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Salam Rahayu.

Tidak terasa pada tahun 2020 ini , Yayasan Kesehatan Bal i (Yakeba)

telah memasuki 20 tahun perjalanannya melakukan kerja-kerja pe-

nanggulangan HIV dan narkotika, baik di Bal i khususnya maupun In-

donesia pada umumnya. Di usia tersebut Yakeba telah banyak

menemukan dan menjalani berbagai tantangan dan keberhasi lan

dalam melaksanakan upaya penanggulangan. Salah satunya adalah

gerakan penanggulangan dampak buruk di kelompok pengguna

narkotika suntik (penasun) yang biasa disebut kegiatan harm reduc-

tion pada periode 2004 hingga saat ini .

Seperti diketahui gerakan penanggulangan HIV AIDS dan narkotika

adalah gerakan kemanusiaan. Unsur mengedepankan ni lai kemanu-

siaan tersebut terkadang menjadi kontroversi karena dianggap ber-

tentangan dengan ni lai sosial di masyarakat. Hal ini karena stigma

dan diskriminasi yang dimunculkan dalam isu HIV dan narkotika. Di-

tambah lagi , kelompok sasaran dalam gerakan penanggulangan HIV

dan narkotika adalah kelompok yang dianggap “masyarakat tidak

pantas”, seperti pekerja seks, gay, waria dan pengguna narkotika itu

Pengantar
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sendiri . Akibatnya, gerakan penanggulangan HIV dan narkotika

banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat

umum.

Sama halnya dengan kegiatan harm reduction. Pada awal kemuncu-

lannya tahun 2000 oleh Yayasan Hati-Hati (saat itu) banyak masyara-

kat menolak, termasuk aparat penegak hukum. Padahal berdasarkan

pemetaan dan anal isis sosial saat itu, kegiatan harm reduction mu-

tlak harus di laksanakan. Saat itu prevalensi HIV pada kelompok

pengguna narkotika suntik sangatlah tinggi. Hal tersebut telah dike-

tahui oleh pakar epidemologi Universitas Udayana dan Dinas Ke-

sehatan Provinsi Bal i . Berdasarkan survei HIV di Lembaga Pema-

syarakatan Kerobokan terhadap warga binaan kasus narkotika,

barulah isu HIV di penasun menggemparkan pemangku kepentingan

di Bal i kala itu.

Maka sejak 2004 hingga saat ini , selain peningkatan dukungan inter-

nasional terhadap kegiatan harm reduction. Pemerintah sendiri juga

melakukan peningkatan dukungan dengan menambah layanan ke-

giatan harm reduction sampai ke titik Puskesmas. Hal tersebut terjadi

juga di Bal i . Ada beberapa Puskesmas yang hingga saat ini masih

menjalankan kegiatan harm reduction.

Kegiatan harm reduction pun juga mengalami perkembangan dan

perubahan sesuai situasi yang ada. Awalnya kegiatan harm reduction

lebih banyak di area penanggulangan HIV, IMS dan TB. Namun, saat

ini intervensi kegiatan harm reduction juga menyasar hepatitis. Hal

tersebut karena perkembangan isu yang dihadapi oleh pengguna

narkotika juga berubah-ubah sesuai dengan substant atau zat (nar-

kotika) yang digunakan. Seperti saat ini , sejak 2008 pengguna narko-

tika suntik mengalami penurunan dan terjadi penambahan pada

pengguna narkotika jenis Amphetamine Type Stimulant (ATS) dengan

cara dihirup. Risikonya sama terhadap HIV, TB, IMS dan Hepatatis

dengan kelompok pengguna narkotika suntik.



IXMencegah Korban Berjatuhan

PENGANTAR

Hasi l gerakan harm reduction hingga saat ini adalah penurunan pre-

valensi HIV di kalangan pengguna narkotika suntik hingga di bawah

30%. Di mana sebelumnya pada tahun 2000 hingga 2008, prevalensi

HIV di kelompok pengguna narkotika suntik berada pada kisaran di

atas 30% sampai 50%. Ini merupakan kesuksesan kerja dari berbagai

elemen, dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya dan juga

komunitas pengguna narkotika suntik itu sendiri . Termasuk dukun-

gan juga dari aparat penegak hukum. Di mana mereka mengarah

pada suara gerakan sama, yaitu perawatan untuk pengguna narkoti-

ka suntik. Hal tersebut juga tertuang dalam lampiran Undang-Un-

dang Narkotika.

Gerakan kontroversi yang melahirkan hasi l sangat menginspirasi ,

itu lah gerakan harm reduction. Sejak keberhasi lannya di Bal i maupun

di Indonesia secara menyeluruh. Banyak pihak dari luar negeri ber-

kunjung dan belajar ke Indonesia dan Bal i untuk mel ihat bagaimana

cerita sukses tersebut bisa terjadi . Banyak yang ingin belajar bagai-

mana l intas sektor dapat bekerja sama dalam gerakan harm reducti-

on saat periode tersebut. Cerita-cerita tersebut dapat kita l ihat pada

jurnal dan jejak tul isan dalam sejarah perkembangan harm reduction

di dunia.

Telah hampir dua dekade perjalanan kegiatan harm reduction di Bal i .

Sudah saatnya kita melakukan pemetaan dan evaluasi kembal i . Apa-

kah metode pendekatan dan kelompok sasaran masih sangat

mewakil i untuk dapat mendorong capaian keberhasi lan yang maksi-

mal dalam gerakan penanggulangan HIV secara luas. Maka laporan

mendalam ini , menjadi celah kita untuk mel ihat. Apakah kita telah

maju ke depan dalam upaya penanggulangan HIV? Atau justru malah

kita telah mundur kebelakang akibat banyak tantangan dan hamba-

tan yang ditemui akibat kaku nya gerak penanggulangan?

Karena seperti yang dapat kita l ihat pada awal gerakan penanggu-
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langan HIV di Bal i maupun Indonesia. Bahwa gerakan yang tepat da-

lam penanggulangan HIV adalah gerakan berbasis pada kebutuhan

dan situasi lapangan. Bukannya gerakan yang kaku, dan memaksa

situasi lapangan dan kebutuhan mengikuti sesuai dengan program

yang ada. Semoga dokumen ini bisa memperkaya gambaran situasi

yang ada, sehingga ke depannya kita dapat meningkat kegiatan ke-

manusiaan ini menjadi lebih maksimal .

Semoga bermanfaat.

Yakeba
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Latar Belakang

Bal i tidak bisa di lepaskan dari program penanggulangan human im-

munodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome (H IV/AIDS)

di Indonesia. Pulau ini merupakan tempat di mana kasus HIV AIDS di

Indonesia pertama kal i d itemukan secara resmi pada 1 987. Saat itu,

seorang turis asal Belanda berusia 44 tahun meninggal karena AIDS.

Departemen Kesehatan secara resmi mengakui kejadian itu sebagai

kasus AIDS yang ditemukan pertama kal i d i Indonesia. Badan Ke-

sehatan Dunia (WHO) pun mencatat Indonesia sebagai negara ke-1 3

di Asia yang melaporkan kasus AIDS1 .

Pendahuluan
“Meskipun secara geopol itik memil iki peran penting

dalam program penanggulangan HIV AIDS di

Indonesia , terutama dalam program pengurangan

dampak buruk, tetapi belum ada kaj ian maupun

laporan komprehensif tentang keberhasi lan program

tersebut di Bal i . ”

1 Yayasan Spiritia. Sejarah HIV di Indonesia; 2009.
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Meskipun demikian, ada kemungkinan bahwa kasus HIV AIDS di In-

donesia sudah ditemukan di daerah lain sebelumnya. Menurut cata-

tan Yayasan Spiritia (2009), empat tahun sebelumnya, sudah ada

kemungkinan 2 waria di Jakarta, dari 30 waria yang ditel iti , mengala-

mi AIDS berdasarkan pada rendahnya l imfosit dan gejala kl inis. Se-

tahun kemudian, dari 1 5 orang yang diperiksa, ada 3 orang yang

memenuhi kriteria minimal untuk diagnosis AIDS.

Pada Agustus 1 985, Menteri Kesehatan membenarkan adanya ke-

mungkinan AIDS telah masuk di Indonesia. Pada tahun yang sama,

Menteri Kesehatan menyatakan sudah ada l ima kasus AIDS yang di-

temukan di Bal i . Namun, Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit

Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (P2MPLP) Depar-

temen Kesehatan menyatakan tidak tahu kasus tersebut. Pro kontra

apakah sudah ada kasus HIV AIDS di Indonesia atau tidak masih ber-

lanjut ketika pada September tahun yang sama pula seorang pe-

rempuan berusia 25 tahun di Rumah Sakit Islam Jakarta dengan

hemofi l ia dinyatakan positif HIV. Namun, hal itu dibantah sendiri

oleh Menteri Kesehatan dua bulan kemudian dengan mengatakan

bahwa belum pernah ditemukan orang yang benar-benar terkena

AIDS di Indonesia.

J ika kasus-kasus pada tahun-tahun sebelumnya masih menjadi per-

debatan dan belum diakui secara resmi oleh pemerintah, tidak de-

mikian dengan kasus yang terjadi pada 1 987 ketika seorang warga

Belanda meningga di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah,

Denpasar, Bal i . Pemerintah pun secara resmi mencatat kasus itu se-

bagai kasus HIV AIDS pertama di Indonesia hingga saat ini . Bal i pun

tidak bisa di lepaskan dari sejarah HIV AIDS di Indonesia.

Selain menjadi lokasi di mana kasus HIV AIDS ditemukan secara res-

mi pertama kal i , Bal i juga menjadi lokasi pertama dalam pelaksana-

an program yang pada awalnya mengundang perdebatan pejabat

publ ik di Indonesia, pengurangan dampak buruk (harm reduction) d i
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kalangan pengguna narkoba suntik atau injecting drug users (IDU).

Menurut Winarso, lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Bal i yaitu

Yayasan Hati-hati sudah melaksanakan program harm reduction pa-

da tahun 1 999 secara sembunyi-sembunyi melalui layanan alat sun-

tik steri l (LASS).

Empat tahun kemudian, program terapi rumatan methadone (PTRM)

mulai di laksanakan secara sah dan terbuka di RSUP Sanglah, Denpa-

sar dan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta. Salah satu

latar belakang program pengurangan dampak buruk di Indonesia

adalah tingginya tingkat penularan (prevalensi) H IV di kalangan IDU,

terutama di Jakarta dan Bal i . Data tersebut ditemukan antara lain

berdasarkan sero survei di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kero-

bokan pada 20002. Menurut Pisani dkk, prevalensi HIV di kalangan

IDU di Bal i pada tahun itu mencapai 52 persen.

Temuan tingginya prevalensi HIV di kalangan IDU itu di ikuti dengan

pelaksanaan harm reduction di Bal i dan Jakarta. Tujuannya untuk

mengurangi dampak buruk penggunaan narkoba suntik di kalangan

pengguna heroin dengan cara suntik. Dari yang semula tertutup,

program pengurangan dampak buruk pun mulai di laksanakan lebih

terbuka meskipun masih agak kucing-kucingan dengan petugas ke-

pol isian, terutama untuk pemberian jarum suntik steri l kepada pe-

nasun. Petugas lapangan (PL) lembaga swadaya masyarakat (LSM)

harus memberikan jarum suntik kepada penasun secara diam-diam.

J ika ketahuan oleh pol isi ketika membawa jarum suntik, mereka bisa

ditangkap dengan tuduhan telah membantu penasun dalam penya-

lahgunaan narkoba.

Seiring intensifnya komunikasi antara Komisi Penanggulangan AIDS

2 Pisani , El izabet, dkk. Sexual Behavior Among Injection Drug Users in 3 Indonesian

Cities Carries a High Potential for HIV Spread to Noninjectors; 2003
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(KPA) Nasional dengan pihak kepol isian, program harm reduction pun

bisa di laksanakan dengan lebih terbuka. Petugas lapangan tidak

perlu lagi membagi jarum suntik steri l secara sembunyi-sembunyi

kepada penasun. Akibatnya, program pun bisa menjangkau lebih

banyak penasun dibanding fase sebelumnya. Dampak lebih luas, pe-

nularan HIV di kalangan pun bisa lebih ditekan. Keberhasi lan pro-

gram harm reduction di Bal i menjadi contoh bagaimana program

serupa juga berhasi l d i lakukan di kota lain, seperti Jakarta, Bandung,

Surabaya, Makassar, dan seterusnya.

Meskipun secara geopol itik memil iki peran penting dalam program

penanggulangan HIV AIDS di Indonesia, terutama dalam program

pengurangan dampak buruk, tetapi belum ada kaj ian maupun lapo-

ran komprehensif tentang keberhasi lan program tersebut di Bal i .

Laporan-laporan tentang HIV AIDS di Bal i pada umumnya masih ter-

fokus pada HIV AIDS secara umum, belum ada yang secara khusus

membahas program harm reduction di Bal i , baik keberhasi lan mau-

pun tantangannya.

Untuk itulah perlu adanya kaj ian terkait program pengurangan dam-

pak buruk di Bal i , terutama di wilayah Denpasar dan Badung.

