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1.11.11.11.1 LATARLATARLATARLATARBELAKANGBELAKANGBELAKANGBELAKANG

Namru (Navy Medical Research unit) merupakan bagian dari Angkatan Laut

Amerika, dimana badan yang didirikan di Indonesia ini bertujuan untuk bekerjasama

dengan Departemen Kesehatan di bidang pengembangan sumber daya manusia,

pembangunan kelembagaan dan penelitian serta pengawasan penyakit-penyakit menular.

Namru mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1970 dan berkantor di Departemen

Kesehatan. Misi Namru sebenarnya adalah untuk mengadakan penelitian, percobaan-

percobaan dan evaluasi atas penyakit-penyakit menular demi memajukan kesehatan,

keamanan dan kesiapan Pasukan bersenjata Amerika Serikat agar dapat bekerja secara

efektif di masa damai dan dalam menjalankan misi-misi darurat di seluruh Asia Tenggara.

Banyak keterlibatan Namru dalam penelitian tentang penyakit malaria, kolera, tipus,

demam berdarah, HIV/AIDS, tuberkulosa/TBC sampai virus flu burung yang belakangan

ini menyeruak dan sudah banyak memakan korban.1

Sebelum berada di Indonesia, Namru atau Navy Medical Research Unit juga

pernah mendirikan laboratorium serupa di tiga negara. Awalnya Namru didirikan

Angkatan Laut Amerika Serikat bekerjasama dengan Rockefeller Institute di Guam, salah

satu pangkalan militer Amerika Serikat di Pasifik selama Perang Dunia Kedua. Tahun

1 Perlukah NAMRU bagi IndonesiaApproach: http://cybernews.cbn.net.id/cbprtl/cybernews. 29 April 2008
diakses (18 Desember 2009)

http://cybernews.cbn.net.id/cbprtl/cybernews


1955, Komando Namru dipindahkan ke Taipei, Taiwan, yang ketika itu masih berada di

bawah perlindungan politik Amerika Serikat. Menyusul kejatuhan Soekarno, di tahun

1968, pihak Amerika Serikat mulai membicarakan rencana mendirikan semacam

laboratorium cabang setingkat detasemen untuk Namru di Jakarta. Detasemen ini

dimaksudkan untuk mempermudah penelitian mengenai penyebaran virus penyakit di

kawasanAsia Tenggara. Dua tahun kemudian laboratorium cabang itu pun resmi berdiri di

Jakarta. Di tahun 1979, pemerintah Amerika Serikat kemudian memindahkan laboratorium

pusat Namru ke Manila, Filipina2.

Selanjutnya, di tahun 1990, setelah serangkaian pembicaraan negosiasi antara

Angkatan Laut AS dan Departemen Luar Negeri AS di satu pihak dengan Departemen

Kesehatan Indonesia di pihak lain, laboratorium Komando Namru resmi dipindahkan ke

Jakarta untuk mendukung kepentingan riset kesehatan Amerika Serikat. Namru secara

terus menerus memberikan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan

penyebaran virus dan wabah penyakit. Laboratorium ini juga meneliti penyebaran wabah

penyakit pasca gempa hebat dan tsunami di utara Pulau Sumatera, Desember 2004, dan

pasca gempa bumi di Jogjakarta, Mei 2005. Saat ini Namru telah mengembangkan

aktivitas penelitian dan laboratorium di beberapa negara lain di Asia Tenggara, seperti

Laos, Singapura, Thailand, dan Kamboja3.

Dalam kebijakan pemerintah Amerika Serikat sendiri, NAMRU mendapat

posisi yang cukup strategis. Berada di bawah komando NMRC (Naval Medical Research

Centre) melalui program NMR&D (Naval Medical Research and Development),

2 Ibid
3 Ibid



NAMRU menjadi salah satu laboratorium penting dari berbagai laboratorium yang ada,

yang bertujuan untuk mendukung kepentingan Amerika Serikat di regional pasifik yang

bekerjasama dengan negara tempat keberadaan laboratorium tersebut yaitu Indonesia.

