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Daftar Istilah dan Singkatan 

AIDS: Acquired Immuno-Deficiency Syndrome. Kumpulan gejala penyakit 
akibat menurunnya kekebalan tubuh 

ARV: Antiretroviral. Obat yang menekan perkembangbiakan virus, khususnya 

HIV di dalam tubuh pengidapnya 

Detoksifikasi: Proses berhenti mengonsumsi narkoba untuk membersihkan kadar 
zatnya dari dalam tubuh 

HIV: Human Immunodeficiency Virus. Virus yang menyerang sistem 

kekebalan tubuh manusia 

Harm Reduction: Pendekatan kesehatan masyarakat untuk mengurangi dampak buruk 
konsumsi narkoba alih-alih mengurangi konsumsinya 

IMS: Infeksi Menular Seksual 

KB: Keluarga Berencana 

KDRT: Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kespro: Kesehatan reproduksi 

LASS: Layanan Alat Suntik Steril 

LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi nonpemerintah 

Narkoba: Narkotika dan obat/ bahan berbahaya 

Opioid: Zat-zat senyawa turunan opium seperti morfin, heroin atau putau, dan 
metadon  

P2TP2A: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

PKBI: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia 

PPIA: Program Pencegahan (HIV) dari Ibu ke Anak 

PWID: People Who Inject Drugs atau pengguna narkoba dengan cara suntik 
(penasun) 

Penasun: Pengguna narkoba dengan cara suntik 

Petugas Lapangan: Petugas LSM yang melakukan penjangkauan dan pendampingan 

Petugas Pendampingan: Petugas LSM yang melakukan penjangkauan dan pendampingan 

Petugas Penjangkau: Petugas LSM yang melakukan penjangkauan dan pendampingan 

Putau: Istilah jalanan (slang) untuk heroin 

Sakau: Kondisi putus konsumsi obat ditandai dengan ketidaknyamanan fisik 
dan psikologis 

Sasaran Program: Perempuan pasangan penasun yang sudah mengetahui penyuntikan 
narkoba pasangannya 
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Latar Belakang 

Program Harm Reduction di Indonesia 
Program penjangkauan dan pendampingan pengguna narkoba dengan cara suntik 

(penasun) sudah dilaksanakan sejak kasus HIV-AIDS dilaporkan menjangkiti kelompok ini di 

akhir 1990-an. Lonjakan penularan HIV dari pemakaian alat suntik bekas yang 

terkontaminasi HIV untuk konsumsi narkoba tidak hanya dilaporkan di Indonesia.  

Saat ini, dari sekitar 13 juta orang yang menyuntikkan narkoba di seluruh dunia, 1,7 juta di 

antaranya hidup dengan HIV. Sementara, penyuntikan narkoba berkontribusi terhadap 

sekitar 10 persen kasus HIV di seluruh dunia dan 30 persen kasus HIV di luar wilayah 

Afrika1.   

Negara maju seperti Amerika Serikat juga mengalami persoalan ini. Tindakan represif 

terhadap konsumsi dan peredaran narkoba diyakini sebagai biang kerok atas sulitnya 

memperoleh alat suntik steril yang menyebabkan tingginya penularan virus darah (hepatitis 

C dan HIV) di suatu daerah.  

Berdasarkan penjajakan cepat situasi dan respon terhadap perilaku penyuntikan narkoba di 

Jawa Barat2, kebanyakan penasun menyatakan alasan menggunakan suntikan bekas 

adalah karena takut tertangkap polisi kalau membawa suntikan sendiri. Selain itu, apotek 

juga tidak mengizinkan pembelian alat suntik terutama yang berukuran 1 ml karena sudah 

diketahui akan digunakan untuk konsumsi narkoba. 

Atas lonjakan kasus HIV di kalangan orang-orang yang menyuntik narkoba (people who 

inject drugs – PWID) atau penasun ini, pemerintah akhirnya membuka sejumlah layanan 

kesehatan khusus bagi mereka yang berhubungan dengan persoalan konsumsi narkoba 

suntik dan pencegahan serta pengobatan HIV. 

Karena merupakan kegiatan ilegal, konsumsi narkoba dilakukan sembunyi-sembunyi. 

Penasun sangat tertutup atas perilakunya tersebut. Layanan-layanan pencegahan HIV yang 

disediakan pemerintah, minimal mensyaratkan keterbukaan identitas. Di sinilah organisasi-

organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat berperan dalam meyakinkan 

para konsumen narkoba untuk mau mengikuti program dengan mendaftarkan diri di tempat-

tempat layanan kesehatan. 

Organisasi nonpemerintah pun juga tidak serta-merta dipercaya oleh konsumen narkoba. 

Walaupun petugas-petugasnya tidak berseragam layaknya aparat kepolisian, mereka tidak 

dikenal bahkan kerap dicurigai karena tidak berada dalam jejaring pertemanan penasun 

yang bergaul secara ‘underground’. 

