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Ketika diminta sebagai pembicara saya sempat terpikir, putar akal, kira-kira mencari sesuatu 
yang konkret untuk dibicarakan agar kita tidak selalu bekerja dalam tataran konseptual atau 
paradigmatik. Memorial Lecture yang sebelumnya berbicara tentang konflik di Papua, mencari 
solusi atas hal tersebut. Konflik yang terjadi di Papua terlalu lama didekati dari perspektif 
keamanan, perlu ada perspektif lain sebagai solusi jangka panjang. Konflik di papua memang 
politik, tetapi dampaknya sampai pada aspek-aspek di luar dimensi politik tersebut. Terdapat 
sebuah permasalahan yang menurut Saya sangat serius, yakni penyebaran HIV. Meskipun 
penduduk di Papua hanya 1% dari total penduduk Indonesia tetapi penyebaran HIV AIDS begitu 
tinggi. Hal tersebut yang dimaksud sebagai sebuah perang tersembunyi, kenapa tersembunyi? 
kenapa kita enggan bicara tentang HIV atau enggan bicara seksualitas dan mengaitkannya 
dengan bidang lain, seperti politik dan lain sebagianya. HIV sampai sekarang tidak ada obatnya, 
yang kita punya adalah obat yang menahan laju dari HIV, orang bisa hidup untuk jangka waktu 
yang cukup lama. Pada saat itu, setidaknya, dikabarkan setiap 25 menit di Indonesia, satu orang 
terpapar HIV serta satu per lima dari jumlah tersebut merupakan anak-anak muda yang 
terpapar HIV. Jumlahnya sangat besar.  

Epidemi yang sangat serius, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat belum lagi 
didokumentasikan dengan baik. Penyelesaian selalu kecenderungan terhadap biomedical 
approach yang berfokus pada individu. Kalau bicara tentang pencegahan, urusannya selalu 
tentang penyadaran. Tadi saya bilang bahwa tingkat penyebaran tertinggi ada di Papua, 
khususnya di Kota Timika yang sebelum tahun 1967 hanya sedikit penduduknya, kemudian 
datang Freeport, Kota Timika berkembang menjadi sebuah kota yang unik. Geografi 
penyebaran HIV khususnya di Papua, Timika. Dalam bayangan Saya, Ilmu Sosial, khususnya 
antropologi memiliki peran yang sangat penting, yakni memberikan atensi terhadap dimensi-
dimensi yang kurang mendapat perhatian. 

Kalau misalnya diterjemahkan lebih jauh, agendanya, biasanya adalah agenda moral. 
Menasihati, ya hiduplah yang lebih baik, dan seterusnya. Pendekatan moral seperti ini, kita tahu 
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batasnya. Kalau memang efektif kita tidak perlu pusing, cukup saja Mario Teguh. Pun kalau 
misalnya pendekatan tersebut mempertimbangkan kebudayaan, maka kebudayaan disini 
adalah assumed culture. Misalnya, suku Asmat mudah berganti pasangan. Data yang saya 
kumpulkan, mengatakan bahwa penyebaran HIV di Papua hampir 100% tepatnya 98,7% adalah 
karena sexual intercourse atau lebih tepatnya adalah unsafe sexual intercourse. Segi yang paling 
penting dalam unsafe sexual intercourse tersebut adalah unsafe. Basis daripada unsafe tersebut 
adalah power (kekuasaan). Terdapat ketimpangan dalam hubungan kuasa, ada dimensi kelas, 
gender, dan etnik.  

UNICEF, seberapa jauh kampanye masuk ke dalam masyarakat ? hasilnya menganggumkan, 
hampir setiap orang pernah melihat kampanye publik terhadap HIV. Jumlah yang cukup besar 
juga menunjukkan pemahaman yang baik terhadap HIV tersebut. Persoalan bukan karena 
kurang informasi atau pengetahuan, persoalannya adalah power, hubungannya dengan 
kekuasaan.  