Selain itu NAMRU juga di gunakan sebagai alat diplomasi yaitu untuk meningkatkan atau

memajukan diplomasi di kawasan Pasifik dengan cara mempelajari dan melakukan riset

terhadap berbagai macam penyakit berbahaya yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat

Amerika Serikat dan juga kawasan-kawasan lainnya.4

Dalam perkembangannya, yaitu tepatnya pada tahun 2007 mulai terjadi polemik

atas keberadaan laboratorium Namru tersebut. Polemik yang terjadi adalah pemerintah

Indonesia menduga Amerika Serikat mengambil keuntungan dari penelitian tersebut dan

sebaliknya pemerintah Indonesia dirugikan. Seperti yang disampaikan oleh Menteri

Kesehatan saat itu, Siti Fadilah Supari, menyampaikan kecurigaannya bahwa Namru

memanfaatkan virus yang mereka peroleh dan teliti untuk tujuan komersial. Virus itu

diduga dijual ke Hong Kong dan negara-negara lain dalam bentuk vaksin.5

Atas desakam Menteri kesehatan, Anggota DPR, TNI dan Masyarakat, akhirnya

kerjasama dengan NAMRU secara resmi dihentikan pada tanggal 16 Oktober 2009.

Setelah itu rencananya kerjasama antara Indonesia-Amerika Serikat di bidang kesehatan

digantikan dengan sebuah lembaga bernama Indonesia-USA Center for Biomedical and

Publichealth Research (IUC). Seperti yang dikemukakan oleh menteri kesehatan Endang

Rahayu Sedyaningsih bahwa kerjasama melalui IUC akan dilakukan tanpa melibatkan

pihak militer Amerika Serikat seperti halnya NAMRU. Kerjasama melalui IUC akan

4 Naval Medical Research Unit 2 .http://www.med.navy.mil/sites/nmrc/Pages/namru_2.htm (28 agustus
2010)

5 Di Belah Tiga NAMRUApproach:http://teguhtimur.com/2009/09/14. (18 Desember 2009)

http://www.med.navy.mil/sites/nmrc/Pages/namru_2.htm


dilakukan dalam bentuk sipil yaitu antar departemen, melalui departemen kesehatan

Indonesia dengan Human Health and Services atau Departemen kesehatan Amerika

Serikat.6

Kecurigaan berbagai pihak yang menganggap bahwa keberadaan NAMRU di

Indonesia merugikan, merupakan sesuatu hal yang wajar. Hal tersebut tidak bisa

dipungkiri karena status diplomatik yang disematkan kepada para staf asing NAMRU

sehingga mereka tidak bisa diawasi dengan ketat segala macam kegiatannya. Keadaan

yang seperti itu tidak terlepas dari adanya keharusan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh

NAMRU harus mendapatkan apresiasi dari pemerintah karena tujuannya adalah untuk

kemajuan bersama Indonesia dan Amerika Serikat. Satu hal yang diharapkan dari adanya

status diplomatik, diharapkan para staf asing dari NAMRU harus merasa nyaman dan

leluasa bekerja di Indonesia, sehingga penelitian yang dilakukan menghasilkan seperti apa

yang diharapkan bersama.

Merebaknya berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh virus, seperti virus

flu burung (H5N1) dan flu babi (H1N1) telah menjadi ancaman yang begitu besar bagi

keberlangsungan hidup manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu diperlukan sensitifitas

dan kepedulian dari berbagai pihak dalam menanggapi isu-isu semacam itu yang pada

hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama. Jadi, kerja sama dari berbagai pihak

mutlak diperlukan. Keberadaan NAMRU merupakan sesuatu yang sangat diperlukan

karena merupakan bentuk nyata dari adanya upaya bersama untuk tercapainya tujuan

6 Nograhany Widhi, Dekat dengan NAMRU-Belanda-Jepang-ChinaApproach:
http://www.detiknews.com/read/2009/10/22. (22/1/1010)



bersama. Meskipun dengan catatan kerja sama yang dilakukan harus lebih berimbang dan

transparan.

Mengapa diperlukan kepedulian yang sama dari semua pihak, karena Avian

Influenza (H5N1) dan virus flu babi (H1N1) merupakan salah satu contoh kasus

penyebaran virus yang sangat berbahaya dan sudah menelan banyak korban jiwa di banyak

Negara.Virus flu burung merupakan virus yang menyerang unggas yang untuk pertama

kalinya tepatnya pada tahun 2003 ditemukan di Cina7. Dua macam virus tersebut

merupakan kategori virus yang sangat berbahaya, selain dapat mematikan ribuan unggas

dalam waktu singkat, juga ditemukan adanya penularan virus dari hewan ke manusia yang

disebut dengan epidemik. Jumlah korban manusia yang meninggal dunia akibat virus ini

juga tergolong besar dan penyebarannya juga cepat. Hal tersebut dibuktikan dengan

penyebaran virus yang menjangkiti semua Negara Asia Tenggara, Asia Timur, dan

sebagian Eropa. Selain itu yang lebih dikhawatirkan lagi adalah kemungkinan terjadinya

pandemik yaitu penularan virus dari manusia kepada manusia.

