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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasar laporan Departemen Kesehatan RI, kasus AIDS yang ditemukan sejak tahun 1987 
hingga tahun 2000 sebagian besar penularannya melalui hubungan seks. Namun sejak 
tahun 2000 hingga sekarang, populasi rawan tertular HIV adalah pada kelompok pengguna 
napza dengan suntikan (penasun), yaitu menyumbangkan sebanyak 46% dari proporsi 
orang dengan HIV (ODHA) di Indonesia. Saat ini penasun tetap dianggap sebagai populasi 
kunci sasaran program penanggulangan HIV dan AIDS, terutama di kota-kota besar di 
Indonesia. 

Sebagaimana diketahui bahwa kelompok penasun memerlukan perhatian dan
penanganan khusus karena memiliki risiko penularan ganda, yaitu melalui penggunaan
jarum secara bersama dan perilaku seks berisiko. Upaya penanggulangan penyebaran HIV
di kelompok ini telah dilakukan sejak tahun tahun 1999 di Bali dan 2001 di Jakarta melalui
Program Komunikasi Perubahan Perilaku. Pada perkembangannya, program ini
menggunakan konsep Harm Reduction (HR) dengan kegiatan utamanya adalah
penjangkauan. Pada prinsipnya program ini menggunakan saluran komunikasi
interpersonal yang dilakukan oleh petugas penjangkau untuk meningkatkan pengetahuan,
sikap, mereduksi stigma dan diskriminasi, serta mempromosikan layanan terkait HIV dan
AIDS di kalangan penasun.

Saat ini Program HR dilakukan di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung,
Surabaya, Denpasar, Medan, dan Makasar. Salah satu bagian program HR adalah kegiatan
penjangkauan. Tujuan utama kegiatan penjangkauan adalah pengurangan terhadap
dampak buruk penggunaan napza dengan suntikan. Program HR lain meliputi: KIE,
penilaian pengurangan risiko, VCT, penyucihamaan, layanan jarum suntik steril,
pemusnahan pelatan suntik bekas pakai, layanan terapi ketergantungan napza, terapi
subtitusi, perawatan dan dan pengobatan HIV dan layanan kesehatan dasar. Di Indonesia
program ini dilakukan secara terintergrasi maupun terpisah dalam satu lembaga atau
saling mengisi dan bekerja sama antar lembaga.
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Namun demikian, prinsip kegiatan penjangkauan tetap menggunakan pendekatan
Behaviour Change Communication (BCC), yaitu, menggunakan petugas penjangkau sebagai
saluran komunikasi untuk promosi pengurangan perilaku berisiko HIV/AIDS . Tugas utama
petugas penjangkau adalah membuka akses, melakukan komunikasi, informasi dan
edukasi tentang dampak buruk penggunaan narkoba, memotivasi dan memberi dukungan
untuk melakukan perubahan perilaku.

Petugas penjangkau ini diajarkan untuk dapat masuk ke dalam kelompok sasaran/
menemukan kelompok penasun, meningkatkan pengetahuan tentang cara penyebaran
dan penanggulangan HIV dan membantu kelompok sasaran menilai risiko dan memberikan
berbagai pilihan sebagai alternatif untuk mengurangi risiko dengan cara berdiskusi dan
memfasilitasi kebutuhan dalam upaya menekan risiko tertular HIV/AIDS seperti,
penyediaan obat pencuci hama, kondom, peralatan suntik lainnya, rujukan perawatan dan
layanan lain terkait.

Materi pendukung pencegahan HIV yang diberikan kelompok penasun mencakup
layanan jarum suntik steril dan kondom dan layanan rujukan kesehatan terkait dengan
program HR. Upaya lain yang dilakukan oleh setiap lembaga pelaksana program
penjangkauan adalah membangun hubungan dengan masyarakat sekitar kelompok
penasun serta berupaya memperoleh dukungan berbagai pihak dan berkoordinasi dengan
instuisi atau pihak terkait seperti, KPA setempat, kepolisian, BNP, dan dinkes setempat.
Konsep BCC dimaksud di atas tergambar seperti berikut:

Komunikasi 

Interpersona 

melalui 

Petugas 

Penjangkau

1) Tidak Peduli

2) Peduli

3) Perhatian

4) Keingintahuan

5) Motivasi untuk 

Berubah 

6) Mencoba Berubah

7) Mengubah Kebiasaan/ 

Mengadopsi Perilaku 

Baru 

Komunikasi 

yang Efektif

Lingkungan, 

Kebijakan, 

Norma, HAM

Ketersediaan 

Layanan yang 

Sesuai

KERANGKA KONSEP

Komunikasi Perubahan Perilaku melalui Petugas Penjangkau

Sumber: Family Health International, 2004
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Secara umum program HR diharap bisa mengurangi dampak buruk penggunaan napza
dengan suntikan, melalui gradasi capaian program sebagai berikut: Berhasil menghentikan
penggunaan napza; atau bila tidak, maka mengganti napza suntik dengan subtitusinya; dan
bila tidak berhasil pula, maka didorong untuk tidak berbagi jarum suntik dengan orang lain.
Pengurangan risiko HIV melalui hubungan seks dicapai melalui gradasi berikut: Pertama,
tidak melakukan hubungan seks yang berisiko atau hanya melakukan hubungan seks
dengan partner tetapnya; Kedua, bila tidak memungkinkan, maka selalu menggunakan
kondom saat melakukan hubungan seks dengan pasangan tidak tetapnya.

Model penjangkauan diadopsi dan dikembangkan dari aplikasi Ilmu Etnografi (ilmu
yang mempejalari sub-budaya dan kelompok sosial termasuk perilaku) dan Epidemiologi1.
Dua pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok, penilaian risiko
selanjutnya melakukan intervensi penanggulangan penyebaran HIV di kalangan penasun.

Pelajaran yang diperoleh dari upaya penanggulangan penyebaran HIV di kelompok
populasi berisiko termasuk penasun adalah tidak seiringnya peningkatan pengetahuan
tentang HIV dan AIDS dengan praktek pengurangan risiko. Kesenjangan antara tingkat
pengetahuan yang diperoleh dengan prakteknya atau yang disebut sebagai Kesenjangan
Pengetahuan – Perilaku ini menarik untuk dipelajari lebih lanjut.

Beberapa teori perubahan perilaku dapat menjelaskan dan membantu menjembatani
kesenjangan disebut di atas. Untuk merubah perilaku ternyata tidak cukup hanya dibekali
pengetahuan saja tetapi juga dibutuhkan perubahan sikap, kepercayaan, norma-norma
sosial dan penguatan motivasi, inovasi layanan dan kenyamanan layanan yang diberikan
serta kondisi dan norma yang mendukung perubahan perilaku. Penerapan program juga
mempertimbangan aspek sosial-ekonomi, variasi antara satu lingkungan kelompok atau
budaya dengan lingkungan budaya yang lain. Oleh karena itu mengidentifikasi faktor-
faktor lain yang dapat mempengaruhi (menghambat atau mendukung) perubahan perilaku
tersebut perlu dilakukan.

Berbagai saluran komunikasi digunakan pelaksana program dalam upaya
meningkatkan pengetahuan dan perubahan sikap serta perilaku. Peningkatan
pengetahuan dan sikap ini diyakini sebagai pre-kondisi menuju perubahan perilaku.
Namun pada kenyataannya menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan sikap
tidak berhubungan langsung dengan perubahan perilaku. Oleh karena itu perlu inovasi
strategi untuk mempercepat perubahan perilaku sebagaimana yang diharapkan program.

1  Model ini dimulai dengan mengidentifikasi kelompok penasun, mempelajari karakteristik sosial budaya termasuk 

perilaku, kemudian menjalin hubungan baik/ membangun kepercayaan (rapport), dilanjutkan dengan upaya untuk 

mengikuti pesan-pesan pengurangan risiko HIV dan AIDS.



4

KPA Nasional, HCPI, Intuisi Inc., PPK UI, 2009-2010 | Pendahuluan

1.2. Rasional

Fokus penelitian adalah meneliti tentang kesenjangan antara tujuan yang telah ditetapkan
oleh program penjangkauan di kalangan penasun dengan hasil yang diharapkan.
Kesenjangan ini bisa dilihat dengan menilai proses pelaksanaan, output, dan outcome
kegiatan. Termasuk dalam penelitian ini adalah menilai kualitas layanan dan
mengidentifikasi aspek yang menghambat dan mendukung perubahan perilaku. Hasil studi
menjadi pijakan untuk mengusulkan strategi baru dalam penanggulangan penyebaran HIV
dan AIDS di kalangan penasun.

Investasi atau effort yang cukup besar telah dilakukan dalam program penanggulangan
penyebaran HIV di kalangan penasun, namun hingga saat belum pernah ada penilaian
terhadap hasil program yang dilakukan, khususnya program penangannan penyebaran HIV
di kalangan penasun melalui penjangkauan (outreachworkers).

1.3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan yang diajukan adalah sejauh mana efektivitas kegiatan penjangkauan dapat
menurunkan perilaku berisiko HIV dan AIDS di kalangan penasun.

1.4. Tujuan

Tujuan umum penelitian adalah mengetahui efektivitas kegiatan penjangkauan dalam
menurunkan perilaku berisiko HIV dan AIDS di kalangan penasun.

Tujuan khususnya antara lain menilai:

1. Pengetahuan penasun tehadap IMS, termasuk HIV/AIDS;

2. Perubahan perilaku yang terjadi;

3. Pemanfaatan layanan terkait Harm Reduction;

4. Ketrampilan petugas penjangkau; dan

5. Mengetahui aspek yang mendukung dan menghambat perubahan perilaku.
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1.5. Jastifikasi

Studi ini perlu dilakukan karena memiliki dua alasan penting, yaitu:

Hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan kebijakan dan strategi
pelaksanaan program HR, khususnya pada kegiatan penjangkauan dan
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Pendidikan Kesehatan dan
Ilmu Perilaku.

Data primer diperoleh langsung dari penasun dan setelah responden
diwawancarai kemudian dilakukan penilaian risiko pribadi yang selanjutnya
memperoleh konseling dan layanan yang sesuai, sehingga manfaat penelitian
dapat langsung dirasakan oleh kelompok sasaran termasuk dalam mengakses
layanan Harm Reduction yang dibutuhkan.
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KERANGKA 
KONSEP

7

Sebagai dasar teoritis dalam upaya meningkatan derajat kesehatan masyarakat pada
umumnya menggunakan model perubahan perilaku dari konsep Graeff (1993) dan
Rosenstock (Health Belief Model) dan teori perubahan perilaku dari L.W., Green. Pada
konsep Health Belief Model lebih cocok untuk perubahan perilaku secara individu karena
lebih memfokuskan pada perilaku, sikap dan pengetahuan.

Pada konsep Green, perilaku dipengaruhi oleh faktor predisposing, enabling,
reinforcement. Faktor predisposing mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan/
keyakinan, nilai dan persepsi sebagai dasar untuk bertindak. Faktor enabling terwujud
dalam lingkungan dan sumber daya yang diperlukan untuk menunjang perilaku kesehatan
dan faktor reinforcing adalah faktor yang menentukan apakah tindakan kesehatan
memperoleh dukungan atau tidak. Konsep Green ini diformulasikan sebagai berikut:

Variabel perilaku yang diteliti adalah konsistensi penggunaan jarum steril, jumlah
pasangan seksual, dan konsistensi penggunaan kondom saat berhubungan seksual dengan
orang lain selain pasangan tetapnya. Masing-masing variabel yang diukur dijelaskan pada
definisi operasional. Kerangka Evaluasi Program HIV dan AIDS (Tabel 2.1.) digunakan untuk
memandu dalam menganalisis dan menyusun laporan penelitian.

Penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan (output proccess) untuk menjawab
apakah kegiatan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Penilaian hasil outcome
diukur dengan indikator: persentasi penasun yang tidak berbagi jarum suntik dan
penggunaan kondom saat berhubungan seks dengan pasangan tidak tetapnya. Penilaian
terhadap variabel ini menginformasikan efektivitas kegiatan penjangkauan.

Meskipun penelitian ini memfokuskan pada penilaian hasil outcome khususnya
perubahan perilaku tetapi dipelajari juga mengenai aspek yang terkait dengan outcome
seperti kualitas layanan dan lingkungan sosial penasun.

Perilaku= (Predisposing, Enabling, Reinforcement)
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Hasil Monitoring Hasil Evaluasi

Evaluasi Proses Evaluasi Dampak

Input Proses Output Outcome Impact

Dana

SDM

Suplai

Peralatan

Kebijakan, 

Panduan, SOP

Pelatihan

Penyediaan  

Layanan

# Jumlah 

Petugas

# Cakupan 

Kegiatan

Pelaksanaan 

Layanan

Kualitas Layanan

Pengetahuan 

HIV dan AIDS

Praktek 

Perilaku 

Berisiko

Insiden HIV

Tabel 2.1.  Kerangka Evaluasi Program Pencegahan HIV dan AIDS

Sumber: UNAIDS, 2004
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3.1. Rancangan Studi

Dua jenis survei yaitu, kuantitatif dan kualitataif dilakukan pada penelitian ini. Rancangan
survei kuantitatif menggunakan Cross sectional post only with comparison group
evaluation design. Variabel independen yang diteliti diantarnya karakteritik sosial-
demografi, frekuensi keterpaparan program, lama menggunakan narkoba dengan suntikan
norma, nilai dan kualitas layanan. Sedangkan variabel dependen adalah perilaku berisiko
HIV, yaitu konsistensi penggunaan jarum stiril dan penggunaan kondom .

Survei kualitatif dilakukan untuk menggali informasi yang tidak diperoleh melalui
survei kuantitatif seperti aspek yang mendukung dan menghambat program, menggali
informasi untuk menjawab pertanyaan mengapa ada kelompok yang berubah dan tidak
berubah. Termasuk mendalami hal-hal yang terkait dengan sikap, kepercayaan, norma-
norma sosial, nilai-nilai, motivasi dan bervariasi lingkungan yang satu dengan lingkungan
yang lain, dan informasi lain terkait dengan perilaku berisiko HIV dan AIDS.

Survei kualitatif menggunakan metode Focus Group Discussion (Kelompok Diskusi
Terarah) dan Indepth Interview dan Observasi. Kelompok sasaran survei kualitatif dengen
metode FGD dan indepth interview adalah staf dan manajer program serta penasun.
Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan penjangkauan di lapangan.

Penilaian efektivitas program menggunanakan model evaluasi proses dan evaluasi
dampak2. Komponen dalam model evaluasi proses yang dapat diukur antara lain
pelaksanaan dan cakupan program. Sedangkan untuk mengukur hasil akhir suatu kegiatan

2  Model seperti di atas telah banyak digunakan antara lain untuk mengevaluasi penatalaksanaan penyakit diare dan 

perbaikan gizi di Gambia (Rasmuson, 1988), proyek Safe Motherhood dalam upaya perbaikan kesehatan ibu di sepuluh 

Kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur (Achadi, E.L., 2002) dan untuk mengevaluasi pencegahan HIV dan di 

kelompok masyarakat berisiko tinggi (MMWR, 1996) dan KIE-HIV/AIDS pada kelompok berisiko di Bali (Wirawan, 2000) 

dan UNAIDS (2005), The Effectiveness of Harm Reduction Strategies in Modifying Hepatitis C Infection among Injection 

Drug Users in Canada (Lynne Leonard, Christine Navarro, Linda Pelude, Leslie Forrester, 2001) dan Evidence For The 

Effectiveness Of Harm Reduction In terventions In Preventing Hepatitis C Transmission Among Injecting Drug Users: A 

Review Of Reviews  (Norah Palmateer, Et All, 2008)
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atau program dilakukan dengan menggunakan model evaluasi dampak, yaitu mengukur
dampak program terhadap penurunan perilaku berisiko sebagaimana telah dijelaskan di
bagian kerangka studi. Pengukuran terhadap perubahan perilaku berdasar indikator utama
yang relevan dengan tujuan program, yaitu tidak berbagai jarum bekas dengan orang lain
dan menggunakan kondom saat berhubungan seks dengan bukan pasangan tetapnya. .