Untuk menyiasatinya, hampir semua lembaga swadaya masyarakat (LSM) ketika itu 

merekrut orang-orang yang menyuntikkan narkoba secara aktif untuk dilatih menjadi 

pendidik sebaya.  

Tugas mereka adalah memberikan informasi kepada sesama penasun agar terhindar dari 

penularan virus darah saat menyuntik. Mereka juga mendorong agar teman-temannya, 

memanfaatkan layanan kesehatan dengan menjadikan dirinya sebagai contoh. Para 

                                                             
1 People Who Inject Drugs. World Health Organization, 2019. Bisa dibaca di https://www.who.int/hiv/topics/idu/about/en/  
2 Rapid Situations and Responses Assessment IDUs Jawa Barat. Skepo & IHPCP, 2005. Bisa dibaca di 
http://rumahcemara.or.id/book/rapid-situations-and-responses-assessment-penyebaran-hivaids-pada-kalangan-
pengguna-narkoba-suntik-di-10-wilayah-jawa-barat/  

https://www.who.int/hiv/topics/idu/about/en/
http://rumahcemara.or.id/book/rapid-situations-and-responses-assessment-penyebaran-hivaids-pada-kalangan-pengguna-narkoba-suntik-di-10-wilayah-jawa-barat/
http://rumahcemara.or.id/book/rapid-situations-and-responses-assessment-penyebaran-hivaids-pada-kalangan-pengguna-narkoba-suntik-di-10-wilayah-jawa-barat/
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pendidik sebaya ini juga, karena kesamaan kebutuhan, turut menjadi peserta program 

layanan yang telah disediakan pemerintah untuk mengatasi penyebaran HIV dan 

ketergantungan terhadap narkoba ilegal.  

Siasat tersebut dirasa tepat karena menurut laporan Kementerian Kesehatan RI, sebagian 

besar penasun di Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Malang memperoleh alat suntik 

steril dari program layanan alat suntik steril (LASS) yang diselenggarakan pemerintah baik 

melalui puskesmas maupun petugas LSM3.  

Lalu, dibandingkan layanan detoksifikasi, rujukan yang dilakukan para pendidik sebaya ke 

layanan terapi substitusi narkoba memang lebih tinggi. Hal ini bisa dipahami karena bagi 

mereka, menjadi panutan untuk menjalani detoksifikasi memang jauh lebih berat karena 

mensyaratkan berhenti sama sekali dari konsumsi putau, zat senyawa opioid yang paling 

banyak disuntikkan saat itu4. 

Tidak hanya yang berkaitan dengan konsumsi narkoba, layanan lain seperti pemeriksaan 

HIV dan IMS pesertanya juga dilaporkan meningkat berkat peran para pendidik sebaya 

menyebarluaskan informasi program penanggulangan HIV-AIDS ke sesama penasun. 

Faktor kesuksesan dalam meningkatkan cakupan program ini adalah kebutuhan mereka 

sendiri yang sama dengan yang dialami sesamanya.  

Pengalaman atas pemenuhan kebutuhan mereka sendiri baik untuk kesehatan maupun 

konsumsi narkoba dijadikan contoh supaya dituruti teman-teman sebaya mereka.  

Program harm reduction di Indonesia sudah berlangsung hampir dua puluh tahun. Selama 

dua dekade itu, tugas-tugas penjangkauan dan pendampingan menghiasi kesuksesannya 

mencegah penularan HIV baru dari penyuntikan narkoba di seluruh negeri. Tercatat, HIV 

dari konsumsi narkoba suntik turun dari 2.780 pada 2010 menjadi 832 kasus pada 20175  

Kerabat dan Perempuan Pasangan Penasun  
Sepanjang Januari hingga Juni 2018, Sistem Informasi Spiritia mencatat setidaknya terdapat 

4.936 penasun yang tersebar di 238 kabupaten dan kota Indonesia.   

Meskipun usia tidak mutlak menunjukkan aktivitas seksual atau berpasangan, namun 

asumsi yang mendasari penyusunan modul bagi pasangan ini adalah banyaknya penasun 

yang berusia lebih dari 24 tahun. Dari laporan yang diterima PKBI Jawa Barat, penasun 

berusia 24 tahun atau lebih, proporsinya mencapai 90 persen dari seluruh kelompok 

sasaran program ini. 

Petugas penjangkauan dan pendampingan kerap berinteraksi dengan pasangan penasun 

saat bekerja untuk memberikan pemahaman mengenai pencegahan HIV dan pengurangan 

dampak buruk konsumsi narkoba pada umumnya. Selain pasangan, suami, istri atau pacar, 

para petugas pendamping juga kerap berhadapan dengan keluarga atau orang tua 

penasun.  