Kelangsungan hidup manusia yang terancam yang diakibatkan oleh merebaknya

berbagai macam penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya membuat masyarakat global

resah dan was-was. Kemudian dengan tingginya arus perpindahan manusia dari tempat

satu ke tempat yang lain di atas permukaan bumi, maka dikhawatirkan virus atau wabah

penyakit yang sedang melanda suatu tempat atau suatu Negara dapat menjangkiti manusia

yang lain di belahan bumi lainnya. Oleh karena itu usaha kolektif dari semua aktor dalam

hubungan internasional baik itu state actor maupun non state actor merupakan satu-

satunya cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi meluasnya wabah penyakit tersebut.

7 Geneva. Strategi global memerangi virus flu burung
Approach:http//www.Kompas.com/kesehatan/news/0511/08/074342.htm (4 Maret 2010)



Baik berupa penerapan travel warning ke suatu tempat yang terjangkiti wabah,

pemeriksaan ketat terhadap orang dan barang yang berasal dari Negara yang terjangkiti

wabah, yang bisa menjadi satu macam tindak pencegahan agar wabah penyakit tidak

meluas. Kemudian bisa juga dengan adanya kerjasama baik itu bilateral maupun

multilateral dengan mendirikan suatu badan atau instansi yang digunakan untuk penelitian

bersama terhadap virus-virus atau wabah penyakit. Itulah mengapa lembaga atau instansi-

instansi seperti NAMRU ataupun IUC menjadi sangat penting dan dibutuhkan di saat-saat

seperti sekarang ini.

1.21.21.21.2 RUMUSANRUMUSANRUMUSANRUMUSANMASALAHMASALAHMASALAHMASALAH

Mengapa kerja sama Indonesia-Amerika Serikat dalam bidang penelitian penyakit

menular melalui NAMRU sampai NAMRU ditutup dan didirikannya Indonesia-United

States Centre for Medical Research (IUC) tetap dipertahankan?

1.31.31.31.3 TTTTUJUANUJUANUJUANUJUAN PENELITIANPENELITIANPENELITIANPENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat

kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam konteks penelitian virus, yang

diwujudkan dengan kerjasama antara NAMRU dengan Departemen Kesehatan, sampai

akhirnya NAMRU-2 ditutup.

1.4.1.4.1.4.1.4. KAJIANKAJIANKAJIANKAJIAN PUSTAKAPUSTAKAPUSTAKAPUSTAKA

1.4.11.4.11.4.11.4.1 PPPPENELITIANENELITIANENELITIANENELITIAN TERDAHULUTERDAHULUTERDAHULUTERDAHULU

Sebelum penulis melakukan peneitian mengenai fenomena seperti yang telah

disebutkan dalam rumusan masalah di atas, telah ada bebrapa peneliti yang telah



melakukan penelitian dengan tema yang sama yaitu tentang kasus NAMRU, salah satunya

adalah penelitian yang dilakukan oleh Hendrajit dalam tulisannya dalam artikel yang

berjudul Misteri ’Virus’ NAMRU-2 AS. Dalam tulisannya tersebut mengungkapkan bahwa

terdapat beberapa hal-hal yang perlu dipertanyakan terutama berkaitan dengan fasilitas

laboratorium NAMRU. Berangkat dari kasus ledakan yang terjadi di gedung milik

Departemen Kesehatan pada tahun 1996, tepatnya di gedung tingkat tiga laboratorium

Mikrobiologi Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN), terjadi ledakan

yang mengakibatkan 22 orang luka-luka bakar yang cukup parah. Selain itu, di komplek

gedung ini pula berkantor The Naval Medical Research Unit 2 atau yang lebih dikenal

dengan NAMRU-28.

Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata NAMRU-2 tidak sekadar melakukan

penelitian tentang penyakit tropis, tapi sudah meluas dalam penelitian aplikasi militer

seperti pembuatan senjata bioteroristik. Semacan Weapon of Mass Destruction (WMD)

khusus dalam persenjataan biologis. Bahkan pada perkembangannya kemudian, justru

menjadi agenda utama NAMRU-2. Dari data-data tersebut Hendrajit menyimpulkan

bahwa tidak tertutup kemungkinan Departemen Kesehatan tidak tahu menahu mengenai

kegiatan-kegiatan yang dilakukan NAMRU-2 dalam penelitian aplikasi militer berkedok

penelitian medis Angkatan Laut dalam bidang penyakit menular9.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Abu Nabila yang menyatakan bahwa dalam

setiap penelitian yang dilakukan di lapangan oleh staf NAMRU, mereka tidak hanya

8 http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang. (10 Februari 2010)
9 Ibid

http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang


meneliti tentang wabah penyakitnya dan bagaimana penyebarannya. Seperti penelitian

terhadap wabah malaria tartina yang menjangkiti Papua. Dalam penelitian penyakit

malaria itu, para peneliti NAMRU-2 tidak hanya meneliti dan mengambil spesimen darah

warga yang terkena penyakit malaria. Mereka juga keluar masuk hutan untuk memetakan

situasi, topografi, dan meneliti penyebaran penyakit dengan cara yang tak lazim. Mereka

juga mengumpulkan data pos militer, jarak lokasi penyebaran penyakit dengan kantor

pemerintahanmulai dari desa hingga provinsi, serta memetakan lokasi dengan detail10.

