedua peraturan ini jenisnya
tidak mengikat. Peraturan-peraturan ini terdapat dalam buku World of Our
Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations yang lebih
dikenal sebagai prinsip. 34 Dengan terciptanya satu identitas yang representatif,
para agen dituntut untuk bekerjasama dan mengurangi ego masing-masing agar
dapat menyatu dengan para agen. Setelah terbentuknya identitas, peraturan dan
regulasi dibentuk agar para agen bersatu dalam satu institusi yang lebih sistematis.
Konstruktivisme melakukan penyebaran ide melalui agen ke masyarakat luas
dengan strategi tertentu. Identitas spesifik yang dimiliki agen akan mengundang
perhatian masyarakat sehingga melakukan sebuah aksi yang lebih nyata dalam
skala besar.

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
1.6.1. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitaian
kualitatif dimana pendekatan yang digunakan lebih mengacu pada penelitian
sosial. Ada pun jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dimana

34

Nicholas G. Onuf, Ibid. hal 7-17.
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penulis cenderung berada di tingkat yang sifatnya menggambarkan keadaan
secara detail dari suatu fenomena yang dikaji. 35

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendukung penelitian studi, penulis menggunakan studi
pustaka dan studi dokumen yang berlandaskan pada kerangka pemikiran
yang digunakan. Sumber data bagi penelitian ini berupa buku, jurnal,
dokumen tertulis dari internet maupun surat kabar yang relevan dengan
topik penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan
BAB 1: Bab pendahuluan mengandung kerangka utama dari penelitian ilmiah
yang akan dikaji. Dalam bab ini, akan dijelaskan secara umum terkait dengan latar
belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka
pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB 2: Bab ini berisi penggambaran mengenai perkembangan organisasi
HIV/AIDS. Diawali di negara bagian Barat yang pada akhirnya mampu
mempengaruhi peningkatan kesadaran masyarakat dunia hingga ke masyarakat
Indonesia untuk mulai memperjuangkan dan mempromosikan hak dasar ODHA.

35

Dr. Ulber Silalahi, MA., 2009, Metode Penelitian Sosial, PT Refika Aditama, Bandung,
Hal. 15.
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BAB 3: Bab ini mendeskripsikan profil UNAIDS, mencakup gambaran umum,
visi dan misi, keanggotaan dan struktur organisasi serta menjelaskan program
Getting To Zero yang diselenggarakan oleh UNAIDS untuk mempromosikan hakhak dasar ODHA di Indonesia.
BAB 4: Dalam bab 4 akan dijabarkan isi dari program Getting To Zero bersama
dengan rekomendasi yang ditawarkan. Melihat apakah upaya tersebut bertemu
dengan tujuan yang diharapkan serta bagaimana kontribusi yang kemudian
dihasilkan bagi komunitas ODHA yang ada di Indonesia.
BAB 5: Dalam bab terakhir ini, akan dirangkum sebuah kesimpulan terkait
dengan upaya UNAIDS dalam mempromosikan hak dasar ODHA di Indonesia.
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