                                                             
3 Analisis Kecenderungan Perilaku Berisiko terhadap HIV di Indonesia: Laporan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku Tahun 
2007. Departemen Kesehatan RI, 2009. Bisa dibaca di http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_IBBS_2007.pdf  
4 Ibid 
5 Laporan Perkembangan HIV-AIDS & Infeksi Menular Seksual Triwulan I Tahun 2018. Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI, 
2018. Bisa dibaca di http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_HIV_AIDS_TW_1_2018_OK.pdf  

http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_IBBS_2007.pdf
http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_HIV_AIDS_TW_1_2018_OK.pdf
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Angka-angka statistik tadi menunjukkan, petugas pendampingan yang bertugas untuk 

meningkatkan derajat kesehatan khususnya di sektor penanggulangan AIDS akan lebih 

banyak berinteraksi dengan perempuan yang menjadi pasangan hidup penasun. 

Modul ini disusun untuk keperluan para petugas penjangkauan dan pendampingan yang 

bekerja di bidang penanggulangan AIDS, khususnya dalam berinteraksi dengan pasangan 

penasun. Kebanyakan, mereka adalah perempuan. 

Dibandingkan dengan konsumen narkoba jenis lain, penasun lebih banyak yang berstatus 

kawin, yaitu 41,9 persen. Sementara, konsumen narkoba nonsuntik yang berstatus kawin 

jumlahnya 23,6 persen. Laki-laki pun lebih banyak yang menyuntikkan narkoba dibanding 

perempuan dengan proporsi 94,7 dan 5,3 persen6. 

Walaupun kebanyakan sudah menikah, penasun umumnya masih tinggal di rumah orang 

tua atau mertuanya. Di sebagian besar provinsi, mereka hampir semuanya tinggal bersama 

orang tua dan keluarga (suami/ istri, anak atau saudara kandung [kakak atau adik] atau 

bersama kakek/ nenek/ keluarga lain)7.  

Selain bahan obrolan (materi pendidikan) bagi pasangan, modul ini juga berisi materi-materi 

yang bisa dijadikan bahan pembicaraan bersama kerabat penasun. Karena sebagian besar 

tinggal bersama mereka, maka para kerabat ini memiliki pengaruh yang besar terhadap 

konsumen narkoba, khususnya dalam mengubah perilaku mereka agar selalu menjaga 

kesehatannya. 

Baik kerabat, keluarga, orang tua, maupun pasangan dapat menjadi rekan kerja petugas-

petugas pendampingan dalam rangka menjaga kesehatan penasun mulai dari pilihan untuk 

tidak meneruskan konsumsi narkoba, melakukan upaya untuk mensubstitusi narkoba, 

hingga melakukan praktik penyuntikan narkoba yang lebih aman. 

Namun walaupun dapat menjadi rekan kerja dalam pendampingan penasun, para kerabat 

dan pasangan tidak memiliki tanggung jawab profesional. Boleh jadi karena sudah terlalu 

lama dan lelah menghadapi kelakuan konsumen narkoba selama puluhan tahun, seluruh 

emosi telah pernah dirasakan.  

Tinggal bersama orang yang menyuntikkan narkoba, terlebih yang ketagihan dan lebih 

mementingkan konsumsi narkobanya bahkan ketimbang dirinya sendiri, merupakan ujian 

hidup yang berat bagi siapapun entah itu pasangan, orang tua, saudara kandung, bahkan 

seorang anak. Yang kerap membuat putus asa adalah pelanggaran janjinya sendiri untuk 

berhenti mengonsumsi narkoba karena berbagai kejadian, salah dua contohnya adalah 

tertangkap polisi atau terlibat utang. 

Kapok menjadi kata kunci sebelum akhirnnya berjanji kepada diri, kerabat, dan 

pasangannya untuk tidak lagi melakukan konsumsi narkoba. Konsumsi narkoba kerap 

mengorbankan sesuatu yang merupakan miliknya sendiri. Namun tak jarang, harta keluarga 

dikorbankan. Tak terbatas pada harta, waktu pun banyak dikorbankan untuk konsumsi 

narkoba. Misalnya kebersamaan dengan anak dan pasangan yang harus dikorbankan demi 

menemui pengedar narkoba.  

Belum lagi, yang harus dikorbankan misalnya barang-barang kesayangan termasuk hadiah 

pemberian dari kerabat atau pasangannya. Kalau misalnya, kado ulang tahun pernikahan 

                                                             
6 Survei Nasional Perkembangan Penyalah Guna Narkoba Tahun Anggaran 2014. BNN & PPK UI, 2015. Bisa dibaca di 
http://rumahcemara.or.id/book/survei-nasional-perkembangan-konsumsi-narkoba-tahun-2014/  
7 Ibid 

http://rumahcemara.or.id/book/survei-nasional-perkembangan-konsumsi-narkoba-tahun-2014/
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yang kedua dijual untuk dibelikan narkoba, bagaimana perasaan Anda sebagai 

pasangannya? 