Di tahun 1997 NAMRU-2 Jakarta ditetapkan WHO sebagai WHO

Collaborating Center untuk Emerging Infectious Diseases untuk wilayah Asia Tenggara.

Maka dengan dalih meneliti penyebaran penyakit malaria, demam berdarah, HIV/AIDS,

flu burung dan berbagai penyakit lainnya. NAMRU-2 mengirimkan surat kepada seluruh

rumah sakit umum, daerah maupun swasta, dan bahkan puskesmas untuk mengirimkan

sampel darah pasien ke NAMRU-2. Bahkan sample darah prajurit kita pun semua ada di

NAMRU-2, tanpa tahu apa yang sebenarnya mereka kerjakan. Ketika menjadi Menteri

Luar Negeri di masa Megawati Soekarnoputri, Hassan Wirajuda sempat menyinggung

keanehan operasi NAMRU-2. Selain tidak pernah melaporkan hasil penelitian mereka

sejak tahun 2000, NAMRU-2 juga tak ikut membantu pemerintah ketika sibuk

menghadapi bencana nasional demam berdarah dan flu burung. Kesibukan luar biasa

justru terjadi dalam perkara lain. Mereka malah banyak mengimpor barang-barang

keperluan riset seperti obat-obatan, komputer, dan alat-alat laboratorium. Ada 134 kali

pengiriman barang keperluan riset masuk lewat tas diplomatik, dan 21 kali pengiriman

10 http://syabab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=444. Diakses tanggal 10 Februari
2010

http://syabab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=444


barang pindahan staf11.

Dari dua penelitian di atas dapat diketahui bahwa dari berbagai macam aktifitas

penelitian yang dilakukan oleh NAMRU ada indikasi bahwa staf NAMRU selain

melakukan penelitian berkenaan dengan penyakit, terdapat juga indikasi bahwa mereka

melakukan aktivitas intelejen. Terdapat juga kecurigaan bahwa virus-virus yang diteliti

digunakan untuk membuat senjata biologi. Dari sudut pandang penulis, kedua penelitian

tersebut telah mewakili beberapa aspek dari keberadaan NAMRU. Tetapi di sini penulis

ingin lebih mengemukakan tentang ada atau tidaknya hal-hal positif yang yang menjadi

sumbangsih dari keberadaan NAMRU di Indonesia ataukah memang tidak ada satupun

sehingga tetap dipertahankan keberadaannya sampai saat ini. Terutama sumbangsih

mereka terhadap kemajuan bidang kesehatan di Indonesia baik dari segi pengentasan

penyakit menular maupun pencegahannya.

1.51.51.51.5 LANDASANLANDASANLANDASANLANDASAN TEORITEORITEORITEORI dandandandan KONSEPKONSEPKONSEPKONSEP

1.5.11.5.11.5.11.5.1 LANDASANLANDASANLANDASANLANDASANTEORITEORITEORITEORI

1.5.1.11.5.1.11.5.1.11.5.1.1 LIBERALISMELIBERALISMELIBERALISMELIBERALISME

Kaum liberal umumnya mengambil pandangan positif tentang sifat manusia.

Mereka memiliki keyakinan yang besar terhadap akal pikiran manusia dan mereka yakin

pada prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah Internasional. Kaum

liberal mengakui bahwa individu selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap

hal-hal tertentu. Tetapi mereka juga percaya bahwa individu-individu memiliki banyak

kepentingan dan dengan demikian dapat terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan

kooperatif, baik domestik maupun internasional, yang menghasilkan manfaat besar bagi

11Ibid



setiap orang di seluruh dunia. Dengan kata lain, konflik dan perang yang tidak dapat

terhindarkan, ketika manusia memakai akal pikirannya mereka dapat mencapai kerjasama

yang saling menguntungkan bukan hanya dalam negara tetapi juga lintas batas

internasional12.