3.2. Cara Pengambilan Sampel

3.2.1. Besar Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh Penasun di Jakarta, baik yang telah terpapar mapun
yang belum terapapar program penjangkauan di Jakarta. Jumlah sampel kuantitatif yang
ditetukan sebanyak 300 responden. Penentuan besar sampel ini telah mempertimbangkan
kaidah penentuan sample size dari Lemeshow, 1990, yaitu dengan parameter: kekuatan
statistik 20%, confidence level 95% dan 15% perubahan perilaku terdeteksi.

Dasar penentuan besar sampel dihitung dengan menggunakan formula untuk menguji
hipotesis antara 2 proporsi populasi yang berbeda (Lemeshow, 1990):

Di mana P1 adalah proporsi populasi yang dihitung di dalam populasi 1, P2 proporsi
populasi yang dihitung dalam populasi 2, P adalah rata-rata proporsi populasi (P1+P2/2), z1-

/2 adalah z score tingkat signifikansi , z1- adalah z score kekuatan uji statistik dari 1-
deff adalah dampak design (design effect).

Penghitungan besaran sampel untuk uji statistik didasarkan pada beberapa asumsi berikut:

Proporsi penasun yang terinfeksi HIV sebesar 57% (P1)

Perubahan perilaku yang terdeteksi pada penasun 15% (P2)

Tingkat Significance ( ) sebesar 5%

Kekuatan uji statistik (1- ) 80%

Design effect 2 dengan menggunakan multistage cluster systematic random 
sampling

Untuk kebutuhan analisis ditentukan dua kelompok penasun sebagai responden, yaitu
kelompok yang dan pernah terpapar dan tidak pernah terpapar kegiatan penjangkauan.
Jumlah sampel antara kelompok yang terpapar dengan yang tidak terpapar kegiatan
penjangkauan diperoleh secara natural dengan metode RDS (Respondent Driven Sampling)
yang akan dijelaskan di bawah.
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Pada pengumpulan data kualitatif akan melibatkan 3 kelompok informan, yaitu kelompok
manajer program, petugas penjangkau dan penasun. Perolehan data pada masing-masing
kelompok menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda seperti dalam tabel
berikut:

3.2.2. Penarikan Sampel

Eligible responden adalah semua penasun yang masih aktif menggunakan narkoba dengan
suntikan dalam setahun terakhir. Pemilihan sampel survei kuantitatif dilakukan dengan
mengadopsi teknis Respondent Driven Sampel (RDS). Dengan metode ini melibatkan
sebanyak 60 seeds, yang direkut dari berbagai kelompok penasun beradasar karakeristik
geografis, tingkat sosial ekonomi, gender dan karakteristik situs di seluruh Jakarta,
sehingga sampel terwakili dari semua jenis kelompok penasun.

Seed adalah informan yang ada di setiap lokasi/ klaster/ spot wilayah ditemukannya
populasi penasun dan terpilih sebagai informan untuk menunjuk atau memilih responden.
Rektutmen seed diperoleh dari petugas penjangkau yang sebelumnya telah diberikan
pelatihan.

Seorang Seed diberi keleluasaan memilih dua orang peer-nya sebagai calon reponden.
Setelah dua orang peer yang ditunjuk bersedia diwawancarai selanjutya dimohon kembali
memberi referensi atau menunjuk dua orang teman yang lain untuk menjadi responden/
berpartisipasi sebagai responden. Proses seterusnya dilakukan hingga gelombang kedua.

Jenis Penasun
Kelompok 

Terpapar

Kelompok Tidak 

Terpapar
Total

Jumlah Responden 185 132 317

Tabel 3.1.  Jenis dan Jumlah Responden dengan Survei Kuantitatif

Kelompok Penasun Staf Pelaksana Program

FGD - 8 Manajer Program

Wawancara Mendalam
10 Penasun (5 high risk dan

5 low risk)
-

Observasi - 10 Petugas Penjangkau

Tabel 3.2. Metode dan Jumlah Informan pada Pengumpulan Data Kualitatif
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Dengan dua gelombang (dua kali proses penunjukkan dengan metode RDS) akan
terekrut sebanyak 6-8 responden.

Langkah-langkah perolehan sampel dilakukan melalui dua tahap yaitu, pertama melilih
situs /lokasi/ geografis yang mencermikan karakteristik kelompok penasun di Jakarta.
Kedua, memilih responden dengan metode (RDS) di lokasi terpilih. Listing atau sampling
frame situs/ lokasi/ site disiapkan lengkap dengan alamat dan informasi yang mencakup
jenis/ karakteristik kelompok penasunnya. Listing ini melibatkan LSM/ pelaksana program
di daerah/ wilayah kerjanya.

3.2.3. Memilih Kluster

Tahap pertama memilih kluster adalah dengan melakukan mapping, yaitu mengidentifkasi
lokasi, tempat, wilayah dimana populasi penasun. Hasil yang diperoleh adalah infomasi
yang berupa nama lokasi dan jumlah lokasi, perkiraan besar populasi dan karakteristik
lokasi serta nama kontak person di setiap lokasi. Hasil mapping berupa listing (daftar)
nama dan lokasi serta perkiraaan jumlah penasun.

Pedoman untuk melakukan mapping adalah dibuat sebagai berikut:

Mengidentifikasi  nama-nama lokasi yang menjadi wilayah kerja LSM dan 
Puskesmas yang bergerak di bidang HR. Untuk memperoleh nama-nama lokasi 
tersebut, kegiatan ini akan melibatkan petugas penjangkau di semua LSM dan 
Puskesmas yang bergerak di bidang HR se Jakarta ( Data sudah ada di LSM yang 
bergerak di bidang HR).

Mengidentifikasi nama- nama lokasi yang disinyalir ada populasi penasun namun 
belum pernah terjangkau oleh kegiatan HR baik oleh LSM dan Puskesmas. Cara 
memperoleh lokasi ini adalah juga berdasar dari informasi petugas penjangkau, 
Penasun dan laporan dari berbagai pihak. 

Menyusun kembali hasil maping ke dalam formulir listing yag disediakan. Hasil 
mapping yang berupa listing nama lokasi/ situs ini akan diupdate hingga 
memperoleh data terkini. Cara meng-update adalah mendatangi lokasi dan 
menanyakan kepada kontak person yang direkomendasi oleh petugas penjangkau. 
Dimungkinkan selama meng-update data untuk mapping akan menambah nama 
lokasi yang belum terdaftar atau menghapus nama lokasi yang telah terdaftar bila 
ada indikasi lokasi tersebut tidak lagi ditemukan populasinya.  Selama update 
dimungkinkan menambah nama lokasi karena ditemukan lokasi baru. 

Hasil mapping disusun ke dalam formulir  listing yang berisi informasi nama lokasi 
dan jumlah lokasi, perkiraan besar populasi dan karakteristik lokasi serta nama 
dan alamat lengkap kontak person. 
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Hasil listing yang telah di-update dikelompokkan berdasar karakteristik  lokasi 
intervensi kegiatan penjangkauan dan lokasi yang belum tersentuh oleh intervensi. 
Pengelompokan ini bertujuan untuk memperoleh penasun yang belum atau tidak 
pernah terpapar kegiatan penjangkauan. Untuk memastikan bahwa penasun 
terpilih temasuk kategori pernah terpapar atau belum pernah kegiatan 
penjangkauan dientukan melalui serangkaian proses penyaringan saat wawancara. 
Pada pengumpulan data survei diperlukan informasi yang mencerminkan 
karakteristik lokasi berdasar status  ekonomi yang tercermin dari tempat 
tongkrongan penasun seperti komplek perumahan non perumnas, kampus, kelab 
malam, mall, dan tempat berkumpul lain seperti kafe, diskotik. Jalanan, 
perkampungan, gang, warung/ tempat nongkrong termasuk kategori kelas bawah. 
Informasi ini diperlukan untuk analisis lebih lanjut. 

Tahap kedua adalah memilih kluster. Sebanyak 50 kluster/site/ terpilih sebagai lokasi
survei. Jumlah lokasi tersebut berdasar pertimbangan jumlah sampel yang diambil, dan
setiap lokasi ditentukan 2 gelombang melalui metode RDS. Jumlah sampel ditentukan
sebanyak 300 Penasun. Setiap gelombang dengan metode RDS diperkirakan rata-rata
diperoleh sebanyak 5-8 Penasun.

Sebelum memilih klaster/ lokasi telah dipersiapkan kerangka sampling untuk
memilihya dengan cara menyususn daftar nama kluster/lokasi hasil maping berdasar 2
kategori yaitu: daerah yang telah diintervensi dan belum diintervensi. Ini artinya ada dua
listing, yaitu listing kluster/lokasi yang telah diintervensi dan yang belum diintervensi.
Masing-masing kategori lokasi di atas dipilih sebanyak 25 kluster/lokasi.

Tahap selanjutnya adalah memilih kluster/lokasi survei berdasar prosedur Probabilty
Proporsional to Size (PPS). Pedoman berikut adalah contoh untuk memilih sebanyak 25
kluster/lokasi yang telah diintervensi. Pemilihan 25 kluster/kluster/lokasi yang belum
terintervensi dilakukan dengan cara yang sama.

Menyiapkan kerangka sampel untuk memilih kluster/lokasi, yaitu berupa dafar 
nama lokasi hasil mapping berikut dengan informasi yang dilengkapi dengan 
kolom informasi untuk nama LSM, nomor urut kluster/lokasi, nama/alamat 
kluster/lokasi, jumlah perkiraaan penasun di setiap kluster/lokasi, perkiraan 
jumlah penasun kumulatif dan nomor lokasi terpilih. 

Memilih sebanyak 25 kluster/lokasi dengan prosedur PPS berikut:

Menghitung dan tuliskan jumlah kumulatif populasi pada kolom yang disediakan. 
Untuk memperoleh jumlah kumulatif populasi dengan cara menambahkan jumlah 
populasi dengan populasi penasun di kluster/lokasi berikutnya, demikian 
seterusnya sampai diperoleh total populasi seluruh kluster. Total kumulatif 
populasi akan sama dengan jumlah populasi seluruh kluster/lokasi.
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Langkah selanjutnya adalah memilih sebanyak 25 kluster/lokasi dari seluruh jumlah lokasi
yang ada dalam daftar/ listing kluster/lokasi. Untuk menentukan kluster/lokasi, terlebih
dahulu tentukan Sampling Interval (S1). Sampling Interval dimaksud adalah angka yang
akan dipakai untuk memilih lokasi secara sistematik dengan menggunakan rumus dibawah
ini: Membagi jumlah populasi dibagi 25 kluster/lokasi. Hasil pembagian ini disebut
Sampling Interval (S1).

Interval sampel yang memiliki angka desimal harus dibulatkan ke angka pembulatan yang
terdekat, misalnya 32,6 menjadi 33, : 422,4 menjadi 422.

Memilih Random Star (RS) di dalam kerangka sampling. Menentukan random star dapat
megunakan bantuan tabel random.

Menghitung secara berturut-turut pada kolom kumulatif populasi ; RS, R + S1; RS + 2S1; RS
+ 3S1; RS + 4S1;................................. RS + 25S1.

Kluster/Lokasi yang terpilih adalah populasi yang ada pada klaster yang ditentukan melalui
angka interval.

3.2.4. Memilih Responden 

Pemilihan responden ditentukan berdasar Respondent Driven Sampling (RDS). Prinsip
metode ini adalah responden diperoleh dari referensi antar penasun. Dibutuhkan seorang
penunjuk di kluster/lokasi survei untuk menunjukkan 2 orang penasun sebagai calon
responden. Berikut adalah skematik metode RDS dengan 2 gelombang (2 kali
penunjukkan).

Total populasi yang akan disurvei

25  kluster / lokasi

Rn = Responden yang ditunjuk oleh responden terdahulu

=  Sampling Interval
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Seorang Seed diperoleh dari petugas penjangkau, langsung diperoleh di lapangan 
maupun dari berbagai sumber lain. Peran seorang Seed hanya sebagai penunjuk 
pertama dan tidak termasuk responden. Pada gelombang pertama, seorang Seed
dimohon menunjuk 2 calon responden, yaitu 2 orang Penasun yang berada di 
sekitar lingkungan sosialnya. Selanjutnya pada gelombang kedua, 2 responden 
yang telah berpartisipasi ini masing-masing diminta untuk menunjuk sebanyak 2 
calon responden. 

Untuk menghindari duplikasi  responden maka  dibuat sistem penomoran 
responden yang bersifat unik, yaitu dengan mencatumkan sandi yang 
menginformasikan nomor wilayah, nama dan tanggal lahir responden. Bila 
ditemukan sandi yang sama maka dipilih salah satu saja. 

3.3  Analisis 

Sebagaimana ditetapkan dalam tujuan penelitian, studi ini mencakup penilaian terhadap:
Pengukuran perubahan perilaku berisiko dengan berpedoman pada indikator outcome
proccess yang telah ditetapkan, process pelaksanaan kegiatan penjangkauan, kualitas
layanan penjangkauan dan masalah pelaksanaan kegiatan.

Sebagai dasar penilaian efektifitas program, dipilih sejumlah indikator pengukuran
seperti dalam tabel berikut:

Variabel Indikator

Penggunaan Jarum Suntik % penasun yang selalu menggunakan jarum steril/ tidak 

berbagai jarum bekas  dalam waktu setahun terakhir

%  penasun yang selalu menggunakan jarum steril/ tidak 

berbagai jarum bekas dalam waktu sebulan terakhir

%  penasun yang selalu menggunakan jarum steril/ tidak 

berbagai jarum bekas dalam waktu seminggu terakhir

Perilaku Seks % penasun yang berhubungan seks dengan orang lain 

selain pasangan tetapnya dalam waktu setahun terakhir

%  penasun yang selalu menggunakan kondom  saat 

berhubungan seks dengan bukan pasangan tetapnya dalam 

Pemanfaatan Layanan % penasun yang memanfaatkan layanan terkait dengan HR 

(LJSS, Subtitusi, VCT, ARV, Kesdes, Rehabilitasi, Support 

Group dll)

Kualitas Layanan Ketrampilan petugas penjangkau

Tabel 3.3. Indikator Utama
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Hasil pengukuran variabel dependen di atas dilakukan pada kelompok penasun yang
terpapar dan kelompok tidak terpapar program.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan content analysis dan disusun berdasar topik dan
isu penting yang relevan. Pengumpulan data kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan
hal-hal yang terkait dengan aspek normatif, hambatan dan hal yang mendukung
pelaksanaan program, dan penjelasan tentang kebiasaan atau perilaku yang tidak
dilakukan dalam pengumpulan data kuantitatif serta menarasikan informasi/ penjelasan
yang tidak terjawab pada survei kuantitatif.

3.4. Definisi Operasional

Berikut adalah definisi operasional variabel perubahan perilaku yang diteliti, kategori,
skala dan cara pengukurannya.

Kelompok Penasun Terpapar

Program

Kelompok Penasun yang 

Tidak Terpapar Program

Variabel Terpilih Variabel Terpilih

No Variabel
Definisi

Operasional
Kategori

Cara 

Pengukuran
Skala

1 Status 

pengguna-

an jarum 

suntik 

Masih tidaknya 

penasun 

mengkonsumsi 

narkoba 

dengan 

suntikan dalam 

setahun 

terakhir 

1 = Penasun yang telah 

berhenti mengkonsumsi

napza dengan suntikan. 