Tujuan

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk empat hal . Pertama, men-

dokumentasikan pelaksanaan program pengurangan dampak buruk

di Bal i , dari perspektif penanggulangan HIV AIDS. Kedua, menyam-

paikan pencapaian dan keberhasi lan program penanggulangan

dampak buruk di Bal i . Ketiga, memberikan pembelajaran setelah

berjalannya program pengurangan dampak buruk di Bal i , termasuk

tantangan-tantangannya. Keempat, menjadi referensi bagi program-

program terkait HIV AIDS secara umum maupun khususnya pengu-

rangan dampak buruk ke depannya.
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Metode

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas, penyusunan laporan

ini menggunakan metode gabungan yaitu keterl ibatan langsung,

wawancara mendalam (indepth interview), d iskusi terfokus, dan desk

study. Sebagai jurnal is yang mel iput isu HIV AIDS di Bal i sejak 1 5

tahun lalu, saya memil iki kesempatan tidak hanya mel ihat secara le-

bih dekat isu ini , tetapi juga sesekal i terl ibat langsung dalam pro-

gram-program penanggulangan HIV AIDS di Bal i . H ingga saat ini saya

terl ibat, antara lain di Forum Pedul i AIDS (BALI ) di mana para pegiat

masyarakat sipi l aktif dalam diskusi-diskusi terkait isu ini , Yayasan

Kesehatan Bal i (Yakeba), salah satu lembaga swadaya masyarakat

(LSM) penanggulangan AIDS di Bal i , serta Ikatan Korban Napza

(IKON) Bal i , gerakan korban napza di Bal i sejak 2006.

Keterl ibatan langsung dalam program maupun gerakan semacam ini

membangun kedekatan saya pada isunya itu sendiri maupun teman-

teman yang aktif di dalam isu ini . Sesuatu yang di satu sisi menjadi

kelebihan karena bisa mengetahui isu ini secara lebih mendalam, te-

tapi dari sudut pandang lain juga menjadi kelemahan karena kurang

bisa berjarak. Saya menyadari hal tersebut.

Khusus terkait penyusunan laporan ini , saya juga melakukan wa-

wancara mendalam dengan para pemangku kepentingan (stakehol-

der) program pengurangan dampak buruk di Bal i , yaitu Komisi

Penanggulangan AIDS (KPA) Bal i , LSM penanggulangan HIV AIDS,

lembaga pelaksana harm reduction , penerima manfaat program se-

perti IDU dan mantan IDU, serta para mantan staf program.

Wawancara mendalam dilakukan secara individual berdasarkan per-

tanyaan-pertanyaan terbuka di mana narasumber bebas menjawab

tanpa harus dibatasi waktu atau jawaban. Hal ini bertujuan agar na-

rasumber lebih bebas menyampaikan jawaban, berdasarkan penga-
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laman maupun penilaiannya terkait program pengurangan dampak

buruk di Bal i .

Metode ketiga adalah melalui diskusi terfokus yang mel ibatkan pa-

rapihak, termasuk KPA Bal i , Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bal i ,

dan LSM. Dalam diskusi ini para peserta bisa langsung berbagi infor-

masi dan pandangan secara interaktif sehingga bisa sal ing meleng-

kapi. Diskusi diadakan setidaknya tiga kal i dari tahap persiapan

hingga penul isan, termasuk untuk mengulas draf laporan ini .

Metode keempat adalah melalui riset sumber-sumber l iteratur (desk

study), terutama materi-materi yang bisa diakses dari Internet, ter-

masuk makalah seminar dan diskusi terfokus, artikel di jurnal , lapo-

ran program, buku panduan pelaksanaan program, dan lain-la in.

Bahan-bahan tersebut berasal dari berbagai lembaga penanggulan-

gan HIV AIDS di Indonesia dan Bal i khususnya seperti lembaga pe-

nel itian, organisasi internasional , lembaga donor, pemerintah pusat

dan daerah, dan lain-la in.

Struktur

Agar lebih mudah memahami materinya, laporan ini terdiri dari em-

pat topik utama. Bagian pertama membahas situasi terkini program

penanggulangan HIV AIDS di Bal i , terutama selama 1 5 tahun te-

rakhir. Pertanyaan penting yang ingin di jawab adalah bagaimana

perkembangan utama penanggulangan HIV AIDS di Bal i selama ku-

run waktu tersebut? Bagaimana perbedaannya dari waktu ke waktu?

Siapa aktor-aktor utama dalam program tersebut? Bagaimana peran

masing-masing pihak dalam program penanggulangan HIV AIDS di

Bal i?

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, laporan akan berlanjut den-

gan bagian kedua yaitu program pengurangan dampak buruk di Bal i
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dalam konteks penanggulangan HIV AIDS di Bal i khususnya dan In-

donesia pada umumnya. Bagian ini ingin memotret perjalanan kebi-

jakan harm reduction mulai dari tingkat internasional , nasional ,

maupun provinsi serta capaian-capaiannya. Topik ini menjadi bagian

terpenting laporan sehingga mendapatkan tempat pal ing banyak

dalam laporan ini .

Pertanyaan utama yang ingin di jawab di bagian ini adalah apa capai-

an dari pelaksanaan program harm reduction di Bal i selama 1 5 tahun

terakhir? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi capaian tersebut? Di

bagian terakhir, laporan ini akan menyaj ikan tantangan dan pembe-

lajaran pelaksanaan program harm reduction. Dengan demikian la-

poran ini diharapkan tidak hanya sekadar mencatat apa saja yang

sudah di laksanakan, tetapi juga bisa menjadi pembelajaran di masa

depan.
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ANAK berusia sekitar delapan tahun itu berkal i-kal i menggaruk ka-

kinya. Pada Apri l 201 9 pagi itu, si anak yatim tanpa ibu tersebut me-

rebahkan badannya di kaki sang ayahnya. Bersama si ayah, berusia

sekitar 45 tahun, mereka duduk lesehan di beranda rumah bersama

kakek dan nenek si cucu. “Pak, genit, Pak..” kata si yatim dalam baha-

sa Bal i .

Bapaknya kemudian membantu menggaruk kaki anak tersebut. Se-

perti anaknya, bapak itu juga positif HIV dan bahkan sudah stadium

AIDS. Kul it tangannya terl ihat kering dengan bintik-bintik bekas ja-

mur kul it.

Di usianya yang masih begitu muda, si anak tersebut sudah terkena

cytomgalovirus (CMV), salah satu infeksi oportunistik pada orang

dengan HIV AIDS (ODHA). Tiap hari , d ia juga harus minum antiretro-

viral (ARV) yang harus diambil bapaknya ke Rumah Sakit Umum Pu-

Situasi HIV dan
AIDS di Bali
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sat (RSUP) Sanglah di Denpasar. Jarak antara rumahnya dan RSUP

Sanglah sekitar 50 km.

Anak itu tertular HIV dari ibunya yang sudah meninggal . Kini dia

hanya tinggal dengan bapaknya yang juga ODHA. Mereka tinggal di

pedesaan. Jauh dari pusat layanan kesehatan, terutama untuk

ODHA.

Kondisi anak di atas bisa menjadi gambaran bagaimana penyebaran

kasus HIV AIDS di Bal i saat ini . Dari semula hanya pada apa yang di-

sebut sebagai populasi kunci , penyebaran HIV kini terjadi pada po-

pulasi umum. Isti lah populasi kunci merujuk pada kelompok berisiko

tinggi (risti ) yang bisa tertular HIV karena peri lakunya. Dalam doku-

men Strategi dan Rencana Aksi Nasional (SRAN) Penanggulangan HIV

dan AIDS 201 5-201 9, Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Nasional

(KPAN) menyebut populasi kunci tersebut adalah penasun, laki-laki

seks dengan laki-laki (LSL), waria, wanita pekerja seks langsung

(WPSL) maupun tidak langsung (WPSTL), serta pelanggan WPSL dan

WPSTL.

Ketika baru ditemukan pertama kal i d i Bal i , kasus AIDS memang ter-

jadi pada seorang gay dari Belanda. Hal ini membuat masalah HIV

AIDS di Indonesia kemudian tidak sekadar sebagai isu kesehatan, te-

tapi juga berkel indan dengan moral itas. Kesalahpahaman ini menja-

di tantangan dalam penanggulangan AIDS di Indonesia, termasuk

Bal i . Padahal , seperti halnya terjadi pada si anak di Tabanan terse-

but, H IV AIDS kini terus menyebar ke kelompok-kelompok umum.

Mereka yang tak pernah melakukan peri laku berisiko pun kini tertu-

lar HIV dan bahkan sudah pada fase AIDS.

Merujuk data Dinas Kesehatan Provinsi Bal i , melonjak dan melu-

asnya kasus HIV AIDS di Bal i mulai terjadi setidaknya sejak tahun

1 999. Selama 1 2 tahun setelah ditemukan pertama kal i d i Bal i pada

1 987, jumlah kasus HIV maupun AIDS hanya belasan kasus per tahun



1 5Mencegah Korban Berjatuhan

SITUASI HIV DAN AIDS DI BALI

di provinsi ini . Kasus tertinggi pada kurun waktu tersebut hanya 1 1

kasus HIV AIDS pada tahun 1 998. Pada tahun-tahun sebelumnya

hanya berkisar 1 -6 kasus per tahun. Tren kasus HIV AIDS di Bal i se-

panjang 1 2 tahun pertama tergambar sebagaimana grafik di bawah

menunjukkan bahwa fase tersebut merupakan fase landai.
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Menurut Puj i Lestari3 masih rendahnya jumlah kasus selama kurun

waktu tersebut karena masih belum optimalnya program sosial isasi ,

konsel ing, dan pemeriksaan suka rela (voluntary counseling and tes-

ting – VCT). Pada saat itu, Bal i belum memil iki komitmen apapun da-

lam penanggulangan HIV dan AIDS. Di sisi la in, menurut Purwa-

ningsih dan Widayatun (2008)4, pencatatan antara satu daerah

dengan daerah lain juga masih belum seragam. Pengumpulan data

masih tergantung pada karakteristik masing-masing daerah. Daerah

tertentu memil iki kemudahan dalam pengumpulan, tapi daerah lain

mengalami kesul itan. Bal i sebagai daerah tempat di mana kasus HIV

AIDS ditemukan pertama kal i secara resmi tentu memil iki sistem

pencatatan yang lebih baik.

Meskipun demikian, ada kesepakatan bersama bahwa kasus HIV

AIDS, baik secara global maupun di Indonesia, merupakan fenomena

gunung es. Apa yang terl ihat di permukaan hanya bagian keci l dari

besarnya kasus yang sebenarnya.

Secara nasional , jumlah kasus HIV AIDS pada kurun waktu landai

(1 987-1 999) juga tidak terlalu banyak. Jumlahnya masih kurang dari

1 00. Kasus HIV melonjak tajam terjadi pada 2000 dari 1 78 kasus

menjadi 403 kasus. Sesudah tahun 2000, kasus HIV baru mencapai

732 kasus. Meski sempat menurun pada tahun 2003, jumlah kasus

HIV kemudian kembal i meningkat pada 2006 menjadi 986 (Purwa-

ningsih & Widayatun, 2008). Demikian pula dengan kasus AIDS. Se-

bagai gambaran, pada tahun 1 999, kasus AIDS di Indonesia yang

ditemukan sebanyak 83 kasus, tetapi meningkat di atas ratusan se-

jak tahun 2000.

3 Lestari , Tri Rini Puj i . Kebi jakan Pengendal ian HIV/AIDS di Denpasar; 201 3.

4 Purwaningsih, Sri Sunarti & Widayatun. Perkembangan HIV dan AIDS di Indonesia:

Tinjauan Sosio Demografis; 2008.
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Dibandingkan provinsi la in, Bal i selalu termasuk dalam sepuluh wi-

layah dengan kasus HIV AIDS tertinggi di Indonesia. Menurut data

Kementerian Kesehatan Republ ik Indonesia (Ju l i 201 9), secara kumu-

latif dari 1 987- Juni 201 9, Bal i berada di urutan keenam dalam kasus

HIV dan kel ima dalam kasus AIDS sebagaimana tergambar dalam

grafik berikut:

Hilangnya Ekor Naga

Lonjakan kasus HIV AIDS di Bal i terjadi sejak tahun 2000 dengan di-

temukannya penularan HIV di kalangan penasun. Kasus HIV dari se-

mula hanya 5 kasus pada 1 999 melonjak jadi 49 pada tahun 2000.
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Dua tahun kemudian temuan tim Yayasan Kerti Praja (YKP), lembaga

swadaya masyarakat (LSM) yang fokus di penanggulangan HIV AIDS

di Bal i , menunjukkan bahwa penularan HIV pada penasun di Bal i

memang tinggi. Berdasarkan wawancara mendalam pada 40 pena-

sun aktif maupun mantan penasun, 47 persen dari narasumber

ternyata positif HIV5.

Tingginya temuan HIV di kalangan penasun tersebut terjadi akibat

peri laku mereka yang berganti-ganti jarum suntik sesama penasun.

Berdasarkan penel itian yang sama oleh YKP, semua penasun itu

menggunakan heroin dan sebagian juga menggunakan metamfeta-

mine. Pada umumnya, heroin yang digunakan adalah jenis murah

yang biasa disebut putaw.

Beberapa mantan penasun mengatakan bahwa pada awal tahun

2000-an, Bal i merupakan salah satu pusat peredaran gelap narkoba

jenis heroin. Pada awalnya, ketika jumlah di pasaran masih relatif

murah dan mudah didapatkan, heroin tersebut dipakai dengan cara

dibakar di atas bahan aluminium foi l (a lufo). Isti lahnya chasing the

dragon , merujuk pada kebiasaan sama di Shanghai pada 1 920-an

dan kemudian Hong Kong sejak 1 950-an. Sejak 1 970-an, cara peng-

gunaan heroin dengan mengisap ekor naga itu menyebar, termasuk

kemudian di Bal i .