Dalam bukunya yang berjudul World Society John Burton (1972) mengatakan

bahwa :

Kaum liberal menganalogikan hubungan tiap-tiap aktor dalam hubungan

internasional adalah seperti jaring laba-laba. Hal tersebut menggambarkan bagaimana

negara-bangsa yang terdiri dari banyak kelompok masyarakat yang berbeda memiliki

tipe hubungan eksternal yang berbeda dan kepentingan yang berbeda-beda pula, mulai

dari kelompok agama, kelompok bisnis, buruh dan lain-lain, tetapi diantara banyak

elemen masyarakat tersebut, diantara berbagai kepentingan yang berbeda, diharapkan

terjalin kerjasama yang saling menguntungkan13.

Liberalisme merupakan suatu doktrin yang percaya terhadap kapasitas ummat

manusia untuk memecahkan masalah-masalah yang terlihat sulit melalui suatu tinadakan

kolektif14. Pemikiran bahwa manusia memahami prinsip-prinsip moral, yang bukan hanya

sebagai mahluk individualis tetapi juga bisa berimplementasi dalam suatu tindakan

kolektif yang ditujukan untuk kebaikan bersama.

Dalam setiap ideologi pasti ada cita-cita atau tujuan akhir yang selalu ingin

dicapai, begitu pula dengan ideologi liberal. Dalam liberalisme sendiri lebih dikenal

dengan optimisme liberal. Optimisme liberal sendiri sangat erat kaitannya dengan

12 Robert Jackson and Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar. Hal 141.
13 Ibid. Hal. 145
14 Steans, Jill and Lloyd Pettiford. 2009. Hubungan Internasional : Perspektif dan Tema.
Yogyakarta:Pustaka Pelajar.



terbentuknya Negara modern. Modernisasi sendiri berarti kemajuan dalam setiap bidang

kehidupan manusia, serta semua kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi dengan baik.

Keberadaan lembaga riset dan ilmu pengetahuan seperti NAMRU ataupun IUC merupakan

salah satu syarat mutlak agar tercipta kehidupan yang lebih baik. Karena tujuan keberadaan

NAMRU maupun IUC adalah untuk melakukan penelitian yang nantinya akan

menghasilkan terobosan-terobosan maupun penemuan-penemuan dalam bidang kesehatan

yang ditujukan untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih baik.

Kondisi dunia saat ini yang semakin rentan dengan ditandai munculnya berbagai

macam penyakit yang mewabah di seluruh dunia, seperti virus H5N1 dan H1N1 memang

mengharuskan kita untuk lebih peduli terhadap isu-isu yang menjadi permasalahan

bersama yang direalisasikan dengan adanya kerja sama yang lebih intens untuk mengatasi

permasalahan yang ada.

Begitu pula dengan kerjasama bilateral seperti antara Indonesia dan Amerika

Serikat melalui NAMRU ataupun IUC tetap harus terjalin mengingat setiap negara tidak

bisa mengatasi masalah wabah tersebut tanpa melibatkan negara lain. Ini dikarenakan

adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara. Seperti

Indonesia yang memeliki virus tetapi masih kekurangan tenaga ahli dan teknologi dalam

penelitiannya, sehingga membutuhkan bantuan negara maju seperti Amerika Serikat yang

memiliki tenaga ahli dan teknologi yang lebih baik. Amerika Serikat juga tergolong sangat

membutuhkan adanya kerja sama seperti ini mengingat beberapa aktifitas kemanusiaan

dan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang berlokasi di wilayah yang rentan

terhadap penyebaran wabah tersebut, seperti keberadaan pangkalan militer Amerika

Serikat di Jepang. Dari segi karakteristik sendiri, contohnya antara virusAvian Influenza di



Indonesia dan Vietnam yang memiliki karakteristik berbeda. Jadi tidak hanya diperlukan

kerja sama dengan negara-negara maju saja tetapi juga dengan negara-negara yang sama-

samamenjadi epidemi penyebaran virus, terutama dalam hal berbagi informasi.

1.5.21.5.21.5.21.5.2 LANDASANLANDASANLANDASANLANDASANKONSEPKONSEPKONSEPKONSEP

1.5.2.11.5.2.11.5.2.11.5.2.1 KONSEPKONSEPKONSEPKONSEP NONNONNONNON TRADITIONALTRADITIONALTRADITIONALTRADITIONAL SECURITYSECURITYSECURITYSECURITY

Globalisasi dengan berbagai variannya telah mengubah politik internasional

menjadi “Pos International Politics” dimana aktor non negara muai mengemuka sebagai

aktor dominan selain aktor negara dengan kapasitas dan kapabilitas yang telah melebihi

aktor negara. Sebagai konsekuensiya, tata interaksi internasional semakin rumit dan dan

kompleks, dimana dunia semakin multy centric. Agenda keamanan pun meluas meliputi

aspek-aspek non militer.15

Meningkatnya aktivitas manusia seiring dengan perkembangan globalisasi dan

hubungan yang saling terkait mengakibatkan semakin banyak bentuk ancaman terhadap

kelangsungan hidup manusia. Untuk itu perlu adanya perluasan konsep keamanan itu

sendiri yang tidak hanya berbicara pada aspek militer dan politik. Konsep keamanan

perlu diturunkan ke dalam konteks lingkungan, kemanusiaan, sosial, ekonomi dan politik.