Persoalan Pasangan Penasun  
Modul ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam melakukan penjangkauan dan 

pendampingan terhadap pasangan penasun. Kementerian Kesehatan RI mencatat, ibu 

rumah tangga merupakan pengidap AIDS terbanyak di Indonesia. Secara kumulatif, terdapat 

11.655 ibu rumah tangga yang mengidap AIDS pada 20168.   

Pascamenurunnya jumlah kasus HIV baru di kalangan penasun yang mayoritas adalah laki-

laki, jumlah penularan di kalangan ibu rumah tangga memang dilaporkan meningkat.  

AIDS pernah dilaporkan menjangkiti 1.517 penasun pada 2006. Jumlah ini lebih dari 

setengah temuan kasus secara nasional, yakni 2.873 kasus. Saat itu diperkirakan terdapat 

130 ribuan konsumen narkoba di seluruh Indonesia yang setengahnya telah tertular HIV. 

Sebagaimana dilaporkan Badan Narkotika Nasional, bahwa orang-orang yang menyuntikkan 

narkoba lebih banyak yang berstatus kawin ketimbang konsumen narkoba nonsuntik, maka 

pejangkauan dan pendampingan kepada istri-istri penasun dianggap tepat untuk program 

penanggulangan AIDS. 

Meskipun demikian, penjangkauan dan pendampingan pasangan konsumen narkoba suntik 

membutuhkan strategi yang tepat. Selama ini, mereka belum menjadi sasaran program 

harm reduction. 

Persoalan yang dihadapi pasangan-pasangan konsumen narkoba ini perlu dianalisis secara 

cermat dalam menentukan strategi penjangkauan dan pendampingan mereka. Pasangan 

penasun yang mayoritas perempuan perlu dilihat bersama isu-isu yang melekat pada 

perempuan secara umum. Dalam hal ini, dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi juga perlu 

mendapat perhatian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI, 2016. Bisa dibaca di 
http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Final_Laporan_HIV_AIDS_TW_4_2016.pdf  

http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Final_Laporan_HIV_AIDS_TW_4_2016.pdf
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Tujuan Umum 
Modul ini disusun sebagai panduan para petugas penjangkauan dan pendampingan yang 

bekerja di bidang penanggulangan AIDS dalam berinteraksi dengan pasangan penasun.  

Sasaran Program Pendampingan 
Secara khusus, target penjangkauan dan pendampingan dalam panduan ini adalah 

perempuan pasangan penasun yang sudah mengetahui penyuntikan narkoba pasangannya. 

Tujuan penjangkauan dan pendampingan pasangan penasun dalam modul panduan ini 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

Misi dan Tugas Pendampingan serta Capaian di Tiap Kategori Pasangan 

Kategori Pasangan Tugas Pendampingan 
Capaian Perkembangan 

Pasangan Penasun 

(1) Tidak Tahu Konsep 
Harm Reduction 

Memperkenalkan harm reduction 
Memahami informasi dan konsep 
harm reduction 

(2) Paham Konsep Harm 
Reduction  

Diskusi lanjutan harm reduction; 

Mengajak memeriksakan kesehatan; 

Menjajaki kebutuhan layanan 

Mendukung harm reduction 
penasun; 

Melakukan pemeriksaan HIV dan 
IMS 

(3) Menjadi Peserta 
Layanan 

Pendampingan dan rujukan 
Aktif dalam layanan ARV, KB, 
PPIA, bantuan hukum KDRT, 
kelompok dukungan 

 

Misi Program Pendampingan:  

PEMBERDAYAAN PASANGAN PENASUN 

  

Modul ini mengategorikan tiga jenis pasangan penasun yang menjadi sasaran program, 

yaitu yang tidak tahu sama sekali konsep dan dasar pemikiran untuk mengurangi dampak 

buruk konsumsi narkoba (harm reduction), yang sudah memahami harm reduction, dan 

yang sudah memahami harm reduction dan menjadi peserta salah satu layanan yang 

dibutuhkan sesuai penjajakan kebutuhan yang dilakukan petugas pendampingan. 

Pada kategori “Tidak Tahu Konsep Harm Reduction”, petugas pendampingan dipandu untuk 

memperkenalkan sebuah pendekatan kesehatan masyarakat untuk mengatasi persoalan 

penyuntikan narkoba, dikenal sebagai harm reduction. Setelah serangkaian tugas 

pendampingan, sasaran program diharapkan memahami informasi dan konsep serta dasar 

pemikiran mengenai harm reduction.  

Saat sudah memahami konsepnya, para petugas pendampingan dipandu untuk 

mendiskusikan harm reduction bersama sasaran program secara lebih lanjut. Pada tahap 

ini, sasaran program dikategorikan “Paham Konsep Harm Reduction”.  

Pada kategori ini, petugas pendampingan dipandu untuk mengajak sasaran program 

memeriksakan kesehatannya yang mungkin terpengaruh sebagai dampak hidup 

berpasangan dengan seorang penasun selama beberapa saat. Hasil yang diharapkan, 

peserta program bersedia mendukung upaya pengurangan dampak buruk konsumsi 

narkoba pasangannya di layanan kesehatan setempat. Sebagai perimbangan, sasaran 
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program pun memeriksakan dirinya untuk persoalan-persoalan kesehatan yang mungkin 

dialaminya.  