Menoleh ke belakang puluhan tahun lalu, cara penggunaan heroin

dengan mengejar ekor naga itu bisa di lacak di Hong Kong sejak awal

dekade 1 950-an. Pascaperang Dunia I I , maraknya pengungsi ke dae-

rah koloni Inggris itu di ikuti pula dengan banjirnya narkoba. Opium,

yang selama ribuan tahun menjadi bahan untuk obat, penenang,

dan status sosial sudah di larang di beberapa negara. Bahan adiktif

5 Sawitri , Sagung AA, dkk. HIV testing experience of drug users in Bal i , Indonesia.

2006.
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in i pun kemudian diolah menjadi heroin yang kemudian di isap se-

perti rokok. Dari semula memakai pipa, pengguna heroin beral ih

memakai alufo.

Namun, seiring masifnya perang oleh negara terhadap peredaran

narkoba, putaw pun makin mahal dan susah ditemukan di pasaran.

Para pengguna lalu menemukan cara lain. Ritual mengejar “ekor na-

ga” pun hi lang dan berganti dengan cara menyuntik langsung ke urat

nadi atau cucaw. Dengan cara ini , penasun tidak memerlukan heroin

sebanyak untuk dibakar. Efeknya juga terasa lebih cepat karena

langsung ke darah.

Peralatan pengguna heroin pun berganti . Dari semula menggunakan

kertas alufo, kini mereka harus berganti dengan jarum suntik. Na-

mun, itu juga bukan hal mudah. Penasun tidak bisa sembarangan

membel i jarum suntik. Ja lan termudah adalah dengan berbagi jarum

suntik di antara sesama penasun. Hal ini mengakibatkan penularan

HIV pun dengan cepat menyebar di kalangan mereka. Badan Ke-

sehatan PBB WHO memperkirakan pada tahun 2006 jumlah injecting

drug users (IDU), isti lah lain penasun, pada tahun tersebut berkisar

1 90.460 hingga 21 9.230 orang. Adapun tingkat penularan (prevalen-

si) H IV di kalangan IDU mencapai 31 ,7 persen hingga 52,3 persen.

Pada tahun yang sama jumlah IDU di Bal i d iperkirakan sebanyak

4.41 9 orang dengan jumlah IDU positif HIV mencapai 1 .657 orang

(37,5 persen). Prevalensi tersebut merupakan yang tertinggi di Indo-

nesia, sama dengan persentase di DKI Jakarta.
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Meskipun demikian, data Dinas Kesehatan Provinsi Bal i menunjuk-

kan prevalensi HIV di kalangan penasun hingga 201 9 terus menurun.

Data per November 201 9 memperl ihatkan bahwa faktor risiko pe-

nularan tertinggi saat ini masih terjadi melalui hubungan seksual

berbeda jenis (heteroseksual) sebanyak 76,3 persen dan homosek-

sual 1 4,7 persen. Adapun penularan karena penggunaan jarum sun-

tik tinggal 3,9 persen.
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Berdasarkan lokasi kasus, saat ini tidak ada satu pun kabupaten/kota

di Bal i yang bebas dari kasus HIV AIDS. Semua kabupaten/kota di

Bal i memil iki kasus HIV AIDS meskipun jumlahnya berbeda-beda.

Sebagai contoh, jumlah kasus tertinggi adalah di Kota Denpasar

dengan 8.287 kasus HIV atau 37,6 persen dari jumlah kasus di Pro-

vinsi Bal i . Jumlah itu lebih dari 1 8 kal i l ipat j ika dibandingkan dengan

449 kasus (2 persen) di Kabupaten Klungkung.

1 6.808
Heteroseksual

3.274
Homoseksual

859
IDU

61 4
Perinatal

1 0
Tato

386
Tidak diketahui

1 1 0
Biseksual

Resiko Penularan HIV

Sumber: Dinas Kesehatan

Provinsi Bali, 201 9.
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Empat kabupaten/kota di Bal i bagian selatan yaitu Denpasar, Ba-

dung, Gianyar, dan Tabanan yang lebih dikenal dengan nama Sarba-

gita memang menjadi penyumbang utama kasus HIV. Sarbagita

menyumbang kasus HIV hingga 67,6 persen dari total 22.034 kasus

HIV di Bal i per November 201 9. Selain empat daerah di Bal i selatan

tersebut, Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan kasus HIV

tertinggi ketiga dibandingkan kabupaten/kota lain yaitu 3.1 50 kasus

(1 4,3 persen).

Tingginya kasus HIV di Sarbagita terjadi selain karena jumlah pendu-

duknya memang lebih banyak juga karena wilayah tersebut meru-

pakan pusat kegiatan ekonomi pol itik Bal i . Denpasar merupakan

pusat pemerintahan Provinsi Bal i , sedangkan Badung adalah pusat

fasi l itas pariwisata, seperti Kuta dan Nusa Dua, berada. HIV sebagai

epidemi global dipengaruhi oleh tingkat interaksi manusia dari ber-

bagai daerah dan latar belakang berbeda-beda sebagaimana terjadi

di pusat-pusat pariwisata.

Kumulatif Kasus HIV di Bali
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3.1 50
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Selain itu, LSM penanggulangan HIV AIDS di Bal i pun lebih banyak

berkantor dan melakukan kegiatan di empat daerah tersebut. Hal ini

berdampak terhadap peningkatan kemampuan pencatatan dan pe-

laporan kasus HIV di wilayah-wilayah itu dibandingkan daerah lain.

Demikian pula dengan layanan-layanan pendampingan orang den-

gan HIV AIDS (OHDA). Mereka lebih banyak berada di Denpasar dan

Badung sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam penanggu-

langan HIV AIDS di daerah lain.

Secara kuantitatif, daerah-daerah di luar Denpasar dan Badung me-

mang memil iki jumlah kasus HIV AIDS yang lebih keci l . Namun, me-

reka juga memil iki tantangan tersendiri terutama dalam perawatan,

pendampingan, dan penanganan atau care, support, and treatment

(CST) bagi ODHA. Sebagaimana terjadi pada anak di Tabanan, terba-

tasnya layanan kesehatan bagi ODHA di daerah menjadi tantangan

dalam bagi ODHA di daerah-daerah pelosok.

Contoh lain terjadi di Nusa Penida, pulau terpisah dari Bal i daratan,

yang masuk wilayah Kabupaten Klungkung, daerah dengan kasus HIV

AIDS paling rendah di Bal i . Menurut salah satu petugas lapangan ada

1 2 orang yang positif HIV di Nusa Penida. Latar belakang mereka

adalah keluarga miskin. Untuk berobat, mereka harus ke RSUP Sang-

lah di Denpasar. Mereka perlu menyeberang dari Pulau Nusa Penida

ke Denpasar dengan kapal cepat (speedboat). Biaya sekal i menyebe-

rang sekitar Rp 85.000. Nilai yang bagi mereka sangat tinggi.

J ika tidak ada biaya naik kapal cepat, ODHA tersebut harus menung-

gu kapal penyeberangan roro yang hanya ada sekal i sehari . I tu pun

dari Padangbai , Karangasem – Nusa Penida. Tidak langsung ke Den-

pasar. Karena itu mereka kemudian harus menginap di Denpasar j i-

ka mengambil obat di RSUP Sanglah. Masalahnya, mereka juga tidak

punya kerabat atau teman untuk menginap di Denpasar. Akibat pro-

ses yang menyul itkan untuk berobat itu, ODHA dari Nusa Penida pun

putus obat.
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Seperti tergambarkan dalam kasus di Nusa Penida, meluasnya pe-

nularan HIV ke populasi umum, seperti ibu rumah tangga dan anak-

anak, menjadi tantangan tersendiri bagi penanggulangan HIV AIDS di

Bal i . Penanganan yang semula bisa lebih fokus pada kelompok risti ,

kini harus diperluas ke populasi umum, termasuk ibu rumah tangga,

anak-anak muda, petani , nelayan, dan buruh kasar. Sebagai gamba-

ran, ibu rumah tangga berada di urutan kedua berdasarkan jenis

pekerjaan orang dengan HIV AIDS hingga 201 96 secara nasional .

Jumlah ibu rumah tangga yang mengalami AIDS sebanyak 1 6.854

orang sedangkan non-profesional atau karyawan 1 7.887 kasus. Dari

sisi faktor risiko, terdapat 2,9 persen dari kelahiran. Artinya, kasus

penularan di kalangan anak-anak bayi pun terus bertambah.

Kebijakan Penanggulangan AIDS di Bali

Penyebab di bal ik kian meluasnya penularan HIV secara geografis

maupun demografis bisa jadi karena dua hal . Pertama karena secara

kuantitatif memang terjadi peningkatan kasus HIV AIDS ke berbagai

populasi umum, termasuk anak-anak dan ibu rumah tangga di pelo-

sok Bal i . Kedua karena keberhasi lan penjangkauan HIV AIDS sehing-

ga mampu mendata dan mengajak lebih banyak orang untuk

melakukan pemeriksaan statusnya, termasuk populasi umum di pe-

desaan.

Hal tersebut juga tidak lepas dari program-program LSM penanggu-

langan HIV AIDS di Bal i serta kebijakan pemerintah lokal dalam me-

respon dan menanggulangi epidemi HIV AIDS di provinsi ini . Sebagai

salah satu provinsi dengan jumlah kasus HIV AIDS tertinggi di Indo-

nesia, Bal i berupaya membuat kebijakan penanggulangan HIV AIDS,

6 Kementerian Kesehatan Republ ik Indonesia. Laporan Situasi Perkembangan HIV

AIDS & PMS di Indonesia Januari – Juni 201 9.
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baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota meskipun bisa dika-

takan lebih lambat dibandingkan program LSM.

Ketika HIV AIDS mulai marak di Bal i , beberapa pihak pun mendirikan

LSM untuk melaksanakan program penjangkauan. Yayasan Kerti

Praja (YKP), Yayasan Citra Usadha Indonesia (YCUI ) dan Gaya Dewata,

misalnya sudah berdiri sejak 1 992. YKP dan YCUI menjangkau

masyarakat umum sedangkan Gaya Dewata fokus pada kelompok

gay dan waria. Lembaga lain seperti Yayasan Hati-Hati lahir pada

1 998 untuk merespon mulai munculnya penularan HIV di kalangan

penasun.

Meskipun sudah terbentuk beberapa LSM penanggulangan HIV AIDS

pada saat itu, Pemprov Bal i maupun pemerintah kabupaten/kota

belum memil iki kebi jakan khusus menghadapi masalah ini . Hal itu

karena masih sedikitnya kasus yang ditemukan tiap tahun maupun

secara kumulatif. Pada tahun 2004, barulah Pemprov Bal i membuat

Komitmen Sanur untuk merespon melonjaknya kasus AIDS di Bal i

dari 67 kasus pada tahun 2003 menjadi 1 38 kasus pada tahun 2004.

Menurut Lestari (201 3), sejak Jul i 2004 juga sudah ada upaya pene-

muan, pengobatan dan pemantauan ODHA di Provinsi Bal i , Nusa

Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur di RSUP Sanglah, yang

merupakan pelayanan unggulan yang bersifat sosial .

Komitmen Sanur oleh Pemprov Bal i sendiri merupakan tindak lanjut

dari pertemuan serupa yang digelar KPA Nasional di Sentani , Papua

dan melahirkan Komitmen Sentani yang ditandatangani para peserta

pertemuan, termasuk Wakil Gubernur Bal i IGN Kesuma Kelakan.

Pertemuan Sentani dikoordinir Menteri Koordinator Kesejahteraan

Rakyat (Menko Kesra) selaku Ketua KPAN saat itu yaitu Jusuf Kal la.

Selain gubernur atau wakil gubernur dari seluruh Indonesia, hadir

pula beberapa menteri terkait program penanggulangan HIV AIDS di

Indonesia, termasuk Menteri Kesehatan, Menteri Sosial , Menteri

Pendidikan Nasional , dan Menteri Dalam Negeri .



SITUASI HIV DAN AIDS DI BALI

26 Mencegah Korban Berjatuhan

Dalam dokumen Komitmen Sentani tertanggal 1 9 Januari 2004 itu,

para peserta pertemuan sepakat untuk melakukan tujuh upaya yai-

tu:

1 . Mempromosikan penggunaan kondom pada setiap aktivitas

seksual berisiko dengan target pencapaian 50% pada tahun

2005;

2. Menerapkan pengurangan dampak buruk penggunaan napza

suntik;

3. Mengupayakan pengobatan HIV/AIDS termasuk pengguna-

an ARV kepada minimum 5.000 ODHA pada tahun 2004;

4. Mengupayakan pengurangan stigma dan diskriminasi ter-

hadap ODHA;

5. Membentuk dan memfungsikan KPAD Provinsi/Kabupa-

ten/Kota;

6. Mengupayakan dukungan peraturan perundangan dan

penganggaran untuk pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS

tersebut; dan

7. Mempercepat upaya penanggulangan HIV/AIDS dengan

memperhatikan semua aspek (seperti pendidikan pence-

gahan, KIE, pendidikan agama dan dakwah) nyata yang di-

ketahui berpengaruh dalam keberhasi lan upaya tersebut.