Termasuk kategori 

berhenti adalah penasun 

yang abstinen dan 

penasun yang  beralih ke 

Subtitusi  dan melakukan 

terapi lainnya

2= Masih menggunakan

napza dengan cara 

disuntikan

Wawancara Nominal

2 Konsistensi 

pengguna-

an jarum 

suntik 

Pernah/ 

tidaknya 

menggunakan 

jarum suntik 

dan

1= Penasun yang selalu 

menggunakan jarum dan 

semprit miliknya sendiri/ 

tidak pernah meminjam/

Wawancara Nominal

Tabel 3.5. Definisi Operasional, Kategori, dan Cara Pengukuran Variabel yang Diamati pada Survei Kuantitatif

Tabel 3.4. Pengukuran Perilaku Berisiko pada Kelompok yang Terpapar 

dengan Kelompok yang Tidak Terpapar Program.
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sempritnya 

milik orang 

lain/ bekas 

pakai orang 

lain selama 

pengamatan 

penelitian

membeli, memakai 

jarum dan semprit milik 

orang lain

2= Penasun yang pernah 

meminjam, memakai 

atau membeli jarum 

suntik dan atau 

sempritnya dari  bekas 

pakai orang lain

3 Konsistensi 

pengguna-

an jarum 

dan 

sempritnya 

yang steril

Selalu/ 

tidaknya 

Penasun 

memakai 

jarum dan 

semprit baru 

atau selalu  

membersihkan 

jarum dan 

sempritnya 

dengan 

bleach, 

alkohol atau 

direbus/ 

dipanaskan/ 

dibakar 

sebelum 

digunakan 

1= Penasun yang selalu 

memakai jarum dan 

semprit baru atau selalu  

membersihkan jarum 

maupun sempritnya 

dengan bleach, alkohol 

atau direbus/ 

dipanaskan/ dibakar 

sebelum digunakan

2= Penasun yang tidak 

pernah atau jarang 

membersihkan jarum 

maupun sempritnya 

dengan bleach, alkohol 

atau direbus/ 

dipanaskan/ dibakar 

sebelum digunakan atau 

membersihkan hanya 

dengan air dingin atau 

diusap dengan kain

Wawancara Nominal

4 Konsistensi 

pengguna-

an peralatan 

(wadah) 

untuk 

melarutkan 

napza hanya 

untuk 

sendiri

Selalu/ 

tidaknya 

Penasun 

menggunakan 

peralatan 

(wadah) untuk 

melarutkan 

napza hanya 

untuk sendiri/ 

tidak pernah 

berbagai 

napza dengan 

temanya dalam 

wadah yang 

sama 

1= Penasun yang selalu 

menggunakan peralatan 

(wadah) untuk 

melarutkan napza hanya 

untuk sendiri/ tidak 

pernah berbagai napza

dengan temannya dalam 

wadah pelarut yang 

sama

2= Penasun yang masih 

atau jarang  

menggunakan peralatan 

(wadah) yang sama 

untuk melarutkan napza

bersama temannya 

Wawancara Nominal



5 Jumlah 

pasangan 

seksual

Banyaknya 

orang yang 

berbeda yang 

diajak 

berhubungan 

seks 

1= Tidak melakukan 

hubungan seks atau 

hanya berhubungan seks 

dengan pasangan 

setianya

2= Lebih dari seorang 

yang diajak 

berhubungan seks

Wawancara Nominal

6 Konsistensi 

pengguna-

an kondom 

saat 

berhubung-

an seksual 

dengan 

orang lain 

selain 

pasangan 

tetapnya

Selalu/ 

tidaknya 

Penasun 

menggunakan 

kondom saat 

berhubungan 

seks dengan 

orang lain 

selain 

pasangan 

tetapnya 

selama 

pengamatan. 

1= Penasun yang selalu 

menggunakan kondom 

saat berhubungan seks 

dengan orang lain selain 

pasangan tetapnya

2= Penasun yang tidak 

selalu menggunakan 

kondom saat 

berhubungan seks 

dengan orang lain selain 

pasangan tetapnya

Wawancara Nominal
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3.5.  Kuesioner, Pedoman Wawacara, dan Pedoman Diskusi Kelompok Terarah

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner survei, pedoman
wawancara, form observasi dan pedoman diskusi. Disiapkan sebanyak 5 instrumen yang
digunakan sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data, seperti berikut:

Kuesioner Survei Perubahan Perilaku Berisiko bagi Penasun 

Pedoman Wawancara dengan Staf Pelaksana Kegiatan Penjangkauan

Pedoman Diskusi Kelompok bagi Manajer Pelaksana Penjangkauan

Pedoman Wawancara Mendalam bagi Penasun

Form Observasi di Lembaga Pelaksana Kegiatan Penjangkauan

3.5.1. Kuesioner Survei Perubahan Perilaku Berisiko 

Instrumen survei kuantitaif dikembangkan dari kuesioner survei perilaku yang selama ini
digunakan pada BSS dan IBBS. Modifikasi kuesioner disesuaikan dengan tujuan studi ini. Isi
kuesioner mencakup karakteristik responden, perilaku risiko (aspek penggunaan jarum,
seks dan penggunaan kondom), pencarian layanan kesehatan dan pencegahan HIV dan isu
lain yang relevan.
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Variabel Sub Variabel

Karakteristik responden Umur

Jenis kelamin

Pendidikan

Pekerjaan

Status perkawinan

Pengalaman dengan 

penggunaan narkoba

Umur petama pakai narkoba suntik

Lama menyuntik

Pengalaman dengan napza lain (poly drug 

use)

Frekuensi menyuntik

Pengetahuan terhadap HIV 

dan AIDS

Cara Pencegahan

Cara Penularan

Sikap terhadap HIV dan

AIDS

Sikap terhadap HIV dan AIDS

Perilaku berisiko Penggunaan jarum steril

Frekuensi menyuntik

Penggunaan tempat/ wadah (setting) 

narkoba

Pengalaman seks

Status pasangan seks

Penggunaan kondom

Riwayat penyakit infeksi TB, Hepatitis, IMS

Pengetahuan dan akses

layanan

Layanan VCT

Kesehatan Dasar

ARV

Substitusi

LJSS

Support group

Rehabilitasi narkoba

Tabel 3.6. Variabel dan Sub Variabel pada Survei Perilaku Berisiko di Kalangan Penasun
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Keterpaparan terhadap

layanan

Intensitas pertemuan dengan petugas

penjangkau

Informasi dan materi yang diterima dari

petugas penjangkau

Sumber informasi lain

Pemanfaatan layanan Layanan VCT

Kesehatan Dasar

IMS

ARV

Substitusi

LJSS

Support group

Rehabilitasi narkoba

Penilaian terhadap kualitas 

layanan penjangkauan

Teknis Compentensi: kemampuan 

petugas terhadap cara berkomunikasi 

saat memberi infomasi serta mengatasi/ 

mengkondisikan penasun

Akses layanan: Kemudahan menghubungi 

petugas penjangkau, memperoleh jarum 

dan kondom serta layanan lain

Effectiveness: Murah dan informasi dari 

petugaspenajngkau mudah dipraktekkan

Interpersonal relation: petugas ramah, 

empati, nyaman untuk diajak diskusi

Kelangsungan: Layanan/ materi 

pendukung pencegahan HIV dari 

program selalu ada bila dibutuhkan

Safety dan amenities: penilaian terhadap 

kerahasiaan klien

3.5.2.  Pengumpulan Data di Tingkat Lembaga Pelaksana

Pengumpulan data tingkat lembaga pelaksana program dilakukan untuk mencari informasi 
tentang hasil pelaksanaan kegiatan (input dan output proccess) dan permasalahan terkait 
dengan: 
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SDM dan Manajerial, meliputi sistem keorganisasian, sistem pencatatan dan 
pelaporan, sistem pemantauan kualitas layanan, pengembangan dan penggunaan 
sumber daya manusia, fasilitas, logistik dan  pendanaan. 

Pencapaian hasil kegiatan dan hambatan, termasuk pencapain target dan 
pencapaian pendistribusian materi pendukung seperti KIE, Jarum Steril, Kondom, 
Alkohol Swab dan hasil rujukan ke layanan kesehatan terkait 

Kualitas layanan, mencakup: 

• Prasarana kegiatan penjangkauan

• Pelatihan-pelatihan yang terkait dengan penjangkauan

• Ketersediaan dan Penggunaan Bahan KIE 

• Ketersediaan dan kejelasan SOP penjangkauan

• Manjemen: Supervisi kegiatan, mekanisme umpan balik dari klien/ staff, 

• Intensitas penjangkauan

• Kualitas komunikasi antara petugas penjangkau dengan kelompok sasaran (cara 
mengakses penasun, cara memberikan informasi, cara memotivasi, cara 
memberikan dukungan  dan cara melibatkan penasun dalam pelaksanaan 
program)

• Pembinaan dengan lingkungan dan instansi terkait 

• Hambatan dan pemecahan masalah yang ditemukan sehubungan dengan kualitas 
layanan(internal dan eksternal)

Pada tabel berikut menggambarkan jenis data dan metode pengumpulan data pada
lembaga dan staf pelaksana kegiatan penjangkauan.

Jenis Data
Metode Pengumpulan

Data

SDM dan Manajerial

Kecukupan SDM dalam Organisasi Lembaga Pelaksana 

Program

Review dokumen dan

wawancara

Jumlah SDM, Latar belakang Pendidikan dan pengalaman  

setiap personil yang terlibat di lembaga( mulai manajer 

hingga staf lapangan)

Angket/ isian/ review 

dokumen

Kejelasan pembagian peran masing-masing person yang 

terlibat

Review dokumen dan 

wawancara

Keberadaan dan kejelasan pencatatan dan pelaporan hasil 

kegiatan per bulan/ tahun (mulai dari tingkat staf penjangkau 

dan lembaga)

Pengisian angket dan 

review dokumen

Tabel 3.7. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data di Lembaga dan Staf Pelaksana Program Penjangkauan
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Kecukupan fasilitas yang dimiliki (ruang layanan, peralatan, 

kendaraan  dan fasilitas pendukung lain), minimun ruang 

konseling

Observasi 

Ketersediaan Material pendukung pencegahan HIV seperti: 

Jarum, kondom, KIE, bleach, dll

Review dokumen dan 

observasi

Keberlangsungan pendistribusian materi pendukung 

pencegahan; (upaya menjamin agar kebutuhan materi 

pendukung pencegahan HIV tidak terputus dan sampai ke 

sasaran)

Wawancara 

Sumber dana dan besar dana per tahun Wawancara

Upaya yang dilakukan lembaga untuk menjamin 

keberlangsungan program

Wawancara

Kegiatan pokok Kegiatan Penjangkauan Pengisian angket dan 

review dokumen 

Kegiatan pendukung penjangkauan Pengisian angket dan 

review dokumen 

Persepsi tehadap keberhasilan kegiatan yang dilakukan Wawancara

Pencapaian Hasil Kegiatan (Output Proccess)

Rata-rata jumlah penasun yang didampingi oleh setiap 

petugas per bulan/ tahun. 

Pengisian angket dan 

review dokumen 

Rata-rata jumlah KIE terdistribusi setiap bulan/ tahun. Pengisian angket dan 

review dokumen 

Rata-rata jumlah pasangan penasun yang dijangkau setiap 

bulan/ tahun

Rata-rata jumlah jarum terdistribusi setiap per bulan/ tahun. Pengisian angket dan 

review dokumen 

Rata-rata jumlah kondom yang terdistribusi per bulan/ tahun Pengisian angket dan 

review dokumen 

Rata-rata jumlah Alkohol Swab yang terdistribusi per bulan/ 

tahun

Pengisian angket dan 

review dokumen 

Rata-rata jumlah rujukan dampingan ke tempat layanan lain ( 

VCT, Kesdes, Methadone, Subutek, Rehabilitasi, Support 

Group, ARV, lainnya: .... per bulan/ tahun. 

Pengisian angket dan 

review dokumen 

Penilaian lembaga pelaksana program terhadap pencapaian 

target (berhasil/ tidak berhasil), sasaran target yang mana 

yang tidak berhasil

Wawancara dan review 

dokumen 
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Hal yang mendukung dan menghambat  capaian program Wawancara dan review 

dokumen 

Kualitas Layanan

Pelatihan yang pernah diterima, jenis pelatihan yang 

dirasakan masih perlu diulang/ dibutuhkan 

Pengisisn angket

Manjemen: Supervisi kegiatan, mekanisme umpan balik dari 

klien/ staff

Observasi dan 

wawancara

Intensitas penjangkauan Observasi dan 

wawancara

Kualitas komunikasi antara petugas penjangkau dengan 

kelompok sasaran (cara mengakses penasun, cara 

memberikan informasi, cara memotivasi, cara memberikan 

dukungan  dan cara melibatkan penasun dalam pelaksanaan 

program)

Observasi dan 

wawancara

Hambatan dan pemecahan masalah yang ditemukan 

sehubungan dengan kualitas layanan(internal dan eksternal)

Wawancara

Selain jenis data tesebut di atas, akan digali data kualitatif terkait dengan masalah yang
ditemukan selama pengumpulan data, baik menyangkut masalah SDM dan Manajerial,
Cakupan dan Kualitas Layanan.

3.5.3.  Pedoman Diskusi Kelompok bagi Manajer Pelaksana Program 

Pedoman pengumpulan data kualitatif ini dikembangkan setelah melakukan analisis data
kuantitatif. Sesuai dengan rancangan studi, pengumpulan data kualitatif pada kelompok ini
adalah untuk menggali informasi yang lebih mendalam, tentang -hal yang mendukung dan
masalah yang dihadapi serta cara pemecahan yang dilakukan, termasuk topik berikut:

1. Dukungan stakeholder terhadap program penjangkauan

2. Hambatan eksternal dan upaya yang dilakukan untuk memperoleh dukungan dari 
lingkungan/ masyarakat (tokoh masyarakat dan aparat kepolisian)

3. Pendanaan dan kelangsungan program

4. Permasalahan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program 

5. Isu lain yang berkembang dari hasil analisa data kuantitatif.
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3.5.4. Pedoman Wawancara Mendalam bagi Penasun

Wawancara mendalam dilakukan pada kelompok penasun yang telah berubah dan
kelompok yang belum bisa merubah perilaku riskonya. Tujuannya adalah untuk
memahami latar belakang dan aspek yang menghambat dan mendukung perubahan
perilaku risiko serta untuk menggali informasi lain yang tidak bisa diperoleh di survei
kuantitatif. Informasi lain yang digali pada kelompok penasun melalui wawancara
mendalam mencakup:

A. Informasi umum tentang keterpaparan layanan penjangkauan

Pengetahuan umum tentang program layanan yang diberikan oleh petugas 
penjangkau

Pendapat tentang manfaat layanan penjangkauan: 

Pengetahuan terhadap situasi penasun yang belum dijangkau 

Pendapat tentang layanan yang ideal

Pendapat terhadap kelangsungan program

B. Praktek pemanfaatan layanan penjangkauan 

Jenis layanan yang pernah diakses/ diterima

Hambatan hambatan dalam upaya mengakses layanan

Kepatuhan mengikuti petunjuk/ informasi yang diberikan oleh petugas penjangkau

C. Praktek pengurangan risiko HIV 

Penilaian informan terhadap kelompok-kelompok penasun (semakin bertambah/ 
menurun), jenis/ kelompok penasun bertambah/ menurun, kelompok eklusif yang 
segan bertemu dengan petugas

Jenis pengurangan risiko yang dipilih

Penggunaan jarum; akses, nilai jarum, kemudahan/ kesulitan akses jarum

Penggunaan kondom; akses, nilai kondom, kemudahan/ ksulitan akses kondom

Situasi yangmendukung dan menghambat perubahan perilaku. 

Isu lain yang ditemukan berdasar hasil analisa kuantitatif

3.6.  Upaya Menjamin Kualitas Data

Untuk menjaga kualitas data, tim telah melakukan beberapa hal berikut: 

Memastikan bahwa pewawancara telah memahami dengan benar isi pertanyaann dan 
cara pengisian kuesioner. Upaya ini dilakukan pada saat melakukan training bagi 
pewawancara. 