Tugas pendampingan selanjutnya untuk kategori ini adalah menjajaki layanan apa saja yang 

dibutuhkan sasaran program. Kebutuhannya bisa beragam, mulai dari bidang kesehatan 

seperti tes dan pengobatan HIV, bidang hukum seperti pendampingan dalam mengatasi 

KDRT atau hak pengasuhan anak, hingga bidang sosial-ekonomi seperti pemberdayaan 

potensi diri untuk kemandirian finansial.  

Kategori terakhir sasaran program dalam modul ini adalah pasangan penasun yang 

“Menjadi Peserta Layanan”. Petugas dipandu untuk melakukan pendampingan secara 

proporsional kepada sasaran program, menyediakan informasi, juga rujukan pelayanan 

yang mereka butuhkan sesuai penjajkan.    

Melalui tugas-tugas pendampingan untuk kategori ini, sasaran program diharapkan aktif 

menjadi peserta layanan-layanan yang mereka butuhkan sesuai penjajakan termasuk dalam 

kelompok dukungan.   

Prosedur Administrasi Program 
Sebagaimana pelaksanaan program lain dalam upaya penanggulangan AIDS, sejumlah 

prosedur administrasi wajib dilakukan oleh para petugas pendampingan. Prosedur 

administrasi ini dilakukan terutama untuk: 

1. Melindungi pelaksana program dari tuntutan baik secara pidana maupun etika profesi 

atas hal-hal yang bersifat konfidensial karena kepercayaan yang diberikan peserta 

atau sasaran program kepada petugas-petugas pendampingan untuk membicarakan 

isu yang bersifat pribadi bahkan rahasia;  

2. Membuat pelaksana program leluasa melakukan sejumlah upaya dalam mencapai 

tujuan pemberdayaan pasangan penasun sesuai etika profesi di bidang kesehatan 

masyarakat; 

3. Melakukan analisis program untuk menentukan tindak lanjut terhadap sasaran 

program yang telah didampingi untuk mencapai cita-cita pemberdayaan pasangan 

penasun. 

Prosedur umum administrasi program untuk ketiga tujuan itu adalah persetujuan tertulis 

(informed consent) dan formulir kegiatan petugas pendampingan. Contoh sebuah 

“persetujuan tertulis” dan “formulir kegiatan berkala” bisa dilihat di bagian Daftar Lampiran. 

Persetujuan tertulis ditandatangani oleh sasaran program di awal proses pendampingan 

untuk memastikan bahwa yang bersangkutan mengetahui upaya apa saja yang akan 

dilakukan petugas pendampingan serta tugas-tugas perkembangan di tiap kategori 

pasangan penasun yang menjadi peserta program.  

Formulir kegiatan berkala diisi tiap kali petugas pendampingan bertemu dengan sasaran 

program untuk melakukan tugas pendampingan yang telah ditetapkan bersama organisasi 

pelaksana program. Bentuk formulir dapat menyesuaikan dengan kebutuhan sasaran 

program maupun pelaksana program pendampingan. Yang terpenting, formulir ini bisa 

mengakomodasi catatan perkembangan peserta program dalam tiap tugas 

perkembangannya sesuai kategori-kategori dalam modul ini.  
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(1) Pasangan Tidak Tahu Harm Reduction 

Pada kategori ini, pasangan penasun sudah mengetahui penyuntikan narkoba 

pasangannya. Mereka biasanya sudah memiliki berbagai pengalaman, mulai dari 

dipermalukan di depan orang-orang, dibohongi, terjerat utang, sampai mengalami tindak 

kekerasan. Selain perlakuan tidak menyenangkan dari penasun, pasangan juga kadang 

mengalami dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi9.  

Walaupun demikian, pada umumnya pasangan ingin supaya para penasun berhenti 

mengonsumsi narkoba. Hal ini bisa dimaklumi sebab kebijakan “perang terhadap narkoba” 

telah diterapkan secara global hampir setengah abad lamanya. Kampanye negatif tentang 

konsumsi narkoba yang bersifat menghakimi dan menakut-nakuti pun dilakukan secara 

masif dan terus-menerus baik oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat. 

Di samping itu, tentu saja konsumsi narkoba ilegal yang dilakukan selama ini telah banyak 

menghabiskan dana keluarga karena harga dan kualitasnya yang tidak terkendali. Belum 

lagi saat berurusan dengan pihak kepolisian, pasangan tentu akan berupaya ‘menebus’ si 

penasun demi menutupi aib. 

Tujuan Khusus 
Pasangan memahami konsep harm reduction. Ini adalah tugas perkembangan pasangan 

penasun sebagai hasil dari tugas pendampingan pada kategori pasangan ini. 