Empat bulan berselang setelah lahirnya Komitmen Sanur, tepatnya

pada 7 Mei 2004, Pemprov Bal i juga membuat pertemuan di Sanur

yang dipimpin Gubernur Bal i d ihadiri semua kepala daerah di Bal i ,

Kepala Pol isi Daerah (Kapolda) Bal i , Pangl ima Kodam IX/Udayana,

LSM, jurnal is, dan lain-la in. Dari pertemuan itu, para pihak sepakat

melahirkan Komitmen Sanur berisi delapan poin yaitu:

1 . Meningkatkan penggunaan kondom pada setiap aktivitas

seksual berisiko,

2. Meningkatkan jangkauan dan cakupan kegiatan penguran-

gan dampak buruk pada semua penggunaan narkoba,
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3. Meningkatkan pelayanan dan dukungan yang komprehensif

termasuk pemberian ARV pada setiap ODHA,

4. Mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA,

5. Memperkuat dan memberdayakan peran dan fungsi KPA,

6. Mengupayakan dukungan peraturan perundangan dan

penganggaran,

7. Meningkatkan kampanye penanggulangan HIV AIDS, serta

8. Menggalang keterl ibatan semua komponen masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari Komitmen Sanur itu, Bal i kemudian mem-

buat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2006 tentang Pe-

nanggulangan HIV AIDS. Sebagaimana disebut di Pasal 4 Perda ini ,

kegiatan penanggulangan HIV AIDS di lakukan melalui promosi, pen-

cegahan, konsel ing dan tes sukarela rahasia, pengobatan, serta pe-

rawatan dan dukungan. Perda di tingkat provinsi ini kemudian

menjadi acuan bagi sembilan kabupaten/kota untuk membuat perda

serupa yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Buleleng, Badung, Gi-

anyar, dan Klungkung7. Menurut Tarigan (201 1 ), Perda Penanggu-

langan AIDS di kabupaten itu antara lain Perda Kabupaten Gianyar

Nomor 1 5 tahun 2007, Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 tahun

2007, Perda Kabupaten Jembrana Nomor 1 tahun 2008, dan Perda

Kabupaten Badung Nomor 1 tahun 2008.

Oleh Pemprov Bal i , Perda Penanggulangan HIV AIDS itu diturunkan

dalam bentuk Strategi dan Rencana Aksi Daerah (SRAD). Pemprov

Bal i membaginya dalam tujuh prioritas program meliputi (1 ) pence-

gahan, (2) pengobatan, (3) perawatan dan pendampingan, (4) men-

ciptakan situasi kondusif, (5) menyebarluaskan komunikasi dan

informasi , (6) memberikan dukungan anggaran, serta (7) monitoring

dan evaluasi (monev). Tiap program menyasar semua target popula-

7 Tarigan, Ingan Ukur, dkk. Kaj ian Implementasi Program Pencegahan Penularan

HIV AIDS dari Ibu ke Anak. 201 1 .
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si , umum maupun kunci. Pencegahan sebagai prioritas pertama

menyasar kepada populasi umum, seperti pelajar sekolah, warga

desa adat, dan karyawan.

Namun, pencegahan juga di lakukan pada populasi kunci yang dibagi

dalam l ima faktor risiko penularan: penasun, pekerja seks komersial ,

pelanggan pekerja seks, gay dan waria, serta ibu hamil . Bentuk kegi-

atan pencegahan untuk kelompok risti ini antara lain berupa pen-

jangkauan, pendataan, penyuluhan individu maupun kelompok,

distribusi kondom dan media komunikasi , informasi , dan edukasi

(KIE), serta tes HIV. Kegiatan lain untuk pencegahan di kelompok risti

adalah pengobatan infeksi oportunistik (IO) dan terapi pencegahan

penularan HIV pada ibu hamil ke anak (PMTCT).

Adapun untuk penasun, tiga bentuk pencegahan yang di lakukan

adalah melalui rehabi l itasi , terapi rumatan methadone, dan layanan

pertukaran jarum suntik steri l . Di antara sekian banyak program pe-

nanggulangan HIV AIDS di Bal i , program ini lah yang sejak awal pal ing

banyak menimbulkan kontroversi .
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Pengurangan
Dampak Buruk

Awalnya

Hasi l pemeriksaan darah (serosurvey) terhadap 67 pengguna narkoba

suntik (penasun) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan

pada akhir tahun 2000 membuat banyak mata orang terbelalak. Dari

67 responden yang dites darahnya, ternyata 35 orang terbukti sudah

terinfeksi HIV. Artinya, prevalensi HIV di kalangan injecting drug users

(IDU), isti lah lain penasun, mencapai 56 persen8. Lebih dari seteng-

ahnya. Padahal , sebelumya IDU tidak terlalu menjadi perhatian da-

lam program penanggulangan HIV AIDS di Indonesia, dibandingkan

kelompok gay atau laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki (LSL).

8 Yayasan Spirita. Sejarah HIV di Indonesia. 2009.
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Temuan itu menimbulkan kegaduhan baik di dalam maupun di luar

Lapas. Pihak Lapas menolak temuan tersebut. Mereka marah karena

merasa wilayahnya dianggap tidak aman dari penularan HIV. Kalapas

pada saat itu, Baldwin Simatupang juga sempat mengelak. Di luar

Lapas, kalangan pegiat penanggulangan AIDS di Bal i juga gel isah. HIV

AIDS yang selama ini hanya ditemukan di kalangan LSL, ternyata ter-

jadi juga di dalam penjara. Tokoh-tokoh penanggulangan AIDS di Ba-

l i , seperti Dewa Nyoman Wirawan, Mangku Karmaya, dan Tuti

Parwati , pun menengahi. Mereka lalu melakukan sosial isasi tentang

HIV AIDS di dalam Lapas.

Pelan-pelan, sikap Lapas Kerobokan pun melunak. Mereka bahkan

kemudian mengakui bahwa di dalam penjara pun sudah terjadi pe-

nularan HIV.

Pemeriksaan serupa di salah satu tempat rehabi l itasi di Bal i setahun

kemudian menunjukkan hasi l lebih tinggi. Dari 1 2 orang yang dipe-

riksa, 8 di antaranya positif HIV. Artinya, prevalensi mencapai 67

persen. Dengan bahasa lain, dari 3 orang penasun yang dites, 2 di

antaranya positif HIV. Terbukti kemudian penularan di kalangan pe-

nasun ini melangit sekal igus membuat jumlah kasus HIV di Bal i pun

melesat.

Secara nasional , menurut Departemen Kesehatan (2006), selama se-

puluh tahun antara 1 995 – 2005, proporsi penularan melalui peng-

gunaan jarum suntik tidak steri l meningkat lebih dari 50 kal i l ipat,

dari 0,65 persen pada tahun 1 995 menjadi 35,87 persen pada tahun

20049. J ika pada tahun 1 995 hanya ada satu kasus AIDS, maka sepu-

luh tahun kemudian jumlahnya meroket menjadi 1 .41 9 kasus AIDS di

Indonesia. Penularan HIV pada penasun terjadi sebagian besar kare-

9 Pusat Penel itian HIV & AIDS Unika Atma Jaya. Buku Pegangan Fasi l itator Harm

Reduction. 201 2.
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na penggunaan jarum suntik tidak steri l meski juga terdapat sebagi-

an keci l karena hubungan seks tidak aman, baik anal maupun vagi-

nal . Bahkan, pada tahun 2000-2001 , kasus HIV AIDS yang di laporkan

sepanjang tahun tersebut 90 persen terjadi di kalangan penasun1 0.

Tingginya prevalensi HIV di kalangan penasun berdasarkan hasi l se-

rosurvey di Lapas Kerobokan, penjara terbesar di Bal i , itu memasti-

kan dugaan sebelumnya bahwa sudah terjadi penularan HIV melalui

jarum suntik, dari sebelumnya hanya terjadi akibat hubungan sesa-

ma jenis (homoseksual) tanpa kondom. Yayasan Hati-Hati , LSM pe-

rintis program penanggulangan HIV AIDS di kalangan penasun di

Bal i , yang berdiri pada 1 998 pun sudah melaksanakan program pen-

gurangan dampak buruk (harm reduction) d i kalangan penasun seca-

ra diam-diam sejak 1 999. Namun, karena isti lah harm reduction

masih menjadi tabu termasuk di kalangan penanggulangan AIDS,

maka belum ada pengakuan apalagi dukungan terhadap program

tersebut.

Temuan penularan HIV di kalangan penasun di Lapas Kerobokan

pun membuka mata banyak pihak yang sebelumnya masih meragu-

kan bahwa penularan HIV bisa terjadi di kelompok lain, seperti pe-

nasun. Tidak hanya di Bal i , tetapi juga secara nasional . Sejak itu,

pendataan di kalangan penasun pun giat di laksanakan. Hasi lnya, te-

muan penularan HIV di kalangan penasun pun terus bertambah dari

tahun ke tahun.

1 0 Sawitri , Sagung, dkk. HIV testing experience of drug users in Bal i , Indonesia. 2006.
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Merespon cepatnya laju penularan HIV di kalangan penasun terse-

but, beberapa pihak pun memulai program harm reduction di ka-

langan penasun. Salah satunya adalah Yayasan Hati-Hati , LSM di

bidang penanggulangan HIV AIDS di kalangan penasun, yang memu-

lai program harm reduction sejak 1 999. Yayasan Hati-Hati ini terma-

suk perintis program harm reduction tidak hanya di Bal i tapi juga

Indonesia1 1
. Program penanggulangan HIV AIDS di kalangan pena-

sun di laksanakan untuk mengubah peri laku penasun dengan mem-

1 .41 9

1 .1 83

1 46

1 1 4

80

69

1 7

0

0

1

Jumlah Kasus AIDS di Kalangan
Penasun (1995-2004)

Sumber: Laporan P2PL,

Departemen Kesehatan (2005)

1 1 https://www.theyakmag.com/bal i-charities-watch/ diakses pada 20 Januari 2020.

1
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berikan informasi dan edukasi tentang HIV AIDS, melatih keterampi-

lan membersihkan jarum suntik, dan menyediakan peralatan kepada

penasun.

LSM yang kemudian berganti nama menjadi Yayasan Dua Hati itu

menugaskan petugas lapangan untuk membagikan jarum suntik

steri l dan kondom kepada penasun serta memberikan informasi

tentang bahaya penggunaan jarum suntik steri l secara bersama-sa-

ma. Yayasan Hati-Hati juga memberikan pelatihan kepada penasun

bagaimana cara menggunakan dan membersihkan jarum suntik.

Menurut Inang Winarso, secara umum perjalanan harm reduction di

Indonesia secara umum bisa dibagi dalam l ima periode yaitu Periode

Tertutup (1 999-2002), Periode Terang (2003-2005), Periode Perluasan

(2006-2007), Periode Gerakan Sosial (2008-2009), dan Periode Wajib

Lapor (201 0-201 1 ).

Tahun awal pelaksanaan harm reduction oleh Yayasan Hati-Hati ter-

sebut masuk dalam Periode Tertutup. Pada saat itu, harm reduction

masih di laksanakan secara sembunyi-sembunyi dengan dukungan

lembaga donor. Pendekatan programnya sebatas pada penasun se-

cara individual . Pada periode ini harm reduction mulai dikenal meski

masih di kalangan terbatas di pemerintah maupun LSM. Pemerintah

belum mengaku adanya program ini .

Periode Terang, menurut Winarso, dimulai pada 2003 ketika sudah

ada Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)

antara Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) dan Badan

Narkotika Nasional (BNN). Sebagai upaya penanggulangan penula-

ran HIV di kalangan penasun, dibuatlah pula nota kesepahaman an-

tara Menkokesra dan Kapolri selalu ketua BNN. Nota kesepahaman

ini disahkan dalam Keputusan Bersama Menkokesra No.

20.KEP/MENKO/KESRA/XI I /2003 dan Kepala Kepol isian Negara No.

B/01 /XI I /2003/BNN tentang Pembentukan Tim Nasional Upaya Ter-
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padu Pencegahan Penularan HIV AIDS dan Pemberantasan Penya-

lahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat/Bahan Adiktif dengan Ca-

ra Suntik1 2.

Di tingkat lapangan, program layanan alat suntik steri l (LASS) atau

needle exchange program (NEP) juga mulai di laksanakan secara ter-

batas di Jakarta dan Bal i . Selain itu juga ada program terapi rumatan

methadone (PTRM) di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Ja-

karta dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah, Denpasar.

Pada Periode Terang ini , pemerintah juga mulai mengakui secara

resmi program harm reduction , sebagaimana tersurat dalam Komit-

men Sentani di tingkat nasional ataupun Komitmen Sanur di tingkat

provinsi , sejak 2004. Presiden Indonesia saat itu, Susi lo Bambang

Yudhoyono (SBY), pun menunjukkan dukungannya dengan berkun-

jung ke PTRM di RSKO Jakarta. Secara teknis, sejak 2005 harm reduc-

tion juga mulai diperjuangkan agar bisa di laksanakan di puskesmas.

Sejak tahun 2006, pelaksanaan harm reduction masuk fase baru, Pe-

riode Perluasan. Pada periode ini , layanan harm reduction mulai di-

laksanakan juga di tingkat puskesmas. Terdapat 60 puskesmas di

Jawa Barat dan Jakarta menjadi lokasi pembagian jarum suntik steri l

kepada penasun. Di sisi la in, layanan PTRM juga diperluas ke daerah

lain seperti Makassar, Sulawesi Selatan dan ke lembaga pemasyara-

katan sejak 2007. Sebelumnya PTRM hanya ada di Bal i dan Jakarta.

Secara pol itis, pemerintah mengesahkan Peraturan Menteri Koordi-

nator Kesejahteraan Rakyat (Permenkokesra) No 2 tahun 2007 ten-

tang Kebijakan Penanggulangan AIDS melalui Pengurangan Dampak

Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik.