Tim pengumpul data telah memastikan bahwa pengisian kuesioner tidak ada yang 
terlewatkan dan konsisten sesuai dengan petunjuk pengisian kuesioner
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Tim pengumpul data melakukan editing pada pelaksanaan dan setelah pengumpulan 
data.

Tim pengumpul data melakukan cek silang dengan petugas pengumpul data lainnya.

Tim survei/ Supervisor akan melakukan spot cek hasil pengumpulan data yang 
dilakukan oleh petugas pengumpul data

Petugas pengumpul data bersedia dikenakan sangsi bila tidak melakukan cara 
pengumpulan data dengan benar. 

TAHAP KEGIATAN

Persiapan

Sesuai dengan rencana awal, kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan mengikuti 
prosedur dan tahapan berikut. Tahap pertama adalah melakukan persiapan lapangan yang 
mencakup kegiatan perijinan, listing lokasi, koordinasi dengan LSM/ pelaksana program, 
seting basecamp untuk operasiobal kegiatan pengumpulan data dan rekrutmen petugas 
pengumpul data dan Seed dan pihak lain yang terlibat pengumpulan data.

Sebagian kegiatan di atas dilakukan dalam waktu yang sama dan sebagian kegiatan 
dilakukan secara berurutan. 

Rekrutmen Tim Lapangan

Personal lapangan terdiri dari Koordinator Lapangan, Supervisor Lapangan, petugas 
pengumpul data, Seed dan Intermediary personel direkrut sebagai tim lapangan. 
Koordinator Lapangan direkrut dari orang yang telah berpengalaman dan bekerja dengan 
berbagai pelaksana program penjangkauan. Supervisor Lapangan dan Petugas Pengumpul 
Data direkrut dari personal yang berpengalaman melakukan survei di kalangan Penasun. 

Seed direkrut dari populasi penasun yang diperoleh dari seluruh wilayah dan lokasi terpilih 
sebagai sampel. Perekrutan Seed akan dibantu oleh LSM yang bekerja di bidang 
penjangkauan. Intermediary personel direkrut bila diperlukan untuk membantu kelancaran 
rekrutmen responden di lapangan. Pengumpul data dilakukan oleh sebanyak 10 orang 
pewawancara terlatih. 

Survei kualitatif dilakukan oleh tim survei kualitatif. Tim ini terdiri dipimpin oleh  dua orang 
yang berpengalaman melakukan studi kulaitatif khususnya terkait dengan isu HIV dan AIDS 
di kalangan penasun. 
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Training

Semua petugas pengumpul data kuantitatif telah mengikuti pelatihan survei. Pelatihan 
dimaksudkan untuk memahami konsep, tujuan survei,  mengetahui isu penting yang 
relevan dengan studi, memahami metode survei yang dilakukan, termasuk teknis sampling 
dan pengumpulan data serta memahami kuesioner dan trampil melakukan pendekatan 
dan wawancara/ pengumpulan data. 

Pretest Survei

Pretes survei dilakukan untuk menguji metode, perbaikan kuesioner, termasuk menguji 
alur kusioner, loncatan, kesulitan dan waktu yang dibutuhkan untuk wawancara kepada 
seorang responden dan mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang mungkin akan ditemukan 
selama pengumpulan data di lapangan. 

Pelaksanaan pretses  dilakukan di Depok dengan mewawancarai sebanyak 46 penasun 
dengan melibarkan sebanyak 4 Seed. Hasil pretes digunakan untuk menyempurkan 
kuesioner dan metode survei bila mungkin diperlukan. 

Pengumpulan Data dan Supervisi

Pengumpulan data survei kuantitatif dilakukan serentak di seluruh Jakarta. Pengumpulan 
data kuantatif dilakukan setelah melakukan analisis data kuantitatif.

Panduan pengumpulan data dan wawancara dipersiapkan sebagai pegangan petugas 
lapangan termasuk di dalamnya berisi tentang cara membangun kepercayaan, teknis 
wawancara dan penulisan data di kuesioner. Seorang petugas pengumpul data rata-rata 
mewawancarai sebanyak 30 responden. Pengumpulan data selesai dalam sebulan. 

Supervisi dilakukan oleh peneliti dan dipantau oleh tim advisor penelitian HCPI. Metode 
supervisi dilakukan dengan observasi dan melakukan spot check terhadap 5 % hasil 
pengumpulan data yang dilakukan oleh setiap pewawancara. Spot check dilakukan dengan 
mewawancarai ulang terhadap responden dengan beberapa variabel kunci. 

Data Entry dan Analisis Data

Data entry dilakukan oleh petugas pemasuk data yang telah terlatih dan di Supervisi oleh 
Data Manajer. Analisis data dilakukan bersama oleh tim peneliti.
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Secara umum proses kegiatan penjangkauan dapat dilakukan dengan baik oleh pelaksana
program namun kegiatan ini belum berhasil menurunkan perilaku berisiko HIV secara
konsisten. Namun demikian kegiatan penjangkauan telah berhasil mengubah perilaku
berisiko dalam jangka pendek sebagaimana ketentuan pada indikator perubahan perilaku
yang diukur dengan referensi waktu lebih pendek, yaitu dalam sebulan atau seminggu atau
yang terakhir kali.

Hasil outcome process yang diukur dengan indikator perubahan perilaku menunjukkan
bahwa kegiatan penjangkauan belum memenuhi harapan program penanggulangan
pencegahan HIV seperti tercantum dalam RAN 2007 -2010, yaitu 60% diantaranya
kelompok sasaran program berhasil mengubah perilaku risiko secara konsisten.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa belum terjadinya perubahan perilaku yang
konsisten dikarenakan oleh beberapa aspek yang melekat pada kelompok penasun dan
kapasitas petugas penjangkau. Masalah tingginya intensitas menyuntik, kuatnya ikatan
pertemanan, norma yang belum mendukung dan stigma terhadap penasun menjadi
kendala yang mendominasi upaya perubahan perilaku. Sementara keterbatasan kapasitas
petugas penjangkau belum mampu menghadapi masalah ini, meskipun layanan
pendukung lain seperti LAJJS, subtitusi, konseling, VCT, Support Group relatif tersedia di
berbagai tempat di Jakarta. Berikut hasil penelitian yang disusun berdasar topik yang
mendukung kesimpulan di atas.

4.1. Karakteristik Responden

Survei melibatkan sebanyak 317 orang penasun di seluruh wilayah Jakarta dan Depok.
Dengan menggunakan rancangan penentuan pe,ilihan sampel, dari jumlah tersebut
diperoleh sebanyak 185 orang (48%) berstatus sedang atau pernah mengikuti program
pendampingan/ penjangkauan dan banyak 132 orang (42%) mengaku belum pernah
terpapar oleh kegiatan yang dilakukan oleh petugas penjangkau. Kelompok yang sedang
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mengikuti program pendampingan selanjutnya disebut kelompok dampingan dan istilah
non dampingan dimaksudkan untuk kelompok yang belum pernah terpapar kegiatan
penjangkauan oleh kelompok penjangkau.

Berdasar jenis kelamin, hasil survei mengidentifikai bahwa sejak tahun 2001 proporsi
populasi berdasar jenis kelamin terlihat konsisten hingga sekarang, yaitu sekitar 5%- 10%
adalah perempuan. Variabel usia, pendidikan, pekerjaan dan status pernikahan akan
digunakan untuk memahami karakteristik responden, khususnya mengetahui pengaruh
dan kaitan variabel demografis terhadap variabel lain.

Rata-rata umur reponden berusia 28 tahun pada kelompok laki-laki dan 27 tahun
untuk perempuan. Hasil survei perilaku berisiko (BSS, 2001) menunjukkan bahwa
sebagian besar (53%) responden berumur diantara 15- 19 tahun. Data survei ini
menunjukkan adanya kumungkinan bahwa sebagian besar adalah responden yang sama
saat dilakukan survei pada delapan tahun yang silam.

Variabel pendidikan biasanya dikaitkan dengan variabel lain seperti variabel
pengetahuan untuk menilai kemampuan memahami pesan-pesan KIE dan kemampuan
memberikan respons terhadap pesan-pesan KIE itu sendiri.

Melihat status pendidikannya tampak tidak ada perbedaan yang menyolok antara
kelompok penasun dampingan dan non dampingan. Sebagian besar responden survei
berpendidikan tamat SMU/SMA (61%- 66%) dan tamat SLTP (19%-23) sebagian kecil lain
adalah Akademi/Perguruan Tinggi (7%-13%). Jika dibandingkan dengan hasi survei perilaku
risiko HIV pada kelompok yang sama tahun 2001, tingkat pendidikannya tidak jauh
berbeda yaitu kelompok responden tamat SMU sebesar 68%, SMP 21% dan tamat
akademi/perguruan tinggi sebesar 9%.

Variabel status perkawinan, jumlah pasangan seks dan konsistensi penggunaan
kondom berikut memperlihatkan gambaran tentang jaringan seksual (sexual networking)
dan besaran risiko penularan IMS. Responden yang mengaku telah menikah sebanyak
44%. Tidak ada perbedaan antara kelompok dampingan dan non dampingan.
Dibandingkan hasil BSS 2001, hanya 6% responden yang sudah/pernah menikah dari
seluruh responden pada saat itu. Melihat data ini dapat dikatakan bahwa kelompok
responden pada survei ini sebagian besar adalah sama dengan responden survei tahun
2001. Dengan demikian maka sebagian besar responden adalah populasi sampel survei
tahun 2001, yang sebagian besar pada waktu itu belum menikah namun sekarang telah
berstatus menikah atau pernah kawin.

Data tentang umur dan status perkawinan disebut di atas dapat menunjukkan adanya
kemungkinan bahwa pertumbuhan populasi penasun dari ke tahun relatif kecil. Populasi
penasun pada survei 2001 menunjukkan bahwa sebagian besar belum menikah dan pada
survei ini sebagian besar telah menikah. Data status perkawinan ini mendukung dugaan
bahwa populasi penasun pada survei ini adalah populasi survei tahun 2001.
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Ketergantungan bertempat tinggal pada orang tua atau keluarga teridentifikasi pada
BSS 2001, yaitu sebanyak 89% tinggal bersama orang atau keluarga. Bila dahulu mereka
masih berumur 19 tahun, belum menikah dan tinggal bersama orang tua, sekarang mereka
sebagian besar sudah memisahkan diri dengan orang tua. Dari sebagian besar dari mereka
yang telah memisahkan diri dengan orang tua dan tingal dengan pasangannya tetapi
banyak diantara mereka (52% reponden) tinggal bersama pasangan seks tanpa ikatan
perkawinan.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus
mempunyai uang yang relatif cukup termasuk untuk memberli narkoba. Hasil studi BNN
2006/2007 mengindikasikan bahwa kelompok ini berkontribusi untuk memunculkan
permasalahan sosial khususnya tindakan kriminal pada mereka yang tidak mempunyai
sumber penghasilan yang relatif cukup. Cukup banyak (34%) penasun yang mengaku tidak
mempunyai sumber penghasilan. Data ini dapat dapat dinterpretasikan bahwa potensi
untuk melakukan tindakan kriminal guna memperoleh uang untuk membeli narkoba.

4.2. Pengetahuan tentang IMS

Pada umumnya pengetahuan penasun terhadap IMS cukup baik. Penyakit siphilis/raja
singa dan HIV/ AIDS merupakan penyakit yang populer di kalangan penasun. Pengetahuan
terhadap penyakit kelamin ini tampak sedikit lebih baik pada kelompok penasun
dampingan.

Tingkat pengetahuan antara penasun dampingan lebih baik dibanding dengan
penasun non dampingan dalam hal mengidentitifikasi Odha, namun demikian perbedaan
ini tidak signifikan secara statistik. Sebesar 26% responden dampingan yang mengatakan
seseorang HIV positif selalu menunjukkan gejala sakit sementara itu persentase pada
responden non dampingan sebesar 37%. Demikian juga pengetahuan responden
dampingan dan non dampingan terhadap IO tidak jauh berbeda.

Tugas seorang petugas penjangkauan adalah memberikan informasi mengenai cara
penularan dan pencegahan HIV AIDS, serta memberikan informasi mengenai berbagai
penyakit yang sering muncul pada orang dengan HIV (Odha). Dari hasil survei ini terlihat
bahwa pengetahuan responden dampingan mengenai pernyakit infeksi oportunistik secara
umum lebih baik dibanding responden non dampingan. Infeksi opurtunistik yang banyak
disebut oleh responden adalah hepatitis dan TB paru lalu diikuti oleh diare, penurunan
berat badan yang drastis dan jamur di mulut (candidiasis oral).
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Dari berbagai macam penyakit kelamin, penyakit siphilis/raja singa dan HIV/ AIDS
merupakan penyakit yang populer di kalangan penasun. Pengetahuan terhadap penyakit
kelamin tampak lebih baik pada kelompok dampingan.

Semua responden pernah mendengar HIV/AIDS. Meskipun hampir semuanya pernah
mendengar HIV namun tidak semua mempunyai pemahaman yang benar. Hal ini terlihat
pada respon pertanyaan apakah seseorang dapat diidentifikasi mengidap HIV hanya
dengan melihat penampilan fisiknya. Hasil survei menunjukkan masih ada sekitar 30%
mengatakan bahwa orang yang HIV positif selalu menunjukkan gejala sakit.

Perbandingan tingkat pengetahuan antara kelompok dampingan dinilai masih lebih
baik dibanding dengan non dampingan dalam hal mengidentitifikasi orang pengidap HIV.
Namun demikian perbedaan ini tidak signifikan secara statistik, dimana sebesar 26%
responden dampingan yang mengatakan seseorang HIV positif selalu menunjukkan gejala
sakit sementara itu persentase pada responden non dampingan sebesar 37%.

Survei ini juga menilai seberapa besar miskonsepsi tentang cara-cara penularan
HIV/AIDS. Ditemukan empat jenis miskonsepsi tentang cara penularan HIV yang umum di
kalangan penasun yaitu; HIV menular lewat bersentuhan, menghindari makan bersama
dengan orang yang mengidap HIV/AIDS, tidak bertukar pakaian dan alat makan dengan
penderita AIDS dan menghindari penggunaan toilet umum. Secara umum kelompok
penasun dampingan tidak lebih baik dibanding penasun non dampingan.

Informasi mengenai HIV dapat diakses melalui berbagai media massa baik cetak
maupun elektronik. Hasil survei ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden
pernah melihat/membaca informasi mengenai HIV AIDS dari berbagai media. Informasi
HIV dari Televisi dan koran lebih banyak diakses penasun dari pada media lain. Selain
mendapatkan informasi HIV dan AIDS dari berbagai sumber, informasi juga diperoleh
melalui teman dan diskusi dengan orang lain.

Teman/orang lain yang banyak diajak berbincang mengenai HIV dan AIDS adalah
teman, petugas penjangkau dan petugas kesehatan. Hasil survei ini menunjukkan dalam 1
bulan terakhir ini responden dampingan ternyata lebih aktif berbincang dengan teman
(73%) dibandingkan dengan petugas LSM (63%).

Berikut mengenai pengetahuan responden terhadap IO (infeksi oportunitis) . Hasil
survei menunjukkan bahwa kelompok dampingan telah mengetahui tentang berbagai
jenis IO seperti: hepatitis disebut oleh 66% responden, TB paru 61%, diare 28%,
penurutan berat badan yang drastis 23% dan candidiasis oral 22% responden. Sedangkan
pengetahuan responden non dampingan sedikit lebih rendah, yaitu hepatitis 49%, TB paru
33%, diare 29%, penurutan berat badan yang drastis 13% dan candidiasis oral juga 13%.
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Sebagaimana diketahui bahwa Odha cukup sangat rentan mengalami IO. Hasil survei
ini mendukung pernyataan di ini. Persentase responden yang pernah mengalami IO cukup
besar. Responden dampingan yang mengatakan pernah mengalami IO jauh lebih besar
(52%) dibanding responden non dampingan (37%).