Media/ Alat Bantu  
1. Lembar fakta soal harm reduction10; 

2. Informasi dasar HIV-AIDS11. 

Tugas Pendampingan 
Pada kategori pasangan ini, tugas seorang penjangkau atau petugas pendampingan adalah 

menemui sasaran program untuk membicarakan konsumsi narkoba secara umum.  

Bisa jadi saat membicarakan narkoba, sasaran program memang benar-benar tidak 

menyadari bahwa yang sedang dibicarakan adalah hal yang sangat dekat dengan dirinya. 

Pada kasus ini, seorang petugas juga harus peka. Kepekaan ini bisa didapatkan pada saat 

memastikan calon sasaran program adalah benar pasangan penasun yang sudah 

mengetahui penyuntikan narkoba pasangannya. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah, 

apakah hubungan mereka bermasalah? 

Tips 1  
Tanyakan kepada sasaran program apakah selama ini penyuntikan narkoba pasangannya 

menjadi persoalan di rumah tangganya! 

                                                             
9 Laporan Kajian Kebutuhan Pengguna NAPZA Suntik Perempuan dan Perempuan Pasangan Pengguna NAPZA Suntik di 8 
Kota Indonesia. IHPCP-AusAID, 2007. Bisa dibaca di http://rumahcemara.or.id/book/perempuan-perempuan-di-lingkar-
napza/   
10 Salah satu lembar fakta tentang harm reduction dimuat di situs web Pusat Penelitian HIV-AIDS Unika Atma Jaya Jakarta 
dengan judul Informasi Dasar Harm Reduction yang tayang 18 September 2014. Bisa dibaca di https://arc-
atmajaya.org/informasi-dasar-harm-reduction/   
11 Media yang memuat informasi dasar HIV-AIDS sudah banyak sekali yang bisa diperoleh baik secara daring (online) 
maupun cetak. Walaupun demikian, informasi yang kredibel atau bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan 
hendaknya menjadi pertimbangan para petugas pendampingan sebagai media yang bisa membantu proses pendampingan. 
Informasi dasar HIV-AIDS yang memenuhi kriteria tersebut salah satunya bisa dibaca di 
http://rumahcemara.or.id/informasi-dasar-hiv-aids/   

http://rumahcemara.or.id/book/perempuan-perempuan-di-lingkar-napza/
http://rumahcemara.or.id/book/perempuan-perempuan-di-lingkar-napza/
https://arc-atmajaya.org/informasi-dasar-harm-reduction/
https://arc-atmajaya.org/informasi-dasar-harm-reduction/
http://rumahcemara.or.id/informasi-dasar-hiv-aids/
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Dalam sejumlah kasus, ada saja pasangan konsumen narkoba yang masalahnya bukan 

karena konsumsi narkoba pasangannya. Jadi, walaupun mereka sudah tahu penyuntikan 

narkoba pasangannya, bisa jadi masalah rumah tangganya adalah campur tangan mertua 

yang kelewat besar, misalnya. 

Bila yang menjadi masalah rumah tangga mereka bukanlah konsumsi narkoba, maka hal 

selanjutnya yang harus diperiksa adalah soal HIV.  

Di sini, tugas seorang petugas penjangkau adalah mencari tahu apakah penasun yang 

menjadi pasangan calon peserta program mengidap HIV atau tidak. Hal ini dilakukan supaya 

pasangan yang sebelumnya tidak punya masalah rumah tangga tersebut tidak jadi 

bertengkar karena ketidakhati-hatian petugas penjangkau dalam memeriksa persoalan HIV 

pada sebuah rumah tangga. 

Setelah berhasil membuat sasaran program sadar bahwa pasangannya adalah seorang 

penasun yang berisiko tertular HIV, lantas tugas berikutnya adalah menjadikannya paham 

akan pendekatan pengurangan dampak buruk alih-alih pelarangan konsumsi narkoba. 

Tips 2 
Diskusikan mengenai harm reduction atau pendekatan pengurangan dampak buruk pada 

konsumsi narkoba! 

Setelah pasangan diberikan penjelasan mengenai pentingnya upaya-upaya mengurangi 

dampak merugikan dari konsumsi narkoba ketimbang berhenti mengonsumsi narkoba sama 

sekali, di antara mereka tentu ada saja yang tidak sependapat. 

Namun, harm reduction adalah upaya agar seorang konsumen narkoba dapat hidup secara 

sehat dan produktif tanpa perlu mengurangi konsumsi narkobanya.  

Jelaskan bahwa yang bisa dilakukan adalah memberikan dukungan kepada pasangannya 

untuk mengurangi dampak yang lebih merugikan dari konsumsi narkoba yang dilakukan di 

jalanan dan berisiko terhadap kondisi kesehatannya. Ini memang bukan langkah yang ideal, 

yakni tidak mengonsumsi narkoba sama sekali. 