Pasca berakhirnya perang dingin konsep dan isu keamanan internasional mulai

berkembang, dimana konsep ini sebelumnya selalu diterjemahkan dengan pendekatan

militeristik, dan saat ini mulai bergeser ke isu human security, societal securiry,

environmental security dan economics security. Isu-isu keamanan pada saat dan sebelum

perang dingin didominasi oleh isu-isu pertahanan seperti security dilemma, arm race,

15Hermawan P .Yulius.2007.Tranformasi dalam Studi Hubungan Internasional.

Yogyakarta:GrahaIlmu.Hal.103



nuklir, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan dinamika hubungan

internasional, banyak para ilmuwan Hubungan Internasional mulai untuk memperluas

konsep dan defenisi dari kajian keamanan.

Dalam agenda keamanan yang lebih luas definisi keamanan menyangkut isu-isu

yang lebih luas yakni isu keamanan tidak hanya dititikberatkan pada isu keamanan militer

tetapi juga menyangkut keamanan lainnya. Seiring dengan perkembangan interaksi antar

aktor-aktor di dalam arena dunia internasional baik state actor maupun non-state actor,

interaksi yang dibangun tidak lagi hanya berada pada tataran politik, militer , ideologi (isu-

isu high politics) akan tetapi mulai meluas kepada aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial,

informasi dan komunikasi, teknologi, pendidikan dan lain-lain. Interaksi tidak lagi

bersifat state centric tetapi juga melibatkan aktor-aktor non-state dan lebih mengglobal.

Perkembangan inilah yang kemudian melahirkan gagasan globalisasi, dimana adanya

saling keterkaitan antar aktor-aktor di dunia internasional di dalam isu-isu yang beragam

baik politik, ekonomi, sosial, pertahanan, lingkungan dan lain sebagainya.

Secara sederhana konsep keamanan sendiri dapat dipahami bahwa suatu kondisi

yang aman (secure) adalah suatu kondisi yang bebas akan adanya ancaman baik itu dari

aspek militer maupun aspek lainnya sedangkan keadaan yang tidak aman (insecure) dapat

didefinisikan adanya ancaman terhadap kehidupan manusia di dalam sebuah kelompok,

masyarakat dan negara di segala aspek kehidupan manusia.

Jika dilihat dari dua aspek di atas yaitu aman (secure) dan tidak aman

(Insecure), maka dunia kita saat ini dapat dikategorikan ke dalam posisi tidak aman

(Insecure). Dunia saat ini adalah dunia yang sangat rentan baik dari aspek politik, ekonomi,

militer, lingkungan, kesehatan, dan lain-lain. Keadaan yang tidak aman tersebut kemudian



dapat terjadi melalui dua macam proses baik itu alami (Nature) dan tidak alami (Innature).

Keadaan tidak aman yang terjadi secara tidak alami mungkin lebih banyak terjadi pada

aspek-aspek politik, ekonomi, dan militer, karena penyebab keadaan tidak aman tersebut

lebih banyak disebabkan oleh faktor manusianya. Dan tentunya dalam mengatasinya akan

lebih mudah karena yang ditangani adalah manusia. Sedangkan keadaan tidak aman yang

terjadi secara natural dalam aspek lingkungan dan kesehatan seperti musibah bencana

alam, pemanasana global, dan wabah penyakit yang intensitas dan kualitas ancamannya

yang semakin hari semakin tinggi, tentunya dalam mengatasinya akan lebih susah dan

dibutuhkan proses yang lebih lama. Kemudian, sifat ancaman yang ditimbulkannya pun

berhubungan langsung dengan hidup matinya manusia.

Dalam pernyataannya tentang keamanan manusia, S. Lawson mengatakan

bahwa:

“The idea of human security encompasses range of concerns that take the concept

of security into almost every area of human life. Human security was defined

generally in term of savety from cronic threats such as hunger, disease and

repression as well as protection from sudden and hartful disruptions in the pattern

of daily life-whether in home in job or communities”16.

Dari aspek kesehatan, kita manusia sedang dalam ancaman yang sangat besar.