Sumber pengetahuan tentang IO umumnya (62%) berasal dari dokter atau petugas
kesehatan. Disini terlihat bahwa baik responden dampingan dan non dampingan sudah
mulai memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk mengobati penyakit yang dialami dan di
sana memperoleh informasi tentang IO . Tingkat pengetahuan responden dampingan dan
non dampingan terhadap IO tidak ada perbedaan yang berarti.

Dari seluruh responden yang pernah mengalami gejala IO sebagaimana disebutkan di
atas, secara umum gejala penyakit tersebut sedikit lebih banyak dialami oleh responden
dampingan dibandingkan dengan responden non dampingan. Berikut adalah perbandingan
antara responden yang pernah mengalami berbagai macam gejala penyakit (IO) dan gejala
penyakit yang palingbanyak dialami.

Gejala yang paling banyak dialami penasun adalah buang air besar lebih dari 3 kali
sehari dengan kotoran lebih lembek atau cair dari biasanya, disertai lemas dan mules
(30%:25%); penurunan berat badan secara drastis (28%:22%); demam, kelelahan, leher
pegal, sakit kepala, mual dan muntah, kebingungan, penglihatan yang kurang jelas dan
kepekaan pada cahaya terang (26%:10%); perut perih, kembung, muntah-muntah
(22%:17%); batuk batuk 2 minggu atau lebih disertai dahak atau dahak bercampur darah/
batuk berdarah dan berat badan menurun (18%:9%) dan panas tinggi disertai batuk batuk
berdahak dan nafas lebih cepat dan pendek dari biasanya, sesak nafas dengan tanda-tanda
tarikan dinding dada bagian bawa (17%:19%).

Umumnya responden yang mengaku pernah mengalami gejala penyakit diatas,
pencarian pengobatannya adalah mencari pertolongan ke petugas medis. Hasil survei
menunjukkan bahwa tempat mencari pertolongan pengobatan pada saat terakir kali
menderita IO adalah puskesmas, dokter praktek dan rumah sakit. Sebagian lain responden
melakukan pengobatan sendiri untuk mengatasi penyakit yang mereka alami.

4.3. Upaya Pengurangan Risiko

Pada umumnya kelompok dampingan pernah mecoba tindakan yang bertujuan untuk
pengurangan risiko HIV, namum tindakan yang dilakukan tidak bisa bertahan lama (tidak
dapat mengadopsi perilaku ini) oleh karena berbagai alasan. Dilaporkan bahwa cukup
banyak upaya yang dilakukan sebagai upaya pengurangan risiko terhadap penularan HIV
dalam setahun terakhir. Upaya pengurangan yang banyak dilakukan oleh responden
adalah mengurangi jumlah pasangan seks (51%) dan mengurangi frekuensi sharing jarum
suntik (42%). Hampir semua upaya yang dilakukan untuk mempertahankan perilaku baru
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tersebut tidak berlangsung setahun. Kegagalan mempertahankan niatnya untuk merubah
perilakunya lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman kelompoknya.

Tugas seorang petugas penjangkau selain memberi informasi tentang risiko HIV dan
dampaknya, dan akses layanan kesehatan, adalah memotivasi dampingan untuk
mengurangi tindakan-tindakan yang berpotensi tertular atau menularkan HIV. Berdasar
teori percepatan perubahan perilaku, hal ini terkait dengan bagaimana penasun
mempersepsikan ancaman/ risiko dirinya terhadap penularan HIV. Sebagian besar (79%)
menganggap dirinya berisiko terhadap penularan HIV. Persentase responden dampingan
yang mengatakan dirinya berisiko terhadap penularan HIV lebih besar (87%) dibanding
responden non dampingan (69%). Alasan mereka yang mempersepsikan dirinya berisiko
HIV karena merasa pernah berbagi jarum atau semprit atau suntikan dan tidak
menggunakan kondom saat berhubungan seks dengan banyak pasangan tanpa
menggunakan kondom.

Atas motivasi petugas penjangkau, umumnya kelompok dampingan pernah mecoba
tindakan yang bertujuan untuk pengurangan risiko HIV yang disarankan namum tindakan
yang dilakukan tidak bisa bertahan lama oleh karena berbagai alasan. Dilaporkan bahwa
cukup banyak upaya yang dilakukan sebagai upaya pengurangan risiko terhadap penularan
HIV. Meskipun demikian upaya yang betul-betul serius dan konsisten ternyata masih
kurang. Upaya pengurangan yang banyak dilakukan oleh responden adalah mengurangi
jumlah pasangan seks (51%) dan mengurangi frekuensi sharing jarum suntik (42%). Hampir
semua upaya yang dilakukan untuk mempertahankan perilaku baru tersebut tidak
berlangsung lama (kurang dari setahun). Kegagalan mempertahankan perilaku baru
dilaporkan karena pengaruh teman/ lingkungan, kondisi yang memungkinkan, misalnya
sedang ketagihan dan saat itu tidak ada persediaan jarum baru.

4.4. Pemanfaatan layanan

Akses terhadap jarum baru dalam program pengurangan risiko HIV (harm reduction) di
kalangan penasun dianggap sebagai upaya yang cukup strategis sehingga salah satu bentuk
kegiatannya adalah menyediakan layanan jarum steril (LAJSS). Layanan ini sudah
dilaksanakan oleh delapan LSM dan beberapa Puskesmas yang tersebar di Jakarta sejak
tahun 2002/2003 bersamaan dengan kegiatan penjangkauan oleh LSM yang bergerak
dibidang Harm Reduction.

Saat ini layanan jarum suntik steril relatif mudah di akses penasun. Akses layanan
dapat diperoleh di LSM, petugas penjangkau dan beberapa Puskesmas di Jakarta.
Dilaporkan bahwa bahwa program LJSS (layanan jarum suntik stiril) sudah banyak
dimanfaatkan oleh kelompok dampingan. Sebanyak 72% Penasun dampingan dilaporkan
aktif mengakses layanan jarum suntik steril.
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Selain LSM dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, toko dan apotik adalah alternatif
lain untuk memperoleh jarum suntik steril. Toko obat dan apotik lebih banyak disebut
penasun non dampingan (49%) sebagai tempat untuk memperoleh jarum baru. Selain dari
toko obat, penasun non dampingan banyak menyebut teman sebagai sumber perolehan
jarum suntik. Data ini mengidikasikan bahwa penasun dampingan diperkiraan mensuplai
kebutuhan jarum baru kepada temannya yang tidak mengikuti program penjangkauan.

Masalah lain terkait dengan layanan adalah kelangsungan program Layanan Alat dan
Jarum Suntik Steril (LAJSS) yang dilakukan oleh sebagian besar LSM di Jakarta. Program ini
menjadi pendukung utama kegiatan penjangkauan, namun kelangsungan programnya
masih dipertanyakan berbagi pihak dan FHI sebagai salah satu donor menghentikan
bantuannya pada tahun 2010.

Berkaitan dengan masalah tersebut, survei ini mencoba menjajaki kemandirian
penasun, utamanya dalam hal memperoleh jarum suntik dengan cara membeli. Ketika
seluruh responden dampingan ditanyakan kesedian responden membeli jarum suntik jika
program LAJSS dihentikan, maka hasilnya sebanyak 69% responden mengatakan bersedia
membeli jarum suntik baru.

Lebih dari separuh responden pada survei ini menganggap diri mereka berisiko
terhadap penularan HIV. Layanan VCT telah banyak dilakukan oleh LSM di Jakarta.
Kesadaran responden untuk melakukan tes darah melalui VCT sudah cukup baik
sebagaimana yang diharapkan program. Hasil survei ini menunjukkan bahwa persentase
responden dampingan yang mengaku pernah melakukan VCT (80%) hampir dua kali lipat
responden non dampingan (42%).

Perkembangan untuk mengikuti VCT tampak semakin baik dari tahun ke tahun. Tahun
2001 proporsi penasun yang mengikuti programVCT hanya 7%. Namun sekarang sebagian
besar responden (65%) mengakupernah mengikuti VCT. Dalam hal ini peran petugas
penjangkau telah berhasil memotivasi penasun untuk mengikuti program VCT.

Keingintahuan hasil tes HIV (VCT) terlihat sangat besar sekali. Lebih dari tiga perempat
dari seluruh responden mengetahui hasil tes darah. Sebagian kecil responden tidak
mengambil hasil tes darah dengan alasan takut mengetahui hasilnya positif dan sebagian
lain beralasan belum sempat mengambil hasil tes VCT

Sebanyak 21% responden mengakses layanan buprenorphine dan sebanyak 24%
mengakses layanan metadhone. Layanan ini populer sejak lima tahun terakhir namun
dilaporkan bahwa program ini sering disalahgunakan oleh penasun. Penyalahgunaannya
adalah mengakses layanan subtitusi bila sedang kesulitan memperoreh heroin atau hanya
untuk memperoleh narkoba pengganti yang lebih murah. Layanan metadhone lebih
banyak diakses oleh penasun dampingan. Sebanyak 31% responden dampingan pernah
memanfaatan layanan metadhone sedangkan responden non dampingan hanya sebanyak
11% yang memanfatkan layanan ini.
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Layanan subtitusi Buprenorphine/ Subutek mulai dikenal, namun layanan ini
dilaporkan juga sering disalahgunakan oleh penasun dengan memperoleh Subutek
dengan harga yang lebih murah sebagai pengganti heroin. Penggunaannya dengan cara
ditumbuk halus, dilarutkan dengan air dan disuntikan.

Dalam tugasnya, seorang petugas penjangkau dituntut menjangkau penasun sebanyak
mungkin memberikan informasi cara penularan dan penanggulangan HIV dan AIDS dan
juga mempromosikan berbagai layanan yang memungkinkan untuk diakses, baik yang ada
dalam lembaga bersangkutan maupun layanan yang ada di luar lembaga tersebut.

Sebagian besar (70%) kelompok dampingan terakhir kali berdiskusi dengan petugas
penjangkau dalam waktu kurang dari 1 bulan terakhir. Sebanyak 22% mengatakan
berdiskusi kurang dari 1 tahun terakhir dan sebanyak 6% mengatakan berdiskusi dengan
lebih dari 1 tahun terakhir. Dengan demikian sebagian besar responden masih aktif
didampingi oleh petuga penjangkau.

Pengalaman menunjukkan bahwa memberikan informasi kepada penasun tidak cukup
hanya sekali saja. Sebagian besar (46%) kelompok dampingan mengaku melakukan diskusi
secara intensif petugas penjangkau 3 kali. Keinginan untuk lebih sering berdiskusi namun
kendalanya adalah susah bertemu dengan petugas penjangkau.

Sebagian petugas lapangan/ penjangkau mempunyai latar belakang sebagai mantan
pengguna narkoba. Sebagai seorang pecandu, responden umumnya mudah mengenali
apakah seseorang sebagi pebandu atau bukan pecandu, mantan pecandu bahkan dapat
mengidentifikasi seseorang sebagai penasun. Hasil survei ini menunjukan bahwa sebagian
besar responden (68%) dari kelompok dampingan mengatakan bahwa petugas
penjangkau adalah mantan pecandu, sebanyak 19% responden mengatakan bahwa
petugas yang bertugas bukan pengguna, sebanyak 6% saat ini masih dalam proses
pengobatan dan yang terakhir ada juga petugas lapangan yang masih menggunakan
narkoba suntik sebanyak 2%.

Berbagai informasi diberikan kepada kelompok dampingan. Dari berbagai macan
informasi tersebut informasi tentang layanan “support group” paling sedikit
diinformasikan kepada kelompok dampingannya (57%), Informasi yang paling banyak
dicerna oleh penasun dampingan adalah informasi tentang cara penularan dan
pencegahan HIV dan AIDS. Menurut responden, informasi yang selama ini diberikan oleh
petugas penjangkau dinilai sudah cukup memadai oleh sebagian besar responden (75%).
Lebih lanjut survei kualitatif akan melengkapi data tentang kecukupan informasi yang
diberikan kepada kelompok dampingan.

Selain memberikan berbagai macam informasi mengenai HIV dan AIDS, petugas juga
memberi berbagai material berupa brosur, jarum suntik steril, kondom dan lainnya sebagai
materi pencegahan HIV. Dari hasil survei ini terlihat bahwa dari berbagai meteri yang
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diberikan, jarum adalah materi pencegahan HIV yang pernah diterima oleh semua
responden dampingan. Hampir semua responden dampngan juga pernah menerima
materi KIE (brosur, stiker dll) dan kondom. Layanan rujukan juga diberikan petugas
penjangkau. Umumnya layanan rujukan yang dominan dilakukan adalah rujukan untuk
akses methadone dan subutek, rawat inap untuk odha dampingan dan layanan lain terkait
HR yang tersedia di Puskesmas terdekat.

4.5. Perubahan Perilaku Penggunaan Jarum Suntik

Salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan perubahan perilaku adalah
meningkatnya kelompok penasun yang konsistensi menggunakan jarum stiril dalam waktu
setahun terakhir. Hasil survei ini memperlihatkan bahwa kegiatan penjangkauan belum
menunjukkan hasil perubahan perilaku yang signifikan. Hasil survei menunjukkan bahwa
konsistensi untuk tidak berbagai jarum dalam setahun masih rendah (8%). Meskipun
secara umum konsistensi tidak berbagai jarum masih rendah, secara statistik ada
perbedaan yang signifikan antara penasun kelompok dampingan dan non dampingan (10%
dan 5%), dengan p value= 0,0050. Sebanyak 46% responden konsistensi untuk tidak
berbagi jarum dengan temannya dalam sebulan terakhir. Tingginya persentasi penasun
yang masih berbagi suntik tersebut konsisten dengan hasil STBP pada kelompok berisiko
tinggi di Indonesia, 2007 bahwa sebanyak 63% penasun di Jakarta berbagi suntik dalam
seminggu terakhir.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengubah kebiasaan berbagi jarum suntik
bekas. Layanan jarum suntik steril menjadi bagian penting pada kegiatan penjangkauan.
Layanan ini bisa diakses melalui petugas penjangkau, relawan/ fasilitator dan di
Sekretariat Lembaga pelaksana Harm Reduction secara gratis. Meskipun tempat layanan
ini sudah banyak diketahui oleh penasun, namun kadang kelompok ini enggan
memanfatkan layanan ini karena beberapa alasan, seperti takut membawa jarum, merasa
dimata matai petugas kepolisian dan bila tertangkap jarum akan menjadi barang bukti
pengguna narkoba. Oleh karena itu hingga saat ini pendistribusian jarum stiril lebih banyak
dilakukan oleh petugas penjangkau.

Kebiasaan menyuntik bersama dilatarbelakangi oleh keterbatasan keuangan untuk
membeli narkotika dan solidaritas kelompok. Keterbatasan keuangan untuk membeli
narkoba ini membuat mereka sepakat membeli secara patungan dan menggunakan nya
bersama-sama. Bahkan tidak hanya narkobanya tetapi juga jarum suntiknya. Hingga saat
ini, kebiasaan tersebut masih dilakukan.

Secara teoritis, lamanya menggunakan narkoba suntik berpengaruh terhadap risiko
tertular HIV. Hampir seluruh responden mengaku sudah cukup lama sebagai penasun.
Sebagian besar responden mengaku menggunakan narkoba suntik sekitar 4- 9 tahun yang
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lalu. Tidak ada perbedaan antara penasun dampingan dan non dampingan. Hampir semua
(98) responden mengaku mengggunakan narkoba suntik secara teratur dalam tiga bulan
terakhir ini.

Berbagai studi tentang penggunaan narkoba mengindentifikasi bahwa sebagian besar
penyalahguna mulai menggunakan narkoba pada usia 15-24 tahun. BNN dan YCAB
mengidentifikasi usia pertama kali menggunakan narkoba pada usia 15-24 tahun sebanyak
54% (BNN, 2006) dan 53% (YCAB, 2001). Survei ini menunjukkan hasil yang hampir sama
dengan survei lain bahwa lebih dari separuh (54%) mulai menyuntik berumur sekitar 15-19
tahun.