1 2 https://kebi jakanaidsindonesia.net/id/artikel/artikel-tematik/49-general/1 604-

kebijakan-hiv-dan-aids diakses pada 20 Januari 2020.
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Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan meno-

lak kriminal isasi pengguna di kalangan penasun dan mantan pena-

sun. Di Bal i , misalnya, muncul Ikatan Korban Napza (IKON) Bal i

sebagai wadah gerakan penasun dan mantan penasun yang mem-

perjuangkan dekriminal isasi atau penghapusan pasal-pasal kriminal

terhadap pecandu napza. Di daerah lain ada gerakan serupa, terma-

suk East Java Action (EJA), Yayasan Stigma di Jakarta, dan lain-la in.

Secara nasional berdiri Ikatan Persaudaraan Pengguna Napza Indo-

nesia (IPPNI ) sebagai organisasi payung bagi gerakan-gerakan pe-

candu dan mantan pecandu di berbagai daerah itu.

Munculnya gerakan-gerakan dekriminal isasi pecandu narkotika,

obat-obatan, psikotropika, dan zat adiktif la in (napza) sejak tahun

2006 itu berperan besar terhadap periode selanjutnya yaitu Periode

Gerakan Perubahan Sosial . Selain tetap mengajukan tuntuan dekri-

minal isasi bagi pecandu napza, gerakan ini juga mengampanyekan

konsep bahwa pecandu adalah korban. Karena itu, isti lah bagi peng-

guna napza pun berubah-ubah menjadi antara lain korban napza,

pecandu napza, atau penasun. Gerakan korban napza pun berubah.

Dari semula individual menjadi lebih kolektif. Dari semata peru-

bahan peri laku individu ke arah perubahan kebijakan. Salah satu ha-

si l advokasi tersebut adalah lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 35

tahun 2009 tentang Narkotika.

Periode terakhir sebagai hasi l dari gerakan dekriminal isasi korban

napza tersebut adalah Periode Wajib Lapor yang dimulai sejak 201 0

hingga saat ini . Dari semula menjadi pihak yang dipidana karena

menggunakan narkoba, kini korban napza memil iki hak untuk divo-

nis rehabi l itasi , bukan lagi hukuman penjara. UU Narkotika yang ba-

ru disahkan diikuti dengan kebijakan lebih teknis untuk mengatur

tata cara pelaporan korban napza. Misalnya Surat Edaran Ketua

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 201 0 tentang Penempa-

tan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narko-

tika ke Lembaga Rehabil itasi Medis dan Rehabil itasi Sosial ; Peraturan



Foto-foto aksi korban napza untuk menolak

kriminalisasi sebagai pengguna napza.



Foto-Foto IKON Bal i
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Pemerintah Nomor 25 tahun 201 1 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor

Pecandu Narkotika; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1 305

tahun 201 1 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor, dan Peraturan

Menteri Sosial Nomor 3 tahun 201 2 tentang Standar Lembaga Reha-

bi l itasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza.

Secara umum, perubahan kebijakan pol itik Indonesia terkait harm

reduction terus berubah dari tahun ke tahun. Dari semula yang cen-

derung tertutup dan bahkan resisten, pemerintah Indonesia kemu-

dian makin terbuka menerima harm reduction dan bahkan membuat

kebijakan-kebijakan untuk mendukung pelaksanaannya. Hal tersebut

tidak terlepas dari terus bertambahnya penularan HIV di kalangan

penasun pada periode awal pelaksanaan harm reduction hingga ke-

mudian mulai stabi l atau bahkan turun setelah harm reduction di lak-

sanakan, termasuk di Bal i .

Pelaksanaan di Bali

Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, Bal i merupakan dae-

rah di mana program pengurangan dampak buruk pertama kal i d i-

laksanakan. Bahkan ketika masih bersifat tertutup sehingga

pelaksana program harus kucing-kucingan dengan petugas. Sejak

1 999, Yayasan Hati-Hati sudah melakukan program ini dengan fokus

pada penasun.

Tujuan utama harm reduction adalah mengurangi dampak buruk

penggunaan narkoba suntik seperti penularan HIV, hepatitis B dan C,

serta overdosis. Dampak buruk lainnya adalah gangguan medis dan

psikis serta terl ibat dalam tindakan kriminal dan antisosial 1 3. Keter-

1 3 Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat. Pengantar Harm Reduction.

Tanpa tahun.
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gantungan kepada narkoba juga berdampak buruk terhadap biaya

sosial dan ekonomi serta kriminal isasi terhadap pecandu itu sendiri .

Sebuah kaj ian dari BNN dan Pusat Penel itian Kesehatan Universitas

Indonesia (2004) menyatakan bahwa pada tahun itu jumlah penasun

sekitar 572.000 orang dari sekitar 3,2 juta pecandu narkoba semua

jenis. Adapun biaya sosial ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba

semua jenis mencapai Rp 23,6 tri l iun1 4. Kaj ian itu juga menemukan

bahwa beban ekonomi terbesar akibat penyalahgunaan narkoba

adalah pembel ian narkoba yang mencapai Rp 1 1 ,3 tri l iun. Dari sisi

kerugian kesehatan jumlah penasun yang terinfeksi hepatitis B saat

itu sebanyak 400.000 orang, hepatitis C sebanyak 458.000, dan HIV

sebanyak 229.000 orang. Selain itu, secara sosial , angka kematian

pecandu narkoba sekitar 1 ,5 persen per tahun atau 1 5.000 orang per

tahun. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengurangi dampak

buruk, ekonomi maupun sosial itu.

Program harm reduction di laksanakan untuk melengkapi dua kegia-

tan lain yang selama ini sudah di laksanakan pemerintah yaitu pen-

gurangan pasokan narkoba melalui pemberantasan peredaran gelap

(supply reduction) dan pengurangan permintaan narkoba melalui

kampanye pencegahan di kalangan remaja atau orang yang belum

menggunakan narkoba (demand reduction). Meskipun demikian,

harm reduction pada awalnya dianggap hanya menambah pengguna

baru karena justru memfasi l itasi mereka untuk mendapatkan jarum

suntik untuk menggunakan narkoba.

Padahal , sekal i lagi , harm reduction bertujuan untuk mengurangi pe-

nularan HIV di kalangan penasun. Ada empat prinsip harm reduction.

Pertama, harm reduction hanya bersifat pragmatis dan jangka pen-

1 4 BNN. Penel itian Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia.

2004.
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dek. Tujuan utamanya untuk menekan laju atau bahkan mengurangi

penularan HIV di kalangan penasun. Mengurangi ketergantungan

pecandu terhadap narkoba adalah tahap selanjutnya. “Hentikan pe-

nularan sekarang juga. Obati ketergantungan setelahnya” adalah

jargonnya saat itu.

Kedua, harm reduction menggunakan hierarki risiko untuk menghin-

dari H IV. Tentu saja, pi l ihan terbaik adalah berhenti menggunakan

narkoba sama sekal i . Namun, j ika tetap memakai narkoba, sebaiknya

tidak dengan cara disuntik. J ika terpaksa menyuntik, gunakanlah ja-

rum suntik steri l dan mil ik sendiri . Terakhir, j ika toh terpaksa pakai

jarum punya orang lain, maka harus dipastikan dulu bahwa jarum

tersebut telah dibersihkan.

Ketiga, harm reduction menggunakan berbagai strategi yang diturun-

kan dalam bentuk 1 2 komponen harm reduction yaitu penjangkauan

dan pendampingan (outreach); komunikasi , informasi , dan edukasi

(KIE); peni la ian pengurangan risiko penularan; konsel ing dan tes HIV

secara sukarela atau voluntary counseling test (VCT); layanan jarum

suntik steri l (LASS) atau needle exchange program (NEP), pensuciha-

maan jarum bekas pakai (bleaching); pemusnahan peralatan suntik

bekas pakai; terapi ketergantungan napza; terapi substitusi ; perawa-

tan dan pengobatan HIV; pendidikan sebaya; dan layanan kesehatan

dasar.
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Keempat, semua komponen tersebut menjadikan penasun sebagai

subjek dalam program. Karena itu penjangkauan dan pel ibatan pe-

nasun dalam program sangatlah penting. Prinsip partisipasi penasun

ini diwujudkan selain sebagai petugas lapangan dan pelaksana pro-

gram juga dengan membentuk komunitas-komunitas penasun dan

mantan penasun. Lahirnya kelompok advokasi semacam IKON, EJA,

PKNI , dan semacamnya merupakan pengejawantahan prinsip ini .

Perang di Lapangan

Di antara 1 2 komponen dalam strategi harm reduction , ada dua

komponen pal ing menimbulkan pro kontra yaitu LASS dan terapi

substitusi . Kedua komponen ini lah yang melahirkan penolakan dari

Penjang-
kauan Penilaian

KIE Bleaching

VCT

LASS/NEP

Pemus-
nahan Alat
Suntik

Terapi
Ketergan-
tungan

Terapi
Substitusi

Perawatan
& Peng-
obatan

Pendidikan
Sebaya

Layanan
Kesehatan
Dasar

Grafik 12 Komponen harm reduction

Sumber: Pengantar harm reduction



PENGURANGAN DAMPAK BURUK

44 Mencegah Korban Berjatuhan

kalangan kepol isian. Hal tersebut karena Pasal 57 UU Nomor 22

tahun 1 997 tentang Narkotika menyatakan bahwa masyarakat wajib

melaporkan kepada petugas j ika mengetahui penyalahgunaan nar-

kotika. Memberikan alat suntik kepada penasun juga dianggap seba-

gai bagian dari memfasi l itasi penasun untuk menyalahgunakan

narkoba. Jarum suntik bisa menjadi alat bukti yang memberatkan

bagi petugas lapangan.

Akibatnya, penolakan terhadap pelaksanaan harm reduction pun ter-

jadi , termasuk di Bal i . Petugas lapangan mengalami masalah ketika

membagi jarum suntik kepada penasun. Ada yang ditangkap dan di-

pukul i oleh pol isi karena dianggap terl ibat dalam penyalahgunaan

narkoba. Menurut petugas lapangan, suasana saat itu seperti pe-

rang. Belum adanya aturan hukum yang melegalkan pemberian ja-

rum suntik dan terapi substitusi dengan methadone, yang juga

termasuk dalam narkoba, membuat program harm reduction tidak

punya dasar hukum sehingga dianggap legal .

Untuk mengatasi tantangan tersebut, kalangan penggiat penanggu-

langan AIDS di Bal i melakukan berbagai upaya, seperti lobi , sosial i -

sasi , dan studi banding. Lapas Kerobokan, yang semua tidak

mengakui adanya penularan HIV, kemudian membuat blok khusus

narkoba sehingga memudahkan dalam penanganan terhadap pena-

sun, terutama yang mengikuti program rehabi l itasi ketergantungan

dari napza. Dengan adanya blok khusus narkoba, penanganan oleh

Kelompok Kerja (Pokja) Lapas pun lebih efektif.

Program harm reduction di Lapas Kerobokan, sebagai titik awal dite-

mukannya penularan HIV di kalangan penasun, semakin mudah ke-

tika LSM juga di l ibatkan, termasuk Yayasan Kesehatan Bal i (Yakeba).

Dari semula hanya melaksanakan program narcotic anonymous (NA),

sebagai metode dukungan rehabi l itasi bagi sesama pecandu, staf

Yakeba kemudian juga mengenalkan HIV AIDS ke narapidana, teru-

tama penasun.



45Mencegah Korban Berjatuhan

PENGURANGAN DAMPAK BURUK

Tujuh tahun setelah ditemukannya penularan HIV di Lapas Kerobo-

kan, barulah penjara terbesar di Bal i tersebut melaksanakan pro-

gram harm reduction dalam bentuk rumatan methadone. Padahal ,

wacananya sudah sejak 2005. “Jarum suntik tidak boleh masuk, teta-

pi diam-diam itu masuk juga. Kadang-kadang kita tutup mata saja,”

kata narasumber di Lapas Kerobokan. Bentuk lain program harm re-

duction yang berjalan di Lapas Kerobokan adalah penyediaan kon-

dom dan alat pembersih jarum suntik.

Perubahan di tingkat penjara mencerminkan perubahan persepsi

terhadap program harm reduction secara umum. Tidak hanya di Bal i ,

tetapi juga Indonesia secara umum. Pihak kepol isian makin terbuka

dan menerima program harm reduction. Begitu pula dengan BNN.

Salah satu momentum perubahan itu adalah setelah para pemangku

kepentingan dalam program harm reduction termasuk BNN, Polri ,

KPA, Departemen Hukum dan HAM, dan lain-la in melaksanakan stu-

di banding untuk mel ihat pelaksanaan harm reduction di negara lain,

termasuk Austral ia , I ran, dan Belanda.

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BNN dan KPA untuk

menanggulangan AIDS secara terpadu di kalangan penasun pada

Desember 2003 membuka pintu bagi mulusnya pelaksanaan harm

reduction di berbagai tempat. Begitu pula di Bal i . Program Terapi Ru-

matan Methadone (PTRM) yang sempat ditolak Kapolda Bal i saat itu,

Mangku Pastika, kemudian diperluas ke daerah-daerah lain.

PTRM merupakan program penggantian heroin dengan narkoba je-

nis lain, methadone. Terapi ini , j ika di l ihat dari prinsip harm reducti-

on , adalah pelaksanaan dari prinsip hierarki risiko penggunaan

napza. J ika harus memakai narkoba, gunakanlah yang tidak perlu di-

suntik. Methadone digunakan dengan cara dimasukkan ke mulut

(oral ) sehingga mengurangi risiko penularan HIV. Namun, napza da-

lam bentuk cair ini juga masih mengakibatkan ketergantungan
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sehingga tidak bisa dihentikan begitu saja penggunaannya. Dalam

jangka panjang juga bisa mengurangi ketergantungan pada napza,

tetapi harus secara bertahap. Sedikit demi sedikit.