Wabah penyakit yang bukannya semakin mudah diatasi, malah muncul wabah-wabah baru

yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah ada sebelumnya. Contoh yang paling umum

dan sangat mematikan adalah merebaknya virus flu burung (H5N1) dan flu babi (H1N1).

Begitu rentannya kehidupan manusia saat ini ditandai dengan bagaimana penyakit-

penyakit yang selama ini hanya diderita oleh binatang kemudian berevolusi dan bisa

16 Lawson, Stephanie.2003.International Relations. Cambridge:Policy press Hal.89



menjangkiti manusia. Keberadaan wabah-wabah tersebut tentunya menjadi ancaman nyata

bagi keamanan hidup manusia.

Mengingat semakin meluasnya agenda keamanan, masih ada ruang untuk

mengupayakan kerjasama internasional untuk mencapai keamanan internasional.

Kemudian kerjasama internasional yang termanifestasi dalam organisasi internasional

kerap kali hanya melayani kepentingan atau terhambat oleh kepentingan Negara-negara

besar. Tetapi paling tidak koordinasi kebijakan ini akan menghindarkan Negara-negara

untuk hanya memfokuskan pada penggunaan instrument militer semata sebagi solusi

berbagai isu keamanan nasional dan internasional17. Seperti kerjasama Indonesia dengan

Amerika Serikat melalui NAMRU merupakan salah satu perwujudan dari hal tersebut.

1.5.2.21.5.2.21.5.2.21.5.2.2 KONSEPKONSEPKONSEPKONSEP KERJAKERJAKERJAKERJA SAMASAMASAMASAMA

Dalam hubungan internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama

internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan

nasional dari berbagai Negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi didalam negerinya

sendiri. Kerjasama merupakan sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan

salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama intenasional

yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui

kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan

17 Op.cit.Hal. 104



kompetitif.18

Dengan kata lain, kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan

internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial,

lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Hal tersebut memunculkan

kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial.

Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut maka beberapa Negara membentuk

suatu kerjasama internasional19.

Seperti telah disampaikan dalam pernyataan diatas bahwa prinsip utama dari

kerjasama bilateral seperti antara Indonesia dengan Amerika Serikat adalah adanya sifat

saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Tanpa adanya hal tersebut maka suatu

kerjasama bisa dikatakan timpang dan tidak sehat. Selain saling menguntungkan, tentunya

dalam suatu kerjasama harus ada sikap saling menghormati dan transparansi dalam porsi

yang seimbang. Polemik yang mengakibatkan berakhirnya keberadaan NAMRU sendiri

berangkat dari tidak adanya prinsip-prinsip semacam itu, Sehingga akhirnya keberadaan

NAMRU diganti dengan IUC. Dengan lahirnya IUC di harapkan kerjasama dapat

berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disampaikan di atas. Karena dalam

konteks Non Traditional Security, kerjasama dalam bidang kesehatan seperti ini sangat

diperlukan mengingat berbagai macam ancaman yang semakin kompleks dari penyebaran

wabah penyakit, sehingga kita harus mengambil langkah-langkah pencegahan.

1.61.61.61.6 RUANGRUANGRUANGRUANG LINGKUPLINGKUPLINGKUPLINGKUP

18 AnakAgung Banyu Pewita.2005.Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.Bandung.PT Remaja
Rosdakarya. Hal. 33

19 Ibid Hal.34



Penelitian ini akan kami batasi dalam periode 1990 sebagai awal berdirinya

NAMRU di Jakarta, sampai 2010 yaitu ketika NAMRU ditutup dan dan kerjasama antara

Amerika dan Indonesia di bidang penelitian penyakit menular menjadi Indonesia-United

State Centre for Medical Research (IUC). Dimana materi peneliti fokuskan pada

keberhasilan yang telah dicapai dari adanya kerjasama dengan NAMRU, dan apa manfaat

bagi kedua negara sehingga tetap mempertahankan kerjasama tersebut.

1.71.71.71.7 METODEMETODEMETODEMETODE PENELITIANPENELITIANPENELITIANPENELITIAN

Tipe Penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu metode

eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar dua variable atau lebih,

yang bertitik tolak pada pertanyaan dasar “mengapa”20. Pembahasan dilakukan dengan

menggambarkan tentang keberhasilan apa saja yang telah dicapai dari kerjasama tersebut

selama periode yang telah disebutkan.

1.1.1.1.7777.1.1.1.1 VARIABELVARIABELVARIABELVARIABEL PENELITIANPENELITIANPENELITIANPENELITIAN

Variabel dependen dari penelitian ini adalah NAMRU yang merupakan salah satu

perwujudan dari kerjasama Indonesia-Amerika Serikat. Sedangkan variable

Independennya adalah kerjasama antara Indonesia danAmerika Serikat.