Teridentifikasi bahwa lebih dari separuh responden juga mengkonsumsi narkoba jenis
lain (multidrug) pada saat ini . Dalam satu tahun terakhir, selain menggunakan putaw
mereka juga menggunakan narkoba jenis ganja (57% responden) dan shabu (39%
responden).

Diakui juga oleh sebagian responden bahwa mereka berpengalaman dengan
menggunakan subtitusi nakoba seperti buprenorphine (21%) dan metadhone (24%). Tujuan
semula mengkonsumsi dua jenis narkoba sintetis ini dipergunakan sebagai pengganti
putaw yang secara programatik bertujuan untuk pengurangan risiko terinfeksi HIV dan
pengurangan frekuensi menyuntik hingga berangsur-angsur berhenti menggunakan
narkoba. Berdasar dari laporan petugas penjangkau, dua jenis subtitusi ini akhir-akhir ini
banyak digunakan sebagai obat “penutup”, artinya mereka mengakses layanan subtitusi
tersebut untuk memenuhi kebutuhannya bila narkoba putaw (yang disuntikan) tidak
mencukupi kebutuhan konsumsi narkoba, atau dalam keadaan kesulitan memperoleh
putaw dan sebagian responden lain menggunakannya dengan suntikan untuk memperoleh
sensasi menyuntik.

Kelompok dampingan tampaknya lebih banyak memanfaatkan layanan methadone.
Petugas penjangkau dengan intensif menawarkan dan memotivasi untk mengikuti
program Subtitusi sebagai alternatif pengurangan risiko HIV. Sebanyak 31% responden
dampingan pernah memanfaatan layanan metadhone sedangkan responden non
dampingan hanya sebanyak 11% yang memanfatkan layanan ini.

Sebagian lain (24%) penasun pernah memanfaatkan layanan subtitusi Buprenorphine/
Subutek. Dilaporkan bahwa banyak kasus bahwa penasun menggunakannya melalui
suntikan. Bila demikian maka fungsi subtitusi Subutex sebagai pencegah penularan HIV dan
pengurangan penggunaan narkoba masih jauh dari harapan.

Tingkat kecanduannya dapat diketahui dengan melihat frekuensi penggunaan narkoba
dalam waktu tertentu. Hampir semua responden masih aktif menyunik dalam sebulan
terakhir. Pada umumnya mereka menyuntik setiap hari, sekitar 28% diantaranya
menyuntik lebih dari sekali sehari. Pola ini seperti ini sama dengan hasil survei tahun
2001.
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Petugas penjangkau merasa kesulitan bila menghadapi kelompok dampingan dalam
keadaan ketagihan narkoba (sakaw) di tengah kelompok para pengguna. Biasanya
penasun tidak peduli pada keadaannya pada saat kondisi sakaw. Apapun akan dilakukan
termasuk menggunakan jarum milik temannya. Perilaku ini biasanya terjadi pada sesama
pecandu narkoba suntik yang sudah saling kenal baik.

Survei membuktikan bahwa sebagian besar responden (89%) mengaku pernah
mendapatkan jarum suntik dari teman dekat pada saat sakaw. Bila bandingkan dengan
hasil survei BSS 2001, sumber mendapatkan jarum bekas tidak jauh berbeda dengan hasil
dalam survei ini, yaitu sebanyak 92% responden mengaku mendapatkan jarum suntik
bekas dari teman dekat. Pinjam meminjam jarum tersebut lebih banyak dijumpai pada
responden non dampingan yaitu sebanyak 94%, sedangkan responden dampingan sebesar
85%. Perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik.

Berbagi jarum bekas juga dilakukan oleh sebagian penasun pada saat mereka berada
di luar kota. Sebanyak 35% responden pernah melakukan perjalanan ke kota dan
mengkonsumsi narkoba suntik di tempat/ kota lain dalam setahun terakhir. Diantara yang
berpergian ke luar kota tersebut sebanyak 22% pernah berbagi jarum bekas di kota tujuan.

Variabel

Survei 2001

Survei 2009

P -

Values
Perilaku Menyuntik

Penasun 

Dampingan

Penasun 

Non

Dampingan

Total 

Penasun

Usia pertama kali 

menyuntik

53%

(15-19 th)

54%

(15-19 th)

52%

(15-19 th)

53%

(15-19 th)

-

Lama menyuntik (mean) - 7 (th) 5 (th) 6 (th) -

Pernah berbagai jarum 

suntik

53% 88% 78% 84% 0,1490

Konsisten menggunakan 

jarum milik sendiri 

selama 1 bulan  terakhir

55% 51% 41% 46% 0.1700

Konsisten menggunakan 

jarum milik sendiri 

selama 1 tahun terakhir

10% 5% 8% 0,0050

Jumlah teman yang 

pernah diajak 

menyuntik bersama 

dalam 1 tahun terakhir 

- 6 4 5 -

Tabel 4.1. Hasil Survei Perilaku Menyuntik tahun 2001 dan 2009
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Alasan berbagi jarum karena umumnya (98%) khawatir akan tertangkap polisi bila
membawa jarum suntik baru ataupun bekas pakai sendiri. Jarum ini akan digunakan Polisi
sebagai bukti pemakai narkoba bila ada razia. Selain dengan Polisi mereka umumnya
kawatir ketahuan oleh pacar atau keluarganya.

Hampir semua penasun mengetahui bahwa penggunaan jarum suntik bekas milik
sendiri lebih aman dari pada menggunakan jarum bekas orang lain, namun pada
prakteknya masih sedikit yang melakukannya. Sebagian kecil (23%) responden
menyatakan bahwa bila tdak mempunyai persediaan jarum baru maka mereka akan
mengunakan jarum bekas milik sendiri.

Sejak 12 tahun tahun silam telah teridentifikasi bahwa kebiasaan menyuntik bersama-
sama sebagai pemicu penyebaran HIV di kalangan penasun. Kebiasaan menyuntik bersama
dilatarbelakangi oleh keterbatasan keuangan untuk membeli narkotika dan solidaritas
kelompok. Keterbatasan keuangan untuk membeli narkoba ini membuat mereka sepakat
membeli secara patungan dan menggunakan narkoba bersama-sama. Bahkan tidak hanya
narkobanya tetapi juga jarum suntiknya. Hingga saat ini, kebiasaan tersebut ternyata
masih ditemukan. Diantara kelompok responden yang pernah berbagi jarum suntik dalam
setahun terakhir ini, rata-rata seorang penasun berbagi jarm dengan 4-6 orang yang
berbeda. Kelompok penasun non dampingan cenderung lebih sedikit teman berbagi jarum,
yaitu sekitar 4 orang.

Hasil pengamatan lapangan melaporkan bahwa penasun yang sulit dijangkau adalah
individu penasun yang tidak mempunyai kelompok. Seandainya memiliki kelompok, jumlah
anggota kelompok nya pun relatih lebih sedikit. Pengamatan Etnografi mencatat bahwa
jumlah person pada kelompok-kelompok penasun cenderung berkurang, dari rata 6 orang
per kelompok menjadi 3-4 Orang per kelompok.

Meskipun dalam proporsi kecil, telah terjadi adopsi perilaku baru dalam pola
membersihkan jarum suntik bekas dengan cara yang benar, yaitu dengan menggunakan
pemutih/ sabun atau dengan air panas. Pada sekitar delapan delapan tahun silam
kebiasaan mencucui jarum bekas dengan pemutih atau alkohol ata direbus dengan air
panas proporsinya masih kecil (4,2%), namun sekarang proporsi penasun yang
menggunakan pemutih atau dengan air panas meningkat menjadi .23 %.

Kebiasaan membersihkan jarum suntik bekas dapat dikelompokkan menjadi tiga
kategori, yaitu kelompok yang membersihkan jarum suntik bekas hanya degan air biasa,
menggunakan bleach saat mencuci jarum suntik bekas dan dengan cara mencuci dengan
air panas. Hasil survei ini menunjukkan bahwa sebanyak 51% kelompok ini mengaku
membersihkan jarum hanya dengan air dingin. Cara lain yang dilakukan oleh sebagian
kecil (23%) responden adalah membersihkan jarum bekas dengan bleach dan dengan air
panas.
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Akses terhadap jarum atau semprit baru dalam program pengurangan risiko HIV (harm
reduction) diantara penasun merupakan bagian penting dalam program sehingga salah
satu upayanya adalah menyediakan layanan pertukaran jarum suntik steril. Layanan ini
sudah dilaksanakan oleh hampir semua LSM dan beberapa Puskesmas yang tersebar di
Jakarta. LAJSS (layanan alat dan jarum suntik steril) di komunitas dilakukan bersamaan
dengan kegiatan penjangkauan oleh LSM yang bergerak dibidang Harm Reduction.

LSM dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas memberikan layanan jarum suntik
secara gratis. Akses layanan jarum yang diperoleh dengan cara membeli dilayani oleh
beberapa toko obat dan apotik. Toko obat dan apotik banyak disebut penasun non
dampingan (49%) sebagai tempat untuk memperoleh jarum baru. Selain dari toko obat
penasun non dampingan menyebut teman sebagai sumber perolehan jarum suntik. Data
ini mengidikasikan bahwa penasun dampingan mensuplai kebutuhan jarum baru kepada
temannya yang tidak mengikuti program penjangkauan.

4.6. Perubahan Perilaku Seks

Data berikut memberi gambaran mengenai perilaku seks penasun saat ini. Menganalisis
karakteristik pasangan, frekuensi dan penggunaan kondom memberikan gambaran
mengenai tingkat risiko terhadap penularan PMS termasuk HIV. Berikut adalah variabel
penting yang dianalisis mencakup pengalaman seks dengan berganti-ganti pasangan dan
konsistensi penggunaan kondom.

Indikasi keberhasilan progam pencegahan HIV secara umum adalah melihat
konsistensi penggunaan kondom, terutama saat melakukan hubungan seks dengan bukan
pasangan tetapnya. Melihat hasil survei ini tampaknya program pencegahan HIV belum
dapat meningkatkan prevalensi penggunaan kondom secara konsisten. Data menunjukkan
bahwa responden yang konsisten menggunakan kondom saat berhubungan seks dengan
bukan pasangan tetapnya masih rendah (26%). Angka ini sama rendahnya dengan hasil
survei STBP, 2007, yang menunjukkan bahwa penggunaan kondom saat berhubungan seks
dengan pasangan bukan tetapnya sekitar 0-5%. Memang terjadi peningkatan penggunaan
kondom sejak tahun 2001 tetapi peningkatan tersebut juga masih kecil ( 15% pada tahun
2001 dan 26% pada tahun 2009). Tidak ada perbedaan yang signifikan antara penasun
dampingan dan non dampingan (31% dan 20%) dengan nilai p=0,6230.

Bila menggunakan indikator persentasi penggunaan kondon saat berhubungan seks
yang terakhir kali dengan bukan pasangan tetapnya maka hasil survei menunjukkan angka
yang lebih baik, yaitu sebesar 48%-50%.

Kurang dari separuh responden (44%) berstatus sudah menikah. Meskipun sebagian
lain belum atau pernah menikah umumnya (88%) sudah aktif melakukan hubungan seks.
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Usia pertama melakukan hubungan seks sejak berusia 18 tahun, sedangkan rata-rata usia
responden sekarang 28 tahun. Dapat diartikan bahwa penglaman seks mereka sudah
cukup lama, yaitu hampir 10 tahun.

Dari seluruh responden dalam survei ini yang mengaku pernah melakukan hubungan
seks dan sebagian besar (82%) dari mereka aktif melakukan hubungan seks dalam 1
tahun terakhir ini. Dalam setahun terakhir ini mereka rata rata memiliki sebanyak 5
partner seks yang berbeda. Dibanding hasil BSS 2001, menunjukkan bahwa jumlah
pasangan seks semakin bertambah dari rata-rata 2 partner seks menjadi 5 partner seks
dalam setahun terakhir.

Dari 317 responden, sebesar 10% merupakan penasun perempuan. Diinformasikan
bahwa mereka sering diperlakukan kasar oleh pasangannya. Perlakuan kasar yang sering
diterima adalah dipaksa melakukan hubungan seks. Hasil survei ini mempelihatkan bahwa
sebanyak 22% mengaku pernah dipaksa untuk melakukan hubungan seks oleh teman atau
pasangannya.

Jika seorang penasun sedang dalam kondisi witdrawl/sakaw atau ketagihan, maka
berbagai macam cara akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan narkoba. Tindakan
kriminal sering dilakukan untuk memperoleh uang yang dibelajakan untuk membeli
narkoba. Banyak di antara penasun perempuan, mereka menyerahkan “dirinya” kepada
seseorang atau pemilik narkoba hanya untuk memperoleh narkoba. Cara ini biasa disebut
dengan “turbo/ tukar body” yaitu menukar tubuhnya dengan narkoba (melakukan
hubungan seks dengan orang lain ntuk mendapatkan narkoba). Hasil survei ini
menunjukkan sebanyak 20% responden permempuan pernah melakukan cara seperti di
sebut di atas.

Secara umum kelompok penasun pada survei berusia produktif dan aktif berhubungan
seks. Sebanyak 35% pernah melakukan hubungan seks dengan orang lain selain pasangan
tetapnya (Pekerja Seks /PS dan orang lain selain PS). Sebanyak 27% responden pernah
melakukan dengan PS dan 10% pernah dengan pasangan tidak tetap seperti PS. Data ini
mengidentifikasi potensi risiko tertular atau menularkan IMS termasuk HIV melalui
hubungan seks cukup besar. Potensi risiko HIV melalui hubungan seks ini lebih lanjut akan
dilihat melalui praktek penggunaan kondom.

Bila menggunakan indikator persentasi penggunaan kondon saat berhubungan seks
yang terakhir kali dengan bukan pasangan tetapnya maka hasil survei menunjukkan angka
yang lebih baik, yaitu sebesar 48%-50%.
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Variabel

Survei 2001

Survei 2009

P -

ValuesPerilaku Seks dan 

Penggunaan Kondom

Penasun 

Dampingan

Penasun 

Non

Dampingan

Total 

Penasun

Pernah hubungan seks 55% 88% 87% 88% 0.8630

Usia pertama 

hububungan seks

59% 

(15-19 th)

60%

19 (th)

63%

18 (th)

61%

18 (th)

0,6330

Pernah melakukan seks 

dalam 1 tahun terakhir 

66% 83% 81% 82% 0,4790

Jumlah orang yang 

diajak kencan seks 

dalam 1 tahun terakhir 

2 2 9 5 0,1080

Jumlah pasangan tetap 

dalam 1 tahun terakhir 

--- 1 1 1 0,5110

% penasun yang 

berhubungan seks 

dengan pasangan tidak 

tetap selain PS dan 

Gigolo dlm setahun 

terakhir

- 28% 25% 27% 0,8790

% penggunaan kondom 

secara konsisten saat 

berhubungan seks 

dengan pasangan tidak 

tetapnya (PS/Gigolo) 

dalam setahun trakhir

15% 31% 19% 26% 0,5110

% penggunaan kondom 

saat terakhir kali 

berhubungan seks 

dengan pasangan tidak 

tetapnya (PS/Gigolo) 

- 55% 43% 50% 0,3240

Jumlah pasangan tidak 

tetap selain PS/gigolo 

yang diajak kencan seks 

dalam 1 tahun terakhir 

1 3 3 3 0,4930

Tabel 4.2. Hasil Survei Perilaku Seks tahun 2001 dan 2009
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% penasun yang 

berhubungan seks 

dengan PS / Gigolo dlm 

setahun terakhir

- 11% 16% 13% 0,1600

% penggunaan kondom 

secara konsisten saat 

berhubungan seks 

dengan PS/Gigolo 

dalam setahun terakhir

26% 46% 23% 33% 0,1170

% penggunaan kondom 

saat terakhir kali 

berhubungan seks 

dengan pasangan 

PS/Gigolo

- 60% 39% 48% 0,5890

Jumlah pasangan tidak 

tetap seperti PS/gigolo 

yang diajak kencan  

dalam 1 tahun terakhir 

1 3 4 4 0,5030

% yang selalu 

menggunakan kondom 

saat seks dengan 

pasangan tetap 1 tahun 

terakhir 

9% 14% 11% 13% 0,3720

% yang selalu 

menggunakan kondom 

dengan bukan 

pasangan tetapnya 

(pacar/ PS/Gigolo) 

dalam setahun terakhir

15% 31% 20% 26% 0,6230

Saat melakukan hubungan seks dengan pasangan tetap, umumnya mereka tidak pernah
menggunakan kondom. Kurang dari 15% responden yang selalu menggunakan kondom
saat berhubungan seks dengan pasangan tetapnya. Alasan penggunaan kondom dengan
partner tetapnya bertujuan untuk alat kontrasepsi yang dapat mencegah terjadinya
kehamilan dan sebagian kecil mengaku untuk menghindari infeksi dari berbagai penyakit
yang disebabkan karena berhubungan seks. Alasan lain adalah untuk alat agar bisa
bertahan lama saat melakukan hubungan seks. Sedangkan alasan responden yang tidak
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menggunakan kondom dengan pasangan tetapnya antara lain adalah karena kondom
mahal (41%) dan tidak merasa penting menggunakan kondom (21%). Tidak ada berbedaan
pola penggunaan kondom antara penasun dampingan dan non dampingan.