Tapi yang perlu diketahui para pendamping juga adalah, berapa kali janji yang telah 

dilanggar kepada para pasangan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya mengonsumsi 

narkoba.  

Dalam harm reduction, penasun ‘dibebaskan’ untuk tidak lagi membuat janji supaya berhenti 

mengonsumsi narkoba ilegal. Sementara itu, pasangan penasun diarahkan untuk mengikuti 

layanan-layanan kesehatan yang tersedia walaupun saat itu belum bisa menerima konsep 

harm reduction sama sekali. Sasaran program bisa saja membutuhkan layanan yang diawali 

dengan pemeriksaan karena setelah hidup sekian lama bersama seorang penasun, 

kesehatan mereka terpengaruh. 

Tips 3 
Jelaskan lingkup pengurangan dampak buruk pada konsumsi narkoba suntik sesuai uraian 

pada Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 55 Tahun 2015!12 

Dalam peraturan tersebut, lingkup pelaksanaan harm reduction adalah: 

                                                             
12 Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 55 Tahun 2015 tentang Pengurangan Dampak Buruk pada Pengguna NAPZA 
Suntik 
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1. Layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan 

psikososial. Dengan tersedianya alat suntik steril, risiko penularan HIV dan virus 

darah lain seperti hepatitis C menjadi jauh lebih rendah para penasun ; 

2. Mendorong penasun khususnya pecandu opioid menjalani program yang dikenal 

sebagai terapi pengalihan narkoba. Idenya adalah mengganti konsumsi opioid 

jalanan yang berisiko berurusan dengan upaya penegakan hukum serta harga yang 

tidak terkendali dengan dosis narkoba yang disediakan di layanan kesehatan dengan 

harga yang pasti serta lebih terjangkau; 

3. Mendorong penasun untuk melakukan pencegahan penularan HIV kepada 

pasangannya lewat hubungan kelamin; 

4. Layanan konseling dan tes HIV serta pencegahan/ imunisasi hepatitis.    

 

(2) Pasangan Sudah Paham Konsep Harm Reduction 

Pada kategori ini, sasaran program sudah memahami konsep harm reduction. Meskipun, 

boleh jadi mereka belum mau mendukung pasangannya untuk menjadi peserta layanan-

layanan harm reduction. Hal ini bisa dimaklumi karena ketergantungannya akan narkoba 

pernah membuat penasun melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain di 

antaranya mencuri dan menjual barang-barang yang ada di rumah. Tindakan ini sudah tentu 

membuat istri/ pasangan menjadi sangat malu dan terpojok. 

Para perempuan pasangan penasun mungkin pernah mengalami kekerasan selama 

menjalani relasi. Kekerasan pun bervariasi dari kekerasan fisik, psikologis, sampai ekonomi. 

Kekerasan fisik biasanya dilakukan pada saat pasangan sedang sakau dengan memukul 

pasangan. Makian dan hinaan juga sering dilontarkan. Permintaan pada pasangan untuk 

berhenti menggunakan narkoba seringkali justru berujung pada konflik. 

Jadi, walau pasangan telah diberikan penjelasan mengenai pentingnya upaya-upaya 

mengurangi dampak merugikan dari konsumsi narkoba ketimbang berhenti mengonsumsi 

narkoba sama sekali, di antara mereka tentu ada saja yang tidak sependapat. 

Tujuan Khusus 

1. Pasangan mendukung harm reduction penasun; 

2. Pasangan mau memeriksakan diri untuk HIV dan IMS. 

Media/ Alat Bantu 
1. Lembar penjajakan kebutuhan layanan; 

2. Informasi mengenai pentingnya pemeriksaan HIV dan IMS secara dini. 

Tugas Pendampingan 
Di sini, tugas seorang penjangkau adalah mencari tahu atau menjajaki layanan yang 

dibutuhkan pasangan dan mengajaknya menjadi peserta layanan-layanan yang tersedia 

khususnya pemeriksaan HIV karena sangat berhubungan dengan penyuntikan narkoba 

pasangannya.   

Sasaran program juga diajak untuk mengatasi persoalan-persoalan sepanjang hidupnya 

bersama seorang penasun. Berbagai pengalaman tidak menyenangkan tentu telah dilalui 

pasangan selama bertahun-tahun. Tak jarang, hal tersebut turut berdampak pada 

kesehatan, ekonomi, dan sosial pasangan. Tindakan yang berisiko bagi keselamatan tidak 
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hanya dilakukan pada pasangan tetapi juga pada anak, misalnya berkendara saat berada 

dalam pengaruh narkoba.  

Atas dampak-dampak yang sangat umum diceritakan secara terbuka kepada seseorang 

yang mengetahui seluk-beluk konsumsi narkoba, seorang pasangan diarahkan untuk 

mengikuti program atau menjadi peserta layanan yang tersedia. 

Tips 1 
Ingatkan akan seberapa banyak janji untuk berhenti pakai narkoba yang telah dilangar, 

sehingga pilihan terbaik saat ini adalah mendukung harm reduction!  