Di Kota Timika, pemisahan sosial itu sangat tinggi, di antara mereka yang bekerja untuk 
perusahaan besar itu dan mereka yang hidup dari sampahnya itu. Orang-orang lokal dan 
pendatang mencari, berebut, butir-butir emas dalam lumpur. Cukup banyak orang berdatangan 
ke sana, hidup di dalam tenda-tenda, untuk waktu yang cukup lama sampai sekitar 1 minggu 
kemudian dijual di kota kepada penadah. Uangnya dipergunakan untuk alkohol dan prostitusi. 
Promiskuitet di Papua yang begitu tinggi harus diteliti dan dipahami, memahami ekonomi, 
serta sistem sosial. Bahwa salah satu pola migrasi yang penting dari orang yang hidup dengan 
semacam itu, dengan pola pembangunan yang lebih sama, kita mendapat satu pola migrasi, 
yakni pemukiman yang dibuat untuk sementara, tapi orang hidup dalam waktu yang cukup 
lama sehingga terbentuk komunitas yang begitu maskulin. Kaitannya dengan seksualitas 
adalah sexual network yang sangat terbatas. Lain kalau bicara di kota besar, dengan penduduk 
yang banyak, orang punya uang, akses terhadap sexual network lebih luas. Dalam kontek itu, 
resiko orang yang hidup dalam kondisi yang demikian sangat tinggi terpapar HIV-AIDS. 
Bagaimana itu terbentuk ? ada urusan dengan keamanan, banyak pekerja-pekerja tambang 
sekalipun mendapat semacam jatah, disediakan (pemenuhan hasrat seksual). Konsep kemanan 
terkait dengan penyebaran HIV juga. Longstanding Migration tersebut tidak pernah diimbangi 
dengan layanan pendidikan dan kesehatan yang cukup, apalagi terkait dengan HIV dan AIDS. 
Dalam situasi seperti itu, tentu kita bisa bayangkan bagaimana orang bisa bikin kampanye 
publik ? Jadi memang perlu pendekatan yang sama sekali berbeda, yang basisnya adalah 
pengetahuan tentang bagaimana sistem tersebut beroperasi. 

Ada satu riset yang menarik, mengenai penggunaan kondom. Menarik, kondom dan power, 
bagus kalau ada yang bikin tesis tentang ini.  Tinkat penggunaan kondom itu rendah di tempat-
tempat prostitusi di Jakarta, begitupun di tempat lain. Pasangan seksual yang memastikan 
penggunaan kondom dalam hubungan seksualnya sangat rendah. Pertanyaannya adalah 
bagaimana caranya? siapa sih sebenernya yang punya kendali, katakanlah yang memiliki 
otoritas di sana, ketemu dengan centeng, keamanan. Kalau mau berhasil kampanye 
penggunaan kondom, rekrut itu centeng-centeng jadi agennya. Diskusi berlanjut, atas dasar apa 
kita bisa meminta pertolongan mereka? mekanisme tersebut dirasa cukup efektif, selalu ada 
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korelasi antara kekuasaan, seksualitas, politik. Saya tidak bilang lebih bermoral dan lain 
sebagainya, tetapi lebih efektif. Kesimpulan dalam beberapa poin: bagaimana sebaiknya kita 
menghadapi wabah HIV-AIDS ini? salah satunya adalah yang sangat mendasar, yakni 
menantang pandangan paradigma moral, kalau mau berpikir untuk langkah-langkah yang lebih 
efektif. HIV-AIDS ini dianggap tidak sebagai masalah kesehatan, ini problem utamanya, 
Tetapkan HIV-AIDS sebagai masalah kesehatan seperti flu burung dan lain sebagainya. Kedua, 
menyadari bukti dan pengetahuan sebagai basis dari tindakan. Paradigma moral biasanya 
punya jawaban sebelum masalahnya jelas. Paradigma moral sama sekali tidak membantu. 
Dalam beberapa hal, menyesatkan, karena menerangkan hal-hal yang semestinya tidak 
diterangi. Terkahir, kategori penting dalam ilmu sosial yang seringkali dilupakan, yakni kategori 
care. Sebuah kategori yang penting, kita gelisah tentang berbagai macam hal tetapi tidak 
memiliki hal yang cukup untuk menghadapinya. Kategori yang sentral tapi cenderung 
diabaikan. Kita akan mendapat bayangan dalam memahami suatu permasalahan secara lebih 
jelas. Saya berharap, memorial lecture ini akan jalan terus dan jadi platform.  
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