Ditemukan adanya perbedaan alasan menggunakan kondom pada saaat berhubungan
seks dengan pasangan tetap dengan pasangan tidak tetap. Alasan responden
menggunakan kondom dengan pasangan tetap lebih banyak untuk mencegah kehamilan,
sedangkan penggunaan kondom saat berhubungan dengan pasangan tidak tetap lebih
banyak alasan untuk kepuasan seks yaitu agar bisa berhubungan seks lebih lama (tahan
lama/kenikmatan).

Dalam setahun rata-rata responden pernah berhubungan seks dengan orang lain
selain PS sebanyak 4 orang yang berbeda dan berhubungan seks dengan orang lain selain
PS sebanyak 3 orang. penasun dampingan lebih sering berhubungan seks dengan PS,
sedangkan penasun non dampingan lebih sering berhubungan dengan orang lain selain PS.
Data ini memperkuat bukti bahwa masih besar potensi penularan HIV tidak hanya di
kalangan penasun melalui jarum suntik tetapi berpotensi juga menularkan HIV ke banyak
pasangan seksnya melalui hubungan seks.

4.7. Ketrampilan Petugas Penjangkau

Dua cara penilaian terhadap ketrampilan petugas penjangkau dilakukan pada penelitian
ini, yaitu melihat ketrampilan petugas penjangkau dari perspektif kelompok dampingan
dan penilaian dari tim peneliti berdasar kemampuan dalam menghadapi penasun
bermasalah. Secara umum kemampuan petugas penjangkau saat memberikan informasi
mengenai HIV dan AIDS dinilai sudah cukup baik oleh kelompok dampingan. Ketika
responden dampingan diminta untuk memberikan nilai (1 - 4) terhadap kemampuan kerja
petugas penjangkau, rata-rata responden memberikan nilai 3. Artinya dimata responden,
petugas penjangkau cukup baik melakukan tugasnya.

Berdasar informasi dari kelompok penasun, para petugas penjangkau melayani dengan
baik. Tidak saja pada saat berada di drop in tetapi jiga pada saat bertemu di tempat
tongkrongan. Bahkan petugas penjangkau bersedia menemani (mengantarkan) pada saat
mengakses layanan ke fasilitas kesehatan atau meminta dibawakan jarum suntik baru.
Bahkan pada saat penasun berkunjung ke drop in, mereka diberi kebebasan untuk
membuat minuman sendiri dan bisa bertanya apa saja (berdiskusi).

”Gak ga ada kurang – kurangnya, kalau mau datang  ya udah maen aja mau apa, 
mau minum apa mau apa saya dijamu bene. gak pernah dicuekin kecuali lagi rapat 
pernah. saya nungguin, satu jaam. saya bikin kopi aja sendir  orang saya pikir udah 
kayak ini sendiri... malahan bagus maen disin bisa tuker pikiran lah..” (Tn, penasun 
stay clean)
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“Pernah gue lihat petugasnya mau antar temen ke puskesmas mau berobat gak 
tahu berobat apaan. Kalau gue lagi butuh bisa juga tinggal telepon minta 
dibawain jarum suntik” (Sto, penasun hard core)

Masih dari prespektif penasun, mereka melihat bahwa petugas telah memberikan layanan
yang baik, termasuk memberikan informasi tentang HIV dan AIDS dengan benar. Meskipun
demikian pada kenyataanya kelompok dampingan belum bisa mengadopsi perilaku yang
diharapkan. Oleh karena itu penelitian ini juga ingin mengetahui kesenjangan yang terjadi.

Berdasar wawancara dan pengamatan terhadap petugas penjangkau, umumnya
informasi yang sama diberikan kepada semua kelompok dampingan tanpa melihat apakah
kelompok dampingan berstatus HIV positif, perbedaan tingkat pemakaian narkoba,
perbedaan tingkat pengetahuan atau karakteristik lain. Sebagai contoh, para petugas
jarang yang memberikan dorongan agar tidak menggunakan jarum bekas meskipun telah
terinfeksi HIV atau selalu menggunakan kondom saat berhubungan seks. Petugas lapangan
semestinya bisa memberikan informasi lebih lanjut tentang pentingnya “selalu menjaga
agar tidak tertular penyakit lain melalui cairan tubuh” dan senantiasa memantau perilaku
dampingannya.

Para petugas penjangkau cenderung meninggalkannya dampingannya yang dianggap
sulit untuk diberi pemahaman tentang AIDS dan memilih bertemu dengan kelompok
penasun yang lebih mudah menerima mereka. Hal ini dilakukan untuk memenuhin target
cakupan per hari yang ditentukan oleh program.

Petugas penjangkau lebih banyak dibebani oleh cakupan program, sehingga
mengorbankan intensitas dan kualitas informasi, konseling, pemberian motivasi kepada
kelompok dampingannya. Pada sisi lain para petugas umumnya tidak memiliki ketrampilan
memotivasi secara terstruktur. Umumnya mereka hanya memberi saran yang sangat
umum, seperti himbauan “Elo jangan sharing lagi”, “Pake jarum baru”, “Berhenti deh
pakaw”, “VCT yuuk…” dan himbauan lainnya yang intinya agar terhindar dari risiko HIV
AIDS dan memanfaatkan layanan –seperti VCT- yang ada di LSM yang mana hal tersebut
juga bagian dari cakupan yang harus dicapai.

“Setiap hari kita diwajibkan mendapat sekian kontak, mendistribusikan jarum 
sekian banyak, bawa dampingan VCT dan lain-lain. Jadi mau gak mau ya kita 
berusaha bisa mencapai itu semua sehingga porsi untuk ngobrol serius jadi dikit” 
(Pgl, petugas penjangkau)

“Kita kan gam mau kalau kerja kita dinilai gak bagus oleh korlap makanya gue 
kalau ke lapangan gue utamain bisa ketemu banyak dampingan, kalau uda dapat 
banyak barulah gue ngobrol banyak itupun kalau dia yang nanya. Kalau enggak 
paling gue nanya tentang kabar dia dan teman2nya” (Jl, petugas penjangkau)
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Petugas umumnya juga mengalami kegagalan untuk memotivasi kelompok penasun yang
termasuk dalam kategori hardcore, yaitu penasun dengan frekuensi menyuntik masih
tinggi, ikatan pertemanan masih kuat dan kelompok penasun yang sulit dijangkau/
eksklusif. Para penasun ini menyadari bahwa mereka berperilaku berisiko, namun mereka
belum mempunyai rasa kepedulian terhadap AIDS. Bila demikian berarti bahwa
kemampun atau ketrampilan para petugas perlu ditingkatkan untuk menghadapi kasus-
kasus seperti disebut di atas.

“Pernah sih diajak main ke drop ini tapi jarang ikut. Pada males datang, karena 
mungkin bawaan badan apalagi kalau kita belum make pasti gak enak datang ke 
gerbang. Ada juga yang gak mau datang karena males” (Sto, penasun hard core)

“Enggak, engak serius-serius banget sih ngobrolin HIV, santai santai aja. Apalagi 
jungki, gue rasa kalo dengar hal-hal seperti itu jadi karena dia pikir “ya sudalah 
emang uda jadi risiko, uda kena gitu loh namanya juga pemake iyakan? jadi bête 
banget ngomongin kayak gituan” (Ev, penasun hard core)

Sebagian besar petugas penjangkau tidak memiliki data yang lengkap mengenai
karateristik dari seluruh dampingannya. Data ini penting untuk membantu menganalisis
masalah dan memberikan informasi dan motivasi dalam perubahan perilaku. Dalam
bertugas sehari-hari petugas hanya berbekal IDKD (Informasi Diri Kelompok Dampingan)
yang berisi nama dan tanggal lahir penasun.

“….yang ada cuma catatan IDKD aja  catatan yang lain gak ada. Karena uda sering 
ketemu jadi gue uda tahu aja dampingan gue kayak apa. Kalau uda gue kasih tahu 
berkali-kali masih tetap sharing ya uda gue bilang aja “Itu pilihan hidup lo, jadi cari 
aja yang terbaik buat loe” karena gak mungkinkan kita harus hadapin dia terus 
menerus” (Pgl, petugas penjangkau) 

Seluruh petugas lapangan yang diwawancarai menyadari bahwa ketrampilan mereka
untuk membawa penasun merubah perilaku menjadi lebih baik masih kurang.
Kemampuan untuk memberikan motivasi kepada penasun masih sebatas hanya anjuran
saja. Oleh karena itu mereka sangat berharap agar mereka diberikan pengayaan
ketrampilan untuk melakukan motivasi.

“Gue tahu bahwa kemampuan gue dalam menjagkau masih kurang, tapi gue gak 
tahu kira-kira ketrampilan yang bisa memberikan perubahan kepada dampingan 
yang sulit berubah. Udah cape’ omong ternyata balik lagi balik lagi sharing. 
Padahal kalau mau jarum tinggal minta aja pasti dikasih” (Pgl, petugas lapangan)

Setiap gue ke lapangan selalu gue bilang ama dampingan gue tentang layanan-
layanan yang bisa dia akses, gue juga minta sambil cerewet agar mereka juga 
bantu gue karena disini ini gue kerja. Kalau mereka pada gak mau VCT, akses 
layanan kesda dan lain-lain nanti dinilai kerja gue gak bagus. Ya itu karena gue



46

KPA Nasional, HCPI, Intuisi Inc., PPK UI, 2009-2010 | Hasil

emang bawel jadi ada aja yang mau VCT. Tapikan gak mungkin seperti itu terus, 
mungkin untuk jungki yang lain di tempat lain mereka gak bisa gue gituin. Jadi kita 
para PO ini emang perlu diberi ketrampilan lain” (Ms, petugas penjangkau)

4.8. Aspek Penghambat dan Pendukung Perubahan Perilaku

Banyak diantara kelompok-kelompok penasun yang telah mempunyai sikap peduli
terhadap HIV tetapi dalam situasi tertentu mereka masih tetap melakukan berbagi jarum
bekas. Berbagai alasan berbagi jarum bekas diantaranya adalah tidak ada persediaan,
takut ditangkap polisi apabila setiap hari membawa jarum suntik, ketergantungan pada
teman yang memiliki narkoba, masih tingginya frekuensi menyuntik dan masih kuatnya
ikatan pertemanan.

Alasan lain pada kelompok yang masih melakukan berbagi jarum adalah menganggap
bahwa kondisi kesehatan teman mereka terlihat sehat, sehingga tidak ada rasa khawatir
dan lagi pula mereka saling mengenal sejak dari kecil. Menurut mereka ini, berpendapat
bahwa teman sekelompoknya belum ada yang terkena HIV/AIDS atau penyakit lain.

Ketergantungan terhadap teman dalam hal membeli narkoba secara patungan
membuat mereka merasa sangat sulit untuk menghindar dari pola penggunaan jarum
secara bersama. Kesadaran bahwa mereka termasuk kelompok berisiko bahkan dirinya
mengetahui telah terinfeksi HIV menganggap informasi dan upaya pencegahan HIV tidak
dianggap penting bagi mereka.

Sebagian kecil kelompok telah mengadopsi perilaku baru secara konsisten, termasuk
yang telah berhenti menyuntik atau kelompok yang tidak lagi berbagi jarum suntik. Berikut
adalah rangkuman dari alasan para penasun untuk bertahan dengan perilaku yang telah
diapdopsi sebagaimana dimaksud di atas:

Kesadaran bahwa  dirinya termasuk kelompok berisiko dan melihat sudah banyak 
teman-temannya meninggal karena AIDS. 

Rasa takut akan AIDS, sehingga terdorong untuk melakukan  tes HIV. Mengetahui  hasil 
tes nya negatif maka  mereka tidak lagi melakukan tindakan berisiko seperti berbagi 
jarum suntik

Meskipun berstatus positif HIV, namun tidak ingin  menularkan virus ke orang lain 
karena kasihan bila teman lain tertular HIV dari dirinya. 

Kemudahan akses memperoleh jarum baru dan kemudahan layanan HR bagi penasun

Mereka berhenti menggunakan narkoba karena pengalamannya diperhentikan/ 
dipecat dari tempat kerjanya. 

Mereka mempunyai pengalaman saat dipukuli oleh Polisi dipenjara yang menjadikan 
trauma dan tidak lagi menggunakan narkoba hingga saat ini.
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“Karena berkaitan dengan kerjaan, karena kalau pulang kerja uda malam terus 
make badan rasanya mulai gak enak, dan mulai jarang masuk kantor. Gue mikir ini 
gak bagus. Kadang gue sadar bahwa dosis yang gue pake uda mulai naik lagi, dan 
itu pengaruh ke kerjaan karena jadi banyak liburnya. Di kantor saya yang terakhir 
ini saya gak mau lagi dipecat seperti dulu tahun 2007, waktu itu saya jadi 
berantakan”. (Wibi, mantan penasun)

“Pertama gue mau jaga kesehatan gue aja dan  mulai sadar penyakit ini, masa sih 
kita tularin ke orang.  Gue ini  sangat berisiko, gue sharing jarum suntik dan seks 
gak pake kondom dengan PSK dan pacar-pacar gue. Mulai sadarnya itu pada saat 
dijangkau gue tahu bahwa gue sangat berisiko. Faktor lain karena bisa dapat 
jarum suntik gratis, gampang dekat terjangkau, bisa juga diantar kalau kita 
telepon” (Kjl, penasun stay clean). 

“Karena  karena itu. ada HIV dulu emang udah pernah dengar cuman masih tetep 
sharing,  dulu kan saya gak tau yang mana kena yang mana yang enggak sekarang 
saya udah tau. Teman juga udah abis si Jack, si Ojid, si Lukep semua abistinggal 
saya sendiri“ (Tn, penasun stay clean). 