1.7.21.7.21.7.21.7.2 METODEMETODEMETODEMETODE PENGUMPULANPENGUMPULANPENGUMPULANPENGUMPULANDATADATADATADATA

Pengumpulan data peneliti lakukan dengan menggunakan metode dokumentasi

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku,

surat kabar, website dan lain sebagainya yang diterbitkan oleh berbagai lembaga atau

20 Silalahi,Ulber.2009.Metode Penelitian Sosial. Bandung:PT. Refika Aditama hal.30



instansi yang berkaitan dengan topik yang peneliti teliti.Data mengenai penelitian ini

sendiri peneliti dapatkan dari perpustakan pusat Universitas Muhammadiyah Malang

(UMM), perpustakaan AR. Fachrudin (UMM), Lab HI UMM dan website yang terkait

dengan topik yang peneliti teliti.

1.7.31.7.31.7.31.7.3 METODEMETODEMETODEMETODEANALISAANALISAANALISAANALISA DATADATADATADATA

Analisa data sendiri peneliti lakukan dalam tiga tahap yaitu:

1. Pemeriksaan, yaitu dilakukan untuk melihat apakah data-data yang diperlukan

sudah lengkap dan benar atau salah, bila ternyata ada kesalahan atau bahkan

kekurangan maka peneliti akan berusaha membenarkan dan melengkapi data yang

kurang

2. Pengolahan, yaitu dilakukan dengan cara memilah-milah sesuai dengan

kategorinya masing-masing.

3. Analisa dan interpretasi, yaitu data yang telah dipilah-pilah selanjutnya di

interpretasikan oleh peneliti danmemberikan kesimpulan.

1.81.81.81.8 HIPOTESAHIPOTESAHIPOTESAHIPOTESA

Kerjasama NAMRU dengan Departemen kesehatan, merupakan suatu bentuk

kerjasama yang bermanfaat bagi keduabelah pihak terutama dalam bidang penelitian

penyakit menular, yang merupakan suatu wujud ancaman keamanan Non Tradisional bagi

masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat khususnya, dan masyarakat global pada

umumnya



1.91.91.91.9 SISTEMATIKASISTEMATIKASISTEMATIKASISTEMATIKAPENULISANPENULISANPENULISANPENULISAN

Deskripsi bab per bab penelitian kami adalah sebagai berikut :

BABBABBABBAB 1111 :::: PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, landasan konsep, metodologi yang

peneliti, Ruang lingkup penelitian yang dibagi dalam dua batas yaitu waktu dan materi,

Jenis penelitian, Variabel Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisa Data,

Hipotesa, Sistematika Penulisan dan Alur Penelitian.

BABBABBABBAB IIIIIIII :::: SEJARAHSEJARAHSEJARAHSEJARAH BERDIRINYABERDIRINYABERDIRINYABERDIRINYANAMRUNAMRUNAMRUNAMRUDANDANDANDANRUANGRUANGRUANGRUANG LINGKUPLINGKUPLINGKUPLINGKUP

AKTIVITASAKTIVITASAKTIVITASAKTIVITASNAMRUNAMRUNAMRUNAMRU

Bab dua sendiri berisi data-data tentang NAMRU, seperti :

- Sejarahnya berdirinya NAMRU

- Kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh NMRC danNAMRU

BABBABBABBAB IIIIIIIIIIII :::: KERJASAMAKERJASAMAKERJASAMAKERJASAMA INDONESIAINDONESIAINDONESIAINDONESIADENGANDENGANDENGANDENGANNAMRU-IUCNAMRU-IUCNAMRU-IUCNAMRU-IUC

---- Kerjasama Indonesia dengan NAMRU

---- Bagaimana proses perubahan dari NAMRU sampai menjadi IUC

BABBABBABBAB IIIIVVVV :::: MANFAATMANFAATMANFAATMANFAATKERJAKERJAKERJAKERJASAMASAMASAMASAMAINDONESIA-ASINDONESIA-ASINDONESIA-ASINDONESIA-ASmelaluimelaluimelaluimelalui NAMRUNAMRUNAMRUNAMRU BAGIBAGIBAGIBAGI

KEDUAKEDUAKEDUAKEDUABELAHBELAHBELAHBELAH PIHAKPIHAKPIHAKPIHAK

- Manfaat bagi Indonesia

- Manfaat bagi Amerika Serikat

BABBABBABBABVVVV

Di bab lima sendiri berisi tentang kesimpulan dari pembahasan di BAB IV apakah hasil

dari penerapan teori dan konsep sesuai dengan hipotesa yang telah diajukan.