Pada awalnya, PTRM hanya diberikan di RSUP Sanglah. Namun, dia

kemudian berkembang ke daerah lain yaitu Puskesmas Kuta dan

Puskesmas Abiansemal 1 (Badung), Puskesmas Ubud 2 (Gianyar),

Puskemas Tabanan 3, dan Puskemas Buleleng 1 . Adapun LASS dari

semula di lakukan petugas lapangan LSM, kini juga diberikan di ru-

mah sakit dan puskesmas, termasuk RSUP Sanglah, Puskemas Den-

tim 1 , Puskesmas Denbar I I , dan Puskesmas Densel 2 (Denpasar),

Puskesmas Ubud 2 (Gianyar), Puskesmas Kuta 1 dan Puskesmas Abi-

ansemal 1 (Badung), dan Puskesmas Buleleng 1 . Ada pula PTRM di

Lapas Kerobokan yang dimulai sejak 2005.

Dalam perjalanannya, 1 2 komponen harm reduction juga kini beru-

bah menjadi 9 komponen yaitu (1 ) LASS, (2) terapi substitusi opiat, (3)

konsel ing dan tes HIV secara sukarela, (4) pencegahan infeksi menu-

lar seksual (IMS), (5) promosi kondom, (6) komunikasi , informasi , dan

edukasi , (7) terapi ARV, (8) vaksinasi , d iagnosis, dan terapi hepatitis,

serta (9) pecegahan, diagnosis, dan terapi tuberculosis (TB). Semua

komponen itu di laksanakan dengan tetap menjadikan penasun se-

bagai aktor utama penjangkauan dan pengorganisasian sebagaima-

na tergambar dalam diagram berikut.
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Diagram tersebut memerl ihatkan bahwa penjangkauan dan pengor-

ganisasian merupakan faktor utama dalam pelaksanaan harm reduc-

tion hingga saat ini . Beberapa studi menunjukkan bahwa pen-

Penjangkauan/
Pengorganisasian

Komunitas

LASS
Pencegahan,
diagnosis dan
terapi untuk

TB

Vaksinasi,
diagnosis
dan terapi
untuk

hepatitis

KIE
Promosi
kondom

Pencegahan
IMS

Konseling
dan Tes
HIV

Terapi
substitusi
opiat

Terapi
ARV

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali (201 9)
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jangkauan lebih efektif dan berperan penting dalam program pence-

gahan HIV di kalangan penasun dan pasangan seksual mereka1 5
. Me-

lalui penjangkauan, petugas lapangan yang sebagian besar juga

pengguna atau mantan pecandu, mampu masuk ke kelompok sasa-

ran, meningkatkan pengetahuan tentang HIV AIDS di kelompok sasa-

ran, hingga mendorongnya agar terl ibat dalam advokasi pencegahan.

Para Aktor Perubahan

Di Bal i , strategi keterl ibatan penasun itu terasa sekal i dengan ak-

tifnya LSM-LSM yang sebagian besar didirikan atau dikelola mantan

penasun, seperti Yayasan Hati-Hati , Yayasan Kesehatan Bal i (Yakeba),

dan Yayasan Matahati . Adapun organisasi berbasis komunitas yang

lahir selama program harm reduction antara lain Meteor dan IKON

Bal i . Bedanya, Meteor lebih fokus sebagai kelompok dukungan se-

baya (KDS) dalam konteks penanggulangan HIV AIDS, sedangkan

IKON Bal i pada advokasi dekriminal isasi pecandu napza. Isti lah lain

yang biasa digunakan adalah community based organisation (CBO).

LSM dan KDS menjadi aktor pelaksana lapangan yang berhubung-

an dengan penasun sebagai target utama program harm reduction.

Di antara para LSM tersebut terdapat pembagian wilayah kerja.

Yayasan Hati-Hati , yang kemudian berganti nama menjadi Yayasan

Dua Hati , melaksanakan program harm reduction lebih banyak di wi-

layah Kota Denpasar. Yakeba di wilayah Kabupaten Badung dan Ka-

bupaten Tabanan, sedangkan Yayasan Matahati di wi layah Kabu-

paten Gianyar.

1 5 USAID, dl l . Buku Pegangan Fasi l itator. Pelatihan Outreach Worker Harm Reduction.

201 2.
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Di luar itu ada pula LSM-LSM lain yang sudah bekerja di isu penang-

gulangan AIDS sebelumnya, seperti Yayasan Kerti Praja, Yayasan Ci-

tra Usadha Indonesia, Yayasan Gaya Dewata, Bal i Plus (yang

kemudian berganti nama menjadi Yayasan Spirit Paramacita), dan

lain-la in. Mereka tidak langsung berhubungan dengan penasun, te-

tapi turut berperan dalam program penanggulangan AIDS secara

umum di Bal i .

Peran utama pelaksana lapangan adalah mendistribusikan jarum

suntik steri l , peralatan pembersihan jarum suntik bekas, dan materi

KIE tentang HIV AIDS kepada penasun. Tugas lain adalah mendata

dan mendampingi penasun dalam mengakses layanan kesehatan

dasar. Bisa dikatakan, merekalah ujung tombak dari pelaksanaan

harm reduction.

Aktor lain adalah lembaga regulator yaitu DPRD Bal i dan Komisi

Penanggulangan AIDS (KPA) Bal i . Kedua lembaga ini membuat kebi-

jakan terkait penanggulangan HIV AIDS, termasuk harm reduction.

KPA berada di masing-masing wilayah kota/kabupaten dengan kebi-

jakan berbeda-beda pula dalam penanggulangan AIDS. Sebagai re-

gulator di tingkat provinsi yang “menaungi” semua LSM di Bal i , KPA

Bal i juga berkoordinasi dengan pihak-pihak lain terkait program

harm reduction , seperti BNN dan Polda Bal i .

Sebagai contoh, ketika terjadi resistensi terhadap program harm re-

duction , KPA aktif melakukan lobi dan diskusi agar Polda Bal i , teruta-

ma dari Direktorat Reserse dan Kriminal (Direskrim) bisa menerima

program tersebut. Hasi lnya, ada nota kesepahaman antara Polda

Bal i dan KPA Bal i dalam program pemberian jarum suntik kepada

penasun. Polda Bal i memberikan kartu kepada petugas lapangan

program harm reduction sebagai tanda pengenal agar tidak ditang-

kap petugas. Di bagian belakang kartu identitas itu berisi tul isan

bahwa jika mereka tertangkap membawa barang atau memakai,

mereka akan ditangkap. I tu urusan pol isi .
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Aktor ketiga dalam program harm reduction adalah pemberi laya-

nan , terutama untuk methadone, seperti di RSUP Sanglah, Puskes-

mas Kuta dan Puskesmas Abiansemal 1 (Badung), Puskesmas Ubud

2 (Gianyar), Puskemas Tabanan 3, dan Puskemas Buleleng 1 . Di loka-

si-lokasi tersebut, para penasun bisa mendapatkan terapi methado-

ne sebagai pengganti kebiasaan menyuntikkan heroin. Meski secara

umum memil iki peran sama dengan LSM pelaksana program, tetapi

pemberi layanan ini lebih bersifat pasif dalam artian tidak melaku-

kan program ke lapangan. Mereka memberikan layanan di lokasi ru-

mah sakit atau puskesmas.

Layanan methadone lebih tertutup dibandingkan program LASS atau

NEP. Untuk mendapatkan layanan methadone sebagai susbtitusi

narkoba suntik, para penasun harus mendaftar sebagai kl ien PTRM.

Semua kl ien yang mengikuti terapi methadone harus datang ke kl inik

setiap hari untuk mendapatkan terapi tersebut. Harus ada alasan

dan izin khusus untuk membawa methadone pulang j ika kl ien

berhalangan datang1 6. Kl ien hanya mendapatkan methadone sesuai

dosis dan diminum langsung habis saat itu juga di lokasi . Sesudah

minum methadone, pasien harus menunggu minimal 45 menit1 7.

Aktor terakhir adalah lembaga donor yang memil iki peran utama

untuk menyediakan pendanaan dalam program harm reduction ,

memfasi l itasi parapihak atau pemangku kepentingan untuk sal ing

berkoordinasi , dan meningkatkan kapasitas parapihak dalam pe-

nanggulangan HIV AIDS. Sejauh yang bisa ditemukan, donor utama

pelaksanaan program harm reduction di Indonesia ini antara lain

1 6 Kurniawati , Herl in Fitriana & Suryoputro, Antono. Pemanfaatan Layanan Metadon

bagi Pengguna Napza Suntik di Puskesmas Gedongtengen,Yogyakarta. 201 4.

1 7 KPA Jawa Barat. Pengurangan Dampak Buruk Napza Suntik. Panduan Bagi

Puskesmas. 2006.
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AusAID, Global Fund, USAID, German Development Bank, dan Cl in-

ton Foundation HIV AIDS Initiative. Namun, untuk di Bal i , lembaga

donor yang mendukung program harm reduction hanyalah AusAID

dan Global Fund1 8.

Sejak fase pelaksanaan program harm reduction secara tertutup, Au-

sAID sudah mendukungnya melalui kerja sama Austral ia-Indonesia

Partnership for HIV (AIPH) dengan nama program Indonesia

HIV/AIDS Prevention and Care Project (IHPCP). Program ini di laksa-

nakan melalui dua fase yaitu IHPCP Fase I pada 1 995-2001 dan Fase

I I pada 2002-2008. IHPCP telah dikenal sebagai lembaga yang berpe-

ran positif untuk menanggulangi HIV, terutama dalam program harm

reduction di kalangan IDU.

Bal i sendiri hanya salah satu lokasi program IHPCP di Indonesia.

Lembaga ini juga mendukung program penanggulangan AIDS di DKI

Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Menurut lapo-

ran internal IHPCP, mereka menyediakan dukungan hingga 20 juta

dolar Austral ia atau sekitar Rp 1 86 mil iar pada IHPCP Fase I I pada

September 1 995 sampai Juni 2001 . Pada Fase I I , jumlah dana bantu-

an tersebut naik lebih dari dua kal i l ipat menjadi 41 ,5 juta dolar Aus-

tral ia atau sekitar Rp 386 mil iar.

Dengan besarnya dukungan dana dari lembaga donor tersebut, LSM

dan pemerintah di Bal i pun bisa membiayai operasional mereka

sehari-hari dan program yang di laksanakan. Akibatnya, pada kurun

waktu 1 995-2008, program penanggulangan HIV AIDS di Bal i pun

berjalan sangat baik dan menunjukkan hasi l nyata.

1 8 AusAID. Austral ia – Indonesia Partnership for HIV 2008-201 5. 2007.
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Hasil Program

Kematian istrinya hampir 20 tahun lalu menjadi titik bal ik bagi Yogi.

Tak hanya ditinggal istrinya, Yogi juga merasa makin diabaikan oleh

keluarga besarnya. Sebabnya, Yogi belum bisa pul ih dari ketergan-

tungannya pada heroin. Warga Denpasar itu pun mulai mencari in-

formasi cara mengobati kecanduan pada heroin.

Dari sejumlah teman, Yogi mendapatkan informasi tentang layanan

terapi methadone sebagai salah satu cara memul ihkan diri dari ke-

tergantungan pada heroin. Sejak 2003, dia pun mengikuti terapi

methadone di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah. Pada

awalnya dia minum methadone sebanyak 1 65 mg. Setelah hampir 1 7

tahun mengikuti terapi , dosis penggunaan methadonenya terus ber-

kurang. Saat ini dia hanya minum 20 mg methadone tiap hari .

Namun, bagi Yogi, keberhasi lan lebih penting adalah karena dia kini

bisa bekerja sebagaimana orang-orang lain. “Setelah mengikuti tera-

pi methadone, saya jadi lebih bisa mengontrol diri sendiri termasuk

pekerjaan. Kalau dulu kan heroin yang mengontrol saya,” kata man-

tan penasun yang kini sudah punya istri lagi tersebut.

Yogi hanya salah satu dari 30 penasun yang hingga saat ini masih

menjadi kl ien terapi methadone di Kl inik Napza RSUP Sanglah. Se-

perti halnya Yogi, mereka kini tiap hari ke tempat terapi tersebut un-

tuk minum methadone. Aan, pasien lain, mengaku juga kini

hidupnya lebih baik dibandingkan saat masih mengalami ketergan-

tungan pada heroin. “Saya ikut terapi ini sebagai pengganti heroin.

Kalau tidak pakai , badan saya terasa sakit dan tidak bisa beraktivi-

tas,” katanya. Meski demikian, Aan mengaku tetap merasa lebih be-

runtung dibandingkan teman-temannya sesama IDU yang sudah

meninggal akibat penggunaan heroin. Ada yang mati karena overdo-

sis ataupun HIV AIDS.
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Terapi methadone merupakan salah satu komponen dalam program

harm reduction. Penggunaan methadone, yang sebenarnya masuk

dalam narkoba jenis depresan, sesuai dengan prinsip hierarki risiko

dalam harm reduction: j ika masih menggunakan narkoba, gunakan-

lah tanpa harus menyuntik. Bagi pecandu heroin yang sudah bela-

san atau bahkan puluhan tahun mengalami kecanduan seperti Yogi

dan Aan, penggantian jenis narkoba semacam ini sangat berguna.