Dari beberpa alasan yang ditemukan, terlihat bahwa pengalaman pribadi seperti yang
diungkap para penasun bisa menjadi pelajaran dalam upaya perubahan perilaku
sebagaimana dikehendaki oleh program penanggulangan HIV di kalangan penasun.
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5.1. Kesimpulan

Secara umum proses kegiatan penjangkauan dapat dilakukan dengan baik oleh pelaksana
program namun kegiatan ini belum dapat menurunkan perilaku berisko HIV secara
konsisten. Hasil outcome process yang diukur dengan indikator perubahan perilaku
menunjukkan bahwa kegiatan penjangkauan belum memenuhi harapan program
penanggulangan pencegahan HIV seperti tercantum dalam RAN 2007 -2010, yaitu
sebanyak 80% menjangkau kelompok sasaran dan 60% diantaranya berhasil mengubah
perilaku risiko secara konsisten. Namun demikian kegiatan penjangkauan telah berhasil
mengubah perilaku berisiko dalam jangka pendek sebagaimana ketentuan pada indikator
perubahan perilaku yang diukur dengan referensi waktu lebih pendek, yaitu dalam sebulan
atau seminggu atau yang terakhir kali.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa belum terjadinya perubahan perilaku yang
konsisten dikarenakan oleh beberapa masalah yang melekat pada kelompok penasun dan
kapasitas petugas penjangkau. Masalah tingginya intensitas menyuntik, kuatnya ikatan
pertemanan, norma yang belum mendukung dan stigma terhadap penasun menjadi
kendala yang mendominasi upaya perubahan perilaku. Sementara keterbatasan kapasitas
petugas penjangkau belum mampu menghadapi masalah ini, meskipun layanan
pendukung lain seperti LAJSS, subtitusi, konseling, VCT, Support Group relatif tersedia di
berbagai tempat di Jakarta. Berikut ringkasan hasil penelitian yang disusun berdasar topik
yang mendukung kesimpulan di atas.

Melihat karakteristik penasun saat ini, umumnya tergolong dalam kategori hardcore,
yaitu intensitas menyuntik tinggi dan berpengalaman menyuntik lebih dari 6 tahun.
Berdasar jenis kelamin, sebanyak 90% penasun adalah laki-laki. Populasi survei ini
konsisten dengan survei perilaku berisiko lain yang dilakukan sejak tahun 2001, yaitu
sekitar 5%-10% kelompok penasun adalah perempuan. Survei tahun 2001 menunjukkan
rata-rata umur reponden berusia 19 tahun, hasil survei menunjukkan bahwa sebagian
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besar responden adalah populasi juga yang sama dari tahun ketahun. Sebagaian besar
responden berpendidikan tamat SMU dan hampir separuh (44%) berstatus menikah.
Dengan karakteristik seperti di atas dibutuhkan ketrampilan khusus untuk dapat
mempengaruhi perubahan perilaku.

Sebagian besar pengalaman menyuntik secara teratur dilakukan sejak umur 15 – 19
tahun. Isu menarik dan penting untuk diteliti lebih lanjut adalah ditemukannya sebagian
responden yang menyuntik dengan menggunakan buprenorphine (21%) dan
penyalahgunaan metadhone (24%). Tujuan semula mengkonsumsi dua jenis narkoba
sintetis ini dipergunakan sebagai pengganti putaw namun dua jenis subtitusi ini akhir-akhir
ini banyak digunakan oleh sebagian penasun sebagai obat “penutup”, artinya mereka
mengakses layanan subtitusi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sesaat saja.

Pada umumnya pengetahuan penasun terhadap IMS cukup baik. Penyakit siphilis/raja
singa dan HIV/ AIDS merupakan penyakit yang populer di kalangan penasun. Pengetahuan
terhadap penyakit kelamin ini tampak sedikit lebih baik pada kelompok penasun
dampingan.

Tingkat pengetahuan antara penasun dampingan lebih baik dibanding dengan penasun
non dampingan dalam hal mengidentitifikasi Odha, namun demikian perbedaan ini tidak
signifikan secara statistik. Sebesar 26% responden dampingan yang mengatakan seseorang
HIV positif selalu menunjukkan gejala sakit sementara itu persentase pada responden non
dampingan sebesar 37%. Demikian juga pengetahuan responden dampingan dan non
dampingan terhadap IO tidak jauh berbeda.

Pada umumnya kelompok dampingan pernah mecoba tindakan yang bertujuan untuk
pengurangan risiko HIV, tetapi upaya yang dilakukan tidak bisa bertahan lama (diadopsi)
oleh karena berbagai alasan. Dilaporkan bahwa cukup banyak upaya yang dilakukan
sebagai upaya pengurangan risiko terhadap penularan HIV dalam setahun terakhir. Upaya
pengurangan yang banyak dilakukan oleh responden adalah mengurangi jumlah pasangan
seks (51%) dan mengurangi frekuensi sharing jarum suntik (42%). Hampir semua upaya
yang dilakukan untuk mempertahankan perilaku baru tersebut tidak berlangsung kurang
dari tiga bulan. Kegagalan mempertahankan niatnya untuk merubah perilakunya lebih
banyak dipengaruhi oleh teman-teman kelompoknya.

Proses pelaksanaan kegiatan penjangkauan dapat dilakukan dengan baik oleh lembaga
pelaksana program. Dilaporkan bahwa cakupan dan intensitas layanan yang diberikan
petugas penjangkau cukup memadai. Hampir setiap lembaga melaporkan telah mencakup
lebih dari 80% sasaran program di wilayahnya. Intensitas pertemuan dengan setiap
dampingan lebih dari tiga kali.

Pemanfaatan layanan subtitusi narkoba, baik dengan Buprenorphine maupun
methadone relatif masih kecil (21% - 24%). Layanan ini lebih banyak dimanfaatkan oleh
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kelompok dampingan (31%). Disayangkan bahwa program subtitusi tersebut dilaporkan
banyak disalahgunakan baik cara pemakaiannya maupun penggunaannya sebagai
dijelaskan di atas.

Dengan menggunakan indikator perubahan perilaku, khususnya konsistensi untuk
tidak berbagi jarum dalam setahun maka program penjangkauan belum menunjukkan
perubahan perilaku yang signifikan secara statistik, baik pada penggunaan jarum stiril dan
penggunaan kondom secara konsisten. Hasil survei menunjukkan bahwa konsistensi untuk
tidak berbagai jarum dalam setahun masih rendah (10% pada kelompok dampingan).
Namun demikian secara statistik ada perbedaan yang signifikan antara penasun kelompok
dampingan dan non dampingan (10% dan 5%), dengan p value= 0,005. Dilihat dengan
referensi waktu 1 bulan terakhir, sebanyak 46% responden konsistensi untuk tidak berbagi
jarum dengan temannya.

Data menunjukkan belum adanya perubahan perilaku yang konsisten padahal pada sisi
lain dilaporkan bahwa saat ini layanan alat suntik steril sudah dapat dengan mudah di
akses di berbagai LSM, baik melalui petugas penjangkau dan beberapa Puskesmas di
Jakarta. Dilaporkan pula bahwa bahwa program LAJSS (layanan alat dan jarum suntik stiril)
sudah banyak dimanfaatkan oleh kelompok sasaran/responden dampingan. Sebanyak 72%
Penasun dampingan dilaporkan aktif mengakses layanan alat suntik steril.

Masalah di atas bisa terjadi karena beberapa hal. Pertama, distribusi jarum baru
memang sudah banyak dimanfaatkan oleh penasun dampingan, namun suatu saat bila
dalam keadaan sakaw, tidak ada persediaan jarum dan saat berada di luar kota,
menjadikan keterpaksaan mereka untuk berbagi jarum bekas. Kedua, sampai saat ini
membawa jarum suntik dapat dianggap sebagai barang bukti mereka sebagai pengguna
narkoba. Kondisi normatif/ hukum seperti itu menjadikan mereka enggan menyimpan dan
membawa jarum suntik saat berpergian. Masalah tersebut bagian dari kondisi yang
berkontribusi untuk menjadikan pensun tidak konsisten untuk selalu menggunakan jarum
suntik baru/ steril.

Mengenai perilaku seksnya, kelompok penasun sekarang tampak lebih aktif melakukan
hubungan seks dibanding hasil survei tahun 2001. Keaktifan melakukan hubungan seks ini
dapat diidentifikasi dengan mengetahui jumlah pasangan seks dalam setahun terakhir.
Sebanyak 34% pernah melakukan hubungan seks dengan penjaja seks dan orang lain yag
diangap teman. Rata-rata mereka pernah berkencan dengan 5 orang yang berbeda.
(Tahun 2001 hanya 2 orang dalam setahun).

Sebanyak 27% penasun pernah melakukan hubungan seks dengan orang lain yang
dianggap temannya. Rata-rata teman yang diajak kencan seks sebanyak 3 orang.
Sedangkan sebanyak 13% penasun yang mengaku pernah berhubungan seks dengan
Pekerja Seks (PS), dengan rata-rata berkencan dengan sebanyak 4 orang dalam setahun.
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Saat melakukan hubungan seks dengan pasangan tetap, umumnya mereka tidak pernah
menggunakan kondom. Kurang dari 15% responden yang selalu menggunakan kondom
saat berhubungan seks dengan pasangan tetapnya. Persentasi lebih besar (26%) bila
mereka melakukan hubungan seks dengan orang bukan pasangan tetapnya. Ada
perubahan perilaku penggunaan kondom terutama saat melakukan hubungan seks dengan
bukan pasangan tetapnya. Namun demikian perubahan perilaku ini belum seperti yang
diharapkan program yaitu, sebesar 80% kelompok sasaran tercakup dan diantara
kelompok yang tercakup sebesar 60% nya terjadi perubahan perilaku berisiko.

Ada perbedaan alasan menggunakan kondom pada saaat berhubungan seks dengan
pasangan tetap dengan pasangan tidak tetap. Alasan responden menggunakan kondom
dengan pasangan tetap lebih banyak untuk mencegah kehamilan, sedangkan penggunaan
kondom saat berhubungan dengan pasangan tidak tetap lebih banyak alasan untuk
kepuasan seks yaitu agar bisa berhubungan seks lebih lama (tahan lama/kenikmatan).

Pengetahuan responden tentang IMS termasuk HIV yang diberikan oleh petugas
penjangkau dinilai telah cukup baik namum hal ini belum mampu merubah perilaku
berisiko secara signifikan. Belum mampu merubah perilaku secara konsisten di kalangan
penasun dipengaruhi oleh keadaan eksternal dan internal. Situasi hukum yang belum
mendukung program layanan jarum suntik, tingkat pemakaian narkoba yang masih tinggi
dan kesadaran yang mendalam akan ancaman HIV bagi diri dan pasangan seksnya masih
mendominasi hambatan dalam upaya pengurangan risiko.

Pada konsep model Health Belief Model, dibedakan antara pengetahuan yang sekedar
hanya tahu atau mendengar dan memahami yang berarti bisa menjelaskan hubungan yang
terkait dan bahkan menganalisisnya. Artinya konsep ini perlu dipahami oleh pelaksana
program termasuk petugas lapangan agar petugas tahu bahwa ada gradasi penyerapan
pengetahuan di tingkat dampingan.

Dilaporkan bahwa sudah banyak kelompok penasun mencoba untuk mengurangi
tindakan yang berisiko seperti mencoba mengurangi frekuensi menuntik, menghindari
atau mengurangi jumlah teman dalam kelompoknya, selalu mengunakan jarum steril,
memfaatkan layanan subtitusi narkoba dan mencoba konsisten menggunakan kondom
saat berhubungan seks dengan orang lain. Upaya yang dilakukan tersebut umumnya gagal
atau tidak bisa bertahan lama oleh karena berbagai alasan. Kegagalan tersebut lebih
banyak dikarenakan belum adanya niat yang serius, yang tertanam pada setiap penasun.
Kemampuan/ ketrampilan petugas penjangkau untuk menanamkan niat yang serius
dimaksud di atas tampaknya masih perlu ditingkatkan.
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Hingga saat ini orientasi kerja petugas penjangkau lebih banyak memberikan informasi
dan memfasilitasi serta mengejar cakupan dampingan. Dapat disimpulkan bahwa kualitas
layanan masih perlu ditingkatkan dengan membekali ketrampilan melakukan terapi
perubahan perilaku yang lebih terstruktur bagi petugas penjangkau. Tampaknya bekal
yang pernah diberikan kepada petugas penjangkau belum cukup mampu mengubah
perilaku secara konsisten.

Hasil pengumpulan data kualitatif menujukkan bahwa aspek yang menghambat
perubahan perilaku laku diantaranya adalah akses jarum steril bagi penasun yang jauh dari
pusat layanan jarum suntik steril, kondisi hukum/ norma yang tidak mendukung untuk
membawa jarum suntik, ketergantungan pada kelompok peer/teman, masih tingginya
frekuensi menyuntik dan masih kuatnya ikatan pertemanan.

Masalah lain yang teridentifikasi menjadi hambatan dalam upaya perubahan perilaku
adalah persepsi yang salah terhadap pemahaman HIV dan sebagian mereka ini
mengetahui bahwa dirinya telah terinfeksi HIV, anggapan bahwa kondisi kesehatan teman
mereka terlihat sehat, sehingga tidak ada rasa khawatir dan lagi pula mereka saling
mengenal sejak dari kecil serta Kesadaran bahwa mereka termasuk kelompok berisiko
bahkan dirinya mengetahui telah terinfeksi HIV dan menganggap informasi dan upaya
pencegahan HIV tidak dianggap penting bagi mereka.

Pengalaman pribadi yang dialami penasun berikut mendukung terjadinya perubahan
perilaku, yaitu antara lain kesadaran bahwa dirinya termasuk kelompok berisiko dan
melihat sudah banyak teman-temannya meninggal karena AIDS, rasa takut akan HIV dan
motivasi untuk melakukan tes HIV. Aspek lain yang mendukung mempercepat perubahan
perilaku adalah berhenti menggunakan narkoba karena pengalamannya diberhentikan/
dipecat dari tempat kerjanya dan pengalaman saat dipukuli oleh Polisi dipenjara yang
menjadikan trauma dan tidak lagi menggunakan narkoba hingga saat ini.

5.2. Saran

Dari berbagai masalah yang ditemukan pada studi ini maka saran untuk pelaksana program
agar dapat mencapai tujuan secara maksimal baik pada output dan outcome program
adalah pertama, meningkatkan kapasitas sumber daya yang ada, khususnya bagi pekerja
lapangan (petugas penjangkau). Petugas penjangkau adalah ujung tombak pada kegiatan
penjangkauan. Dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari mereka saat ini berhadapan
dengan banyak kelompok penasun yang termasuk dalam kategori “hardcore”, baik dari
segi pemakaian narkoba, lokasi maupun kompleksitas masalah yang dihadapi penasun.
Kemampuan dan ketrampilan yang mereka miliki saat ini untuk memotivasi kelompok
dampingannya dinilai belum cukup mampu mengubah perilaku yang diharapkan. Melihat
kondisi kelompok dampingan saat ini maka perlu upaya untuk meningkatkan ketrampilan



54

KPA Nasional, HCPI, Intuisi Inc., PPK UI, 2009-2010 | Kesimpulan dan Saran

para petugas penjangkau melalui pelatihan yang relevan misalnya dengan memberikan
ketrampilan “teknis motivasi” dan pengkayaan konsep perubahan perilaku atau
ketrampilan lain yang relevan.

Kegiatan penjangkauan adalah termasuk program yang relatif mahal namun hingga
saat ini belum menampakkan hasil yang maksimal untuk mengubah perilaku berisiko
secara konsisten. Oleh karena itu, alternatif lain untuk meningkatlan output dan impact
program adalah perlu mengembangkan potensi sumber daya yang ada di masyarakat
untuk lebih aktif terlibat dalam pencegahan HIV di kalangan penasun. Dengan demikian
biaya program bisa ditekan menjadi lebih murah dengan melakukan, misalnya:
meningkatkan kapasitas dan lebih banyak melibatkan relawan, yang direkrut dari
community educator maupun dari kader muda/ remaja, kelompok peer, atau orang lain
yang “dekat” dengan kelompok penasun. Sedangkan peran petugas penjangkau yang
memenuhi kualifikasi dapat ditingkatkan kapasitasnya, misalnya sebagai pengelola/
koordinator relawan sekaligus sebagai konselor HIV/ AIDS dan Narkoba.
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