Perbaikan kual itas hidup bagi pecandu hanya salah satu contoh

dampak program harm reduction di Bal i khususnya maupun Indone-

sia pada umumnya. Secara umum, dampak tersebut bisa terl ihat di

tiga tingkat yaitu (a) individu, (b) populasi , dan (c) kebi jakan dalam

konteks penanggulangan HIV AIDS di Bal i .

a. Tingkat Individu

Seperti Yogi dan Aan, banyak pecandu napza yang merasa hidupnya

sekarang lebih baik setelah mengikuti terapi methadone sebagai ba-

gian dari program harm reduction. Dalam bahasa pecandu napza,

dulu napza yang mengontrol hidup mereka, tetapi sekarang mereka

yang mengontrol napza. Dengan mengikuti terapi methadone, kl ien

sekarang diharuskan untuk disipl in dengan dosis dan waktu peng-

gunaan.

Padahal , ketika masih menggunakan napza suntik, para pecandu ti-

dak kenal waktu. Ketika ingin menyuntik dan ada putaw, mereka

langsung menggunakannya. Tidak kenal waktu dan tempat. Hal ini

mengakibatkan mereka susah mengontrol ketergantungannya dan

berdampak secara sosial pula. Pada saat sudah sangat ingin pakai ,

mereka pun melakukan tindakan kriminal seperti mencuri .
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Berdasarkan wawancara dengan kl ien methadone, mereka sekarang

bisa mengontrol waktunya. Pada pagi hari mereka meminum

methadone sehingga bisa bekerja setelahnya. Misalnya menjual kopi

kepada sesama kl ien methadone, menjadi sopir taksi daring, atau

sebagai petugas lapangan LSM pelaksana program harm reduction

i tu sendiri .

Penel itian kuantitatif oleh Komang Tria Anggareni dan Ni Ketut Sri

Diniari pada 201 7 mendukung temuan dampak tersebut. Berdasar-

kan survei pada 35 kl ien PTRM Sandat RSUP Sanglah, sebanyak 48,6

persen responden merasa kual itas hidupnya baik dan 51 ,4 persen

merasa sedang. Tidak ada satu pun yang merasa kual itas hidupnya

buruk1 9. Kual itas hidup yang baik itu terjadi secara fisik, hubungan

sosial psikis dan l ingkungan, penurunan kriminal itas, serta penuru-

nan depresi sehingga bisa beraktivitas kembal i seperti warga

umumnya.

Pertemuan sesama kl ien methadone juga menjadi forum bagi sesa-

ma pecandu napza untuk sal ing menguatkan. Setidaknya hal terse-

but terjadi di PTRM Sandat RSUP Sanglah. Kebiasaan bertemu

hampir tiap hari sesama kl ien methadone telah melahirkan seman-

gat kebersamaan (broterhood) d i antara mereka. Beberapa pecandu

mengatakan sol idaritas itu kemudian diwujudkan dalam bentuk du-

kungan secara mental ketika mereka menjalani terapi yang memer-

lukan waktu bertahun-tahun. Dengan alasan sol idaritas, mereka juga

sal ing mendukung jika ada kl ien lain mengalami masalah, seperti re-

lapse dan sakit.

Kegiatan lain yang di lakukan adalah diskusi kelompok, penyuluhan,

seminar, olahraga, pelatihan keterampilan, rekreasi , dan sem-

1 9 Anggareni , Komang Tria & Diniari , N i Ketut Sri . Kual itas Hidup Kl ien Terapi PTRM

Sandat RSUP Sanglah. 201 7.
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bahyang bersama. Kegiatan-kegiatan semacam itu membuat rasa

percaya diri mereka meningkat dan kemudian terl ibat dalam komu-

nitas lebih luas, tidak hanya di tingkat Bal i , tetapi juga nasional dan

internasional . Aktifnya IDU dalam gerakan-gerakan advokasi terkait

penanggulangan narkoba semacam itu membuat karakter gerakan

pun lebih membumi karena langsung dari IDU itu sendiri .

Perubahan lain pada pecandu adalah meningkatnya pengetahuan

terkait HIV AIDS. Dari semula tidak tahu sama sekal i mengenai epi-

demi ini , para pecandu belajar lebih banyak tentang HIV AIDS dan

menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan mereka seha-

ri-hari . Salah satu contohnya adalah untuk memeriksa status HIV

mereka. Penasun juga sudah mengetahui bagaimana mencegah pe-

nularan HIV, misalnya dengan menggunakan jarum suntik steri l dan

menggunakan kondom.

Penel itian Sawitri (2006) terhadap 40 penasun menunjukkan bahwa

penasun mau memeriksa status HIV mereka setelah mendapatkan

informasi tentang HIV AIDS dari LSM yang menjangkau mereka (63,2

persen). Sebagian lain mendapatkan dari petugas kesehatan (1 5,8

persen), staf rehabi l itasi (1 0,5 persen), dan pacarnya (1 0,5 persen).

Motivasi mereka tes HIV adalah ingin mengetahui status kesehatan

mereka sendiri (47,4 persen) dan merasa berisiko akibat peri laku

mereka membagi jarum suntik saat menggunakan heroin (21 ,1 per-

sen)20.

Pemberian informasi tentang HIV AIDS oleh petugas lapangan LSM di-

lakukan ketika menjangkau penasun. Biasanya ada paket informasi

juga dibagikan, tidak hanya jarum suntik steril dan kondom, tetapi ju-

ga paket informasi perihal cara penularan dan pencegahan HIV AIDS.

20 Sagung Sawitri . H IV testing experience of drug users in Bal i , Indonesia. 2006.
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b. Tingkat Populasi

Secara kuantitatif, dampak program harm reduction sangat terl ihat

dari tahun ke tahun selama dan setelah pelaksanaan program harm

reduction. Hal pal ing mudah bisa terl ihat pada perbandingan preva-

lensi penularan HIV di kalangan penasun. Sebuah laporan dalam

AIDS Data Hub (201 0), situs basis data yang didukung UNAIDS,

UNESCO, WHO, dan Bank Pembangunan Asia, menunjukkan bahwa

terjadi penurunan prevalensi cukup signifikan dalam kurun waktu

awal pelaksanaan harm reduction di Bal i , dari 64,1 persen (2004)

menjadi 44,4 persen (2007). Mengacu kepada periodisasi oleh Inang

Winarso, maka periode tersebut merupakan Periode Terang di mana

program harm reduction sudah di laksanakan secara terbuka dan

bahkan mendapatkan dukungan secara pol itis.

Rentang waktu lebih lama juga menunjukkan konsistensi penurunan

prevalensi HIV di kalangan penasun di Bal i . Menurut data Dinas Ke-

sehatan Provinsi Bal i (201 9), dari 22.034 total kasus HIV AIDS di selu-

ruh Bal i hingga November 201 9, kasus di kalangan penasun hanya

3,9 persen. Bandingkan dengan kasus pada Juni 2007 yang besarnya

38,4 persen atau Januari 2007 yang mencapai 47,36 persen21 . Dalam

kurun waktu 1 2 tahun (2007-201 9) tersebut, penurunan persentase

kasus HIV AIDS di kalangan penasun dibandingkan faktor risiko lain

sangat signifikan sebagimana terl ihat di grafik berikut.

21 Estimasi Orang dengan HIV AIDS di Kabupaten/Kota Provinsi Bal i 2007 oleh KPA

Bal i , Januari 2007
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Data lain dari Kementerian Kesehatan (201 9) menunjukkan, selama

sepuluh tahun terakhir, kasus HIV yang di laporkan terjadi di kalan-

gan penasun juga cenderung menurun secara nasional . Pada tahun

201 0 terdapat 2.780 temuan baru kasus HIV, tetapi hingga perten-

gahan 201 9 hanya terdapat 1 40. Anggaplah data di akhir tahun 201 9

meningkat hingga dua kal i l ipat, maka jumlahnya hanya berkisar 280,

sekitar 50 persen dari tahun sebelumnya di 201 8 yang mencapai 409

kasus. Penurunan temuan kasus HIV secara nasional bisa terl ihat se-

bagaimana grafik di bawah.

Non-IDU

61 ,6
Non-IDU

96,1

IDU

38,4
IDU

3,9

Perbandingan Persentase Kasus HIV di

Kalangan Penasun di Bali (2007 & 2019)
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Penurunan kasus HIV di kalangan penasun berbeda dengan temuan

di faktor risiko lain, seperti heteroseksual , LSL, dan lain-la in yang

masih belum stabi l sebagaimana tergambar dalam grafik berikut.

1 40
409

832938

802

1 794

2675

2461

3299

2780

Grafik Jumlah Kasus
HIV di Kalangan

Penasun (2010-2019)

Sumber: Kementerian Kesehatan (201 9)
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Tren penurunan kasus penularan HIV di kalangan penasun terjadi

karena beberapa faktor, tak hanya keberhasi lan program harm re-

duction. Faktor lain yang mempengaruhi adalah makin sedikitnya

penasun yang menggunakan heroin. Menurut penel itian Sagung

Sawitri (201 2), jumlah penasun yang menggunakan heroin memang

makin sedikit22. Padahal heroin adalah narkoba yang pal ing banyak

digunakan pecandu ketika penularan HIV mulai merebak di kalangan

penasun pada awal tahun 2000. Sawitri membanding jumlah peng-

guna heroin dengan jarum suntik pada tahun 2003 dan tahun 2009

berdasarkan data penangkapan di kepol isian. Pada tahun 2003,

jumlah penasun yang menggunakan heroin sebanyak 85 dari 227

(37,4 persen) pengguna narkoba yang ditangkap pol isi . Pada tahun

2009, persentasenya tinggal 3,3 persen. Namun, di sisi la in penggu-

naan amfetamine-tipe stimulan (ATS) dan buprenorphine justru me-

ningkat.

Di tingkat lapangan, jumlah IDU memang makin langka. Pasien PTRM

Sandat hanya menyisakan para pengguna lama. Tidak ada yang baru

sama sekal i , kecual i mereka yang dulu pernah ikut, berhenti , la lu

mendaftar kembal i . Menurut informasi KPA Bal i , jumlah IDU yang

terdata saat ini sekitar 200 orang. Namun, fakta di lapangan mung-

kin tidak sampai 50 atau bahkan hanya belasan. Hal tersebut terjadi

karena heroin sendiri memang makin langka di Bal i saat ini diganti-

kan narkoba jenis lain yaitu ATS, seperti sabu-sabu. Hal ini yang

menjadi tantangan saat ini , meluasnya penularan HIV ke populasi

umum.

22 Sawitri , Sagung. Estimating the number of the people who inject drugs in Bal i ,

201 0. 201 2.
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c. Tingkat Kebijakan

Perubahan kebijakan terkait penanggulangan HIV AIDS di Indonesia

maupun di Bal i merupakan contoh lain dari keberhasi lan program

harm reduction in i . Para narasumber mengatakan bahwa harm re-

duction telah berhasi l masuk dalam kebijakan di tingkat lokal mau-

pun nasional . Atau.. setidaknya ada kemauan pol itik untuk

melaksanakannya.

Dari semula menolak program harm reduction , kalangan seperti pe-

negak hukum pun mengakui dan menerima harm reduction. Badan

Narkotika Nasional (BNN), misalnya, setelah mengikuti studi banding

dan diskusi dengan para aktivis penanggulangan HIV AIDS di luar

negeri kemudian menerima harm reduction sebagai salah satu meto-

de untuk menanggulangi masalah narkoba. Begitu pula dengan Ke-

pol isian Daerah (Polda) Bal i yang berubah mendukung program ini

dari semula menolak. Secara legal formal , ada nota kesepahaman

antara KPA Bal i dan Polda Bal i untuk memudahkan pelaksanaan

harm reduction oleh LSM dan KPA Bal i pada saat itu.

Ketika harm reduction masih menjadi kontroversi , Pemprov Bal i

membuat Komitmen Sanur pada tahun 2004 di mana salah satu

poinnya menyatakan Pemprov Bal i akan berusaha, “Meningkatkan

jangkauan dan cakupan kegiatan pengurangan dampak buruk pada

semua”. Dua tahun kemudian, pada 28 Maret 2006, Gubernur Bal i

saat itu, Dewa Beratha, mengesahkan Perda Nomor 3 tahun 2006

tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Pasal 1 1 Perda ini mengatakan

bahwa Pemprov Bal i akan menyediakan sarana dan prasarana la-

yanan untuk pencegahan pada penasun.

Berdasarkan kebijakan tersebut, harm reduction kemudian lebih le-

luasa masuk ke layanan-layanan mil ik pemerintah, tidak hanya LSM.

Harm reduction juga kini bahkan sudah masuk ke Puskesmas untuk

menggantikan peran LSM yang kini sudah tidak sebesar pada awal
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program ini di laksanakan. Di Provinsi Bal i , hingga saat ini ada PTRM

Sandat di RSUP Sanglah serta Puskesmas di Tabanan, Kuta, Denpa-

sar Selatan, dan Denpasar Barat. Kl ien bisa datang ke lokasi tersebut

untuk mengakses jarum suntik maupun methadone.

Di tingkat nasional , dalam catatan Inang Winarso (tanpa tahun), da-

lam kurun waktu 1 0 tahun dari 2003 hingga 201 2, pemerintah pusat

melahirkan setidaknya 1 6 kebijakan terkait harm reduction. Misalnya

MoU KPAN dan BNN pada tahun 2003, Keputusan Menteri Keseha-

tan tentang Pedoman Harm Reduction pada tahun 2006, SEMA ten-

tang Rehabil itasi pada tahun 201 0, Keputusan Menteri Kesehatan

tentang Tata Cara Wajib Lapor tahun 201 1 , dan Peraturan Menteri

Sosial tentang Standar Lembaga Rehabil itasi bagi Pecandu pada

tahun 201 2. Masuknya harm reduction dalam kebijakan penanggu-

langan AIDS menandakan pentingnya isu ini bagi pemerintah

sehingga tidak hanya dalam bentuk kebijakan tetapi juga pengang-

garan.

Laporan Harm Reduction International (HRI ) berjudul The Global State

of Harm Reduction 2018 bisa melengkapi bagaimana kondisi Indone-

sia terkait harm reduction. Menurut laporan lembaga yang berkantor

pusat di London, Inggris tersebut, kondisi pelaksanaan harm reducti-

on di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara lain23. Indika-

tornya adalah karena Indonesia menyebut harm reduction dalam

dokumen kebijakan serta melaksanakan LASS dan rumatan methdo-

ne baik di rumah sakit maupun penjara. Kekurangan Indonesia ada-

lah karena tidak menyediakan tempat untuk menggunakan narkoba

secara khusus serta tidak ada program pembagian naloksone.

Meskipun demikian, HRI menyatakan secara umum jumlah negara

yang melanjutkan program LASS dan terapi methadone juga terus

23 Harm Reduction Internasional . The Global State of Harm Reduction. 201 8.
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menurun sejak 201 4. Hal tersebut terjadi seiring dengan menu-

runnya jumlah pendanaan dalam program penanggulangan HIV

AIDS secara global hingga 20 persen. Bahkan, khusus pendanaan

program harm reduction , turunnya sampai 90 persen.

Faktor Pendukung

Pencapaian program harm reduction di Bal i karena beberapa faktor

seperti sosial budaya, kolaborasi para pemangku kepentingan, ke-

pemimpinan, dan pendanaan.

Secara sosial budaya, Bal i memil iki budaya lebih permisif terhadap

program-program yang oleh sebagian pihak dianggap tidak sesuai

standar moral . Misalnya dalam hal pemberian jarum suntik dan

kondom kepada penasun. J ika di daerah lain mendapat tentangan

dengan alasan moral itas, maka di Bal i bisa diterima dengan baik

oleh masyarakat pada umumnya. Tidak ada penolakan atas nama

agama atau budaya terhadap program-program tersebut.

Di tingkat lapangan, hal ini memudahkan petugas lapangan dan LSM

untuk menjangkau penasun di lokasi mereka tinggal atau berkum-

pul . Karakter penasun pada umumnya suka mengumpul di satu

tempat (komunal) dibandingkan pengguna narkoba jenis lain yang

menyendiri (sol iter). Meskipun demikian, petugas LSM tidak dicurigai

atau bahkan dihalang-halangi warga di mana para penasun biasanya

berkumpul sehingga bisa leluasa mejangkau dan memberikan laya-

nan kepada penasun.

Faktor keterbukaan masyarakat Bal i ini juga tergambarkan dari pe-

ran aktif pelajar dan desa adat dalam penanggulangan HIV AIDS.

Lahirnya kelompok seperti Kelompok Siswa atau Mahasiswa Pedul i

AIDS dan Narkoba (KSPAN dan KMPA) serta Kader Desa Pedul i AIDS

(KDPA) berhasi l membuat program penanggulangan AIDS menyasar
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kelompok pelajar, mahasiswa, ataupun desa adat meskipun masih

ada pertanyaan sejauh mana efektivitasnya dalam penanggulangan.

Posisi Bal i sebagai daerah pariwisata dan titik hubung internasional

juga mempengaruhi program penanggulangan AIDS di provinsi ini .

Ditemukannya kasus AIDS pertama kal i d i Indonesia di Bal i pada

1 987 membuat Bal i , mau tak mau, harus menjadi lokasi penting da-

lam penanggulangan AIDS di Indonesia. Begitu pula ketika HIV mele-

dak di kalangan IDU yang juga warga binaan Lapas Kerobokan pada

tahun 2000an. Pemerintah lokal menganggap kejadian tersebut ha-

rus segera ditangani karena bisa mengganggu citra pariwisata Bal i

maupun Indonesia. Bal i selalu menjadi tolok ukur keberhasi lan pro-

gram di Indonesia, terutama di mata komunitas internasional .

Faktor kedua adalah efektifnya kolaborasi para pemangku kepentin-

gan penanggulangan AIDS di Bal i . Para pemangku kepentingan baik

dari pemerintah, pembuat kebijakan, akademisi , lembaga donor,

LSM, media, dan warga adat bekerja sama l intas sektor. Ada kolabo-

rasi apik di antara para aktor penanggulangan AIDS di Bal i . Setelah

adanya Komitmen Sanur, Pemprov Bal i memperkuat peran KPA dari

yang awalnya minimal is, hanya ada ketua dan sekretaris dengan

anggota dari dinas-dinas pemerintah. Nyaris gemuk, tetapi lamban

karena anggota ketua OPD yang sibuk dan punya banyak pekerjaan

masih ditambah tanggung jawab mengurus AIDS. Pemahaman dan

kemampuan belum ada, tetapi ditambahkan pekerjaan baru.

Penguatan KPA diikuti dengan pembentukan sekretariat yang bertu-

gas menjalankan pekerjaan KPA. Kebijakan dibuat pimpinan, guber-

nur, atau bupati/wal ikota dalam bentuk Strategi dan Rencana Aksi

Daerah (SRAD). Dia menjadi acuan dalam melakukan kegiatan pe-

nanggulangan AIDS oleh para pemangku kepentingan. Lembaga le-

gislatif melahirkan kebijakan dan anggaran. Pemerintah daerah

mengkoordinasikan para pemangku kepentingan agar bisa sal ing
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mendukung dan tune in , dalam bahasa salah satu narasumber, me-

nanggulangi masalah HIV AIDS.

Penel iti bekerja sama dengan LSM dan rumah sakit membuat kaj ian

menggunakan kl ien-kl ien program harm reduction yang bisa menjadi

rujukan dalam pembuatan kebijakan dan perumusan program. Den-

gan demikian kebijakan dan program tersebut dibuat berdasarkan

data, tidak semata kepentingan proyek. Di sisi la in pelaksana la-

pangan seperti LSM juga berkoordinasi satu sama lain antara lain

termasuk dalam penentuan lokasi program. Meskipun dalam bebe-

rapa kasus terjadi juga overlapping atau kesan rebutan kl ien, tetapi

secara umum tetap berjalan dengan baik. LSM tertentu bekerja di

wilayah tertentu, LSM lain bekerja di wilayah lainnya.

Keterl ibatan mantan pecandu dalam program, baik sebagai petugas

lapangan maupun staf program, juga mempermudah penjangkauan

kepada kelompok tertutup semacam penasun. Ada kepercayaan dari

penasun terhadap petugas lapangan dan LSM karena menggunakan

pendekatan dan bahasa yang lebih mudah dipahami sesama pena-

sun. Apalagi , komunitas penasun ini semacam sub culture yang me-

mil iki bahasa dan budaya khusus sesama mereka.

Efektifnya kolaborasi parapihak dalam penanggulangan AIDS, ter-

masuk harm reduction , d i Bal i seperti di atas bisa terjadi karena ku-

atnya kepemimpinan. Menurut para narasumber, KPA Bal i pada

periode awal-awal harm reduction di laksanakan dipimpin figur yang

berdedikasi terhadap program penanggulangan AIDS. Pimpinan KPA

Bal i , yang diketuai Waki l Gubernur Bal i Al it Kelakan pada saat itu, ju-

ga didukung oleh profi l -profi l yang sol id. Ketika ada masalah, para

pimpinan tersebut tak hanya memberikan perintah, tetapi turun

langsung ke lapangan menemui pihak-pihak terkait.

Dalam kasus resistensi terhadap pembagian jarum suntik dan
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methadone, misalnya, pimpinan KPA Bal i langsung menemui Polda

Bal i untuk membahas masalah tersebut. Hasi lnya, sebagaimana su-

dah dibahas di depan, pihak Polda Bal i kemudian memberikan kartu

khusus bagi petugas lapangan harm reduction sehingga bisa leluasa

membagi jarum suntik dan kondom kepada kl ien.

Faktor terpenting di antara faktor-faktor lain adalah pendanaan.

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber terungkap bahwa

besarnya pendanaan dari lembaga donor dalam program HIV AIDS

pada kurun waktu 1 995-201 3 menjadi faktor amat penting dalam

penanggulangan AIDS di Bal i . Pada saat itu, donor utama adalah

AusAID baik melalui program IHPCP maupun HCPI . Besarnya sekitar

Rp 1 0 mil iar – Rp 1 2 mil iar per tahun yang dibagikan kepada LSM,

pemerintah, maupun lembaga lain. Bagi LSM, misalnya, dana terse-

but digunakan untuk operasional kantor, termasuk sewa kantor dan

gaj i staf, dan pelaksanaan program.

Selain dalam bentuk pendanaan, lembaga donor juga memberikan

pendampingan teknis terhadap pemerintah dan LSM. Laporan revi-

ew program Austral ia-Indonesia Partnership for HIV (AIPH) pada

201 1 menyatakan bahwa dukungan HCPI dalam program harm re-

duction sejak 2008 telah di lakukan pada 56 puskesmas untuk laya-

nan LASS atau NEP dan 25 puskesmas untuk layanan terapi

methadone di seluruh Indonesia.

Besarnya dukungan lembaga donor terhadap program harm reducti-

on in i memang menjadi faktor penting dalam mendukung keberha-

si lan program, tetapi di sisi la in juga mengakibatkan masalah lain,

ketergantungan LSM terhadap lembaga donor. Ketika HCPI selesai

memberikan dukungan terhadap program penanggulangan HIV AIDS

di Bal i pada 201 3, gairah para aktor dalam program penanggulangan

pun terasa langsung berkurang. Ini lah tantangan baru yang kemudi-

an harus dihadapi Bal i .
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SEKITAR 33 tahun berlalu sejak kasus AIDS di Indonesia pertama kal i

resmi ditemukan di Bal i pada tahun 1 987 si lam. Sejak awal

ditemukan hingga saat ini , berbagai program penanggulangan HIV

AIDS telah di lakukan pemerintah Indonesia bersama para pemangku

kepentingan lain. Selama itu pula situasi penanggulangan AIDS di

Indonesia naik turun, termasuk program harm reduction yang

menjadi fokus laporan ini .

Secara garis besar, program harm reduction bisa digambarkan

mengalami grafiknya parabola. Dari tidak disetujui , kemudian

didukung sepenuhnya, sampai kemudian terl ihat redup kembal i .

Pada fase awal , program ini tidak didukung karena dianggap justru

memperluas penggunaan heroin dengan jarum suntik di kalangan

penasun. Alasan lain, pemberian jarum suntik dan terapi methadone

tidak akan menyembuhkan pecandu dari ketergantungannya.

Melalui sejumlah lobi dan advokasi , program harm reduction pun

Penutup
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PENUTUP

diterima bahkan masuk dalam kebijakan pemerintah. Sejumlah

keputusan pol itik mulai dari nota kesepahaman antara KPAN dan

BNN, Keputusan Menteri Kesehatan, dan Surat Edaran Mahkamah

Agung (SEMA) memperkuat program harm reduction di Indonesia.

Peran aktif para aktor seperti lembaga legislatif, pemerintah daerah,

lembaga donor, akademisi , lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan

kelompok dukungan sebaya penasun membuat program harm

reduction berjalan dengan baik di Bal i , terutama pada kurun waktu

2003-201 3.

Hasi lnya terl ihat pada penurunan prevalensi HIV di kalangan

penasun, perubahan kual itas hidup penasun dan kl ien rumatan

methadone, hingga masuknya isu harm reduction dalam kebijakan di

tingkat nasional maupun daerah.

Namun, keberhasi lan tersebut juga memil iki dua sisi . Di satu sisi dia

berhasi l menekan penularan HIV di kalangan penasun, tetapi di sisi

la in juga menjadi alasan lembaga donor untuk menghentikan

program di Bal i sejak 201 3. Padahal , ketika dana masih mel impah

ruah, program penanggulangan HIV AIDS di Bal i juga sangat

bergairah. Begitu lembaga donor selesai , program harm reduction

langsung mati suri .

Sementara itu, tantangan baru dalam penanggulangan AIDS di Bal i

tetap bermunculan. Pada saat penularan di kalangan penasun bisa

distabi lkan dan bahkan diturunkan, penularan HIV di kelompok

heteroseksual tetap cenderung naik. Salah satu penyebabnya adalah

perubahan pemakaian narkoba di kalangan pengguna. Ketika heroin

semakin langka, narkoba jenis shabu-shabu ATS justru makin

banyak. Penggunaan ATS ini memicu peri laku seksual yang tidak

terkendal i , termasuk berganti-ganti pasangan tanpa kondom.

Tanpa sumber pendanaan yang jelas dan berkelanjutan, program

penanggulangan AIDS di Bal i saat ini terl ihat mati suri , terutama di
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kalangan pemerintah. KPA beberapa daerah seperti tak ada antara

hidup dan mati , ketika penyebaran HIV justru kian masif ke daerah-

daerah pelosok menyasar populasi umum seperti anak-anak dan ibu

rumah tangga. Isu lama seperti stigma dan diskriminasi pun tetap

menjadi momok bagi mereka yang terbukti positif HIV.

Tanpa komitmen pol itik dan pendanaan, kasus-kasus HIV AIDS di Bal i

saat ini mungkin bukan lagi fenomena gunung es, tetapi lebih serupa

api dalam sekam. Apa yang tidak terl ihat dari permukaan

sebenarnya sedang bersiap menghanguskan semua yang ada di

atasnya.