Pada kategori ini, pasangan sudah memahami layanan-layanan dan konsep harm reduction. 

Ketergantungan pada narkoba memang sangat sulit untuk dihentikan begitu saja. Ini sudah 

dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran janji untuk berhenti konsumsi narkoba. 

Permintaan pada pasangan untuk berhenti menggunakan narkoba seringkali justru berujung 

pada konflik. Kecuali mau menghadapi konflik, maka dukungan terhadap harm reduction 

merupakan salah satu cara terbaik, tepatnya paling realistis, yang bisa ditempuh saat ini. 

Jika bersedia menghadapi konflik agar penasun mau berhenti konsumsi narkoba secara 

total, ingatkan kepada pasangan kalau cara ini sangat berat karena mensyaratkan ancaman 

yang serius. Misalnya, bercerai kalau tidak mau berhenti melalui layanan rehabilitasi. 

Ancaman ini harus betul-betul dilaksanakan secara tegas karena jika tidak, hal itu hanya 

akan mengulangi kegagalan usaha-usaha sebelumnya. 

Saat sasaran program memikirkan apa yang harus dilakukan, mendukung harm reduction 

penasun atau memberikan ultimatum terakhir, petugas penjangkau bisa melakukan 

penjajakan kebutuhan pasangan penasun. 

Tips 2  
Jajaki layanan HIV dan IMS serta layanan lain yang dibutuhkan pasangan penasun! 

Tanyakan apakah sasaran program mengetahui penasun yang menjadi pasangannya 

mengidap HIV. Bila tidak tahu, tanyakan apakah selama ini mereka mengenakan kondom 

tiap berhubungan seksual. Ini untuk mengetahui kebutuhan pasangan penasun terhadap 

layanan HIV, terutama untuk melakukan pengobatan sedini mungkin jika mereka benar-

benar tertular dari pasangannya.   

Selain kebutuhan akan layanan HIV, tentu saja hubungan kelamin tanpa kondom berisiko 

pula pada penularan IMS. Ajak sasaran program untuk memeriksakan diri di layanan 

kesehatan terpercaya! 

Selain kedua pemeriksaan tersebut, petugas pendampingan bisa menjelaskan layanan-

layanan yang tersedia bagi para pasangan terkait persoalan yang dialami. Misalnya dalam 

hal KDRT, pendamping bisa saja bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum maupun 

institusi pemerintah untuk penyelesaian persoalan yang dialami itu.  

Tips 3 
Perkenalkan layanan di luar kesehatan yang tersedia di lingkungan sekitar!  

Bila dalam penjajakan ternyata ditemukan adanya KDRT, maka kenalkan pasangan 

penasun dengan layanan pendampingan terhadap kasus-kasus seperti ini. Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyediakan program bagi 

perempuan dan anak korban tindak kekerasan di tiap kabupaten/ kota yang meliputi 

pelayanan medis, hukum, psikologis, dan rehabilitas sosial. 



Modul Penjangkauan dan Pendampingan 
Pasangan Pengguna Narkoba Suntik 

 

16 

Untuk persoalan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, klinik-klinik PKBI misalnya 

bisa menjadi rujukan untuk persoalan ini. 

Pasangan penasun juga membutuhkan kelompok dengan hubungan yang saling 

mendukung ketika seorang anggota kelompok membutuhkan dukungan mulai dari yang 

bersifat emosional hingga finansial. Kelompok-kelompok dukungan keluarga pada program 

rehabilitasi ketergantungan narkoba juga bisa dijadikan rujukan. 

Dalam hal layanan bagi pasangan penasun, petugas-petugas pendampingan wajib 

mengetahui layanan dan dukungan yang tersedia di daerahnya masing-masing untuk 

masalah-masalah yang mungkin dihadapi seperti KDRT, utang-piutang, kespro, KB, hingga 

kelompok dukungan sesama pasangan penasun.      

 

(3) Pasangan Menjadi Peserta Layanan  

Pada kategori ini, sasaran program mungkin sudah mengikuti tes HIV dan IMS. Namun, 

mereka belum tentu menjadi peserta layanan pengobatan ARV jika mereka positif HIV 

misalnya, atau mengunjungi kantor P2TP2A apabila mereka mengalami KDRT.  

Perempuan memegang peranan penting dalam proses pengurangan dampak buruk 

konsumsi narkoba pasangannya, termasuk rehabilitasi. Namun, perempuan juga mengalami 

dampak yang buruk dari ketergantungan narkoba pasangannya. Oleh karena itu, mereka 

perlu dibukakan akses yang seluas-luasnya agar dapat berperan dalam program ini. 

Program yang telah ada selama ini belum mendorong perempuan-perempuan ini untuk 

menganalisis peluang-peluang yang ada. Kelompok-kelompok pendukung yang dibentuk, 

sebagian besar hanya menampung keluh kesah dari para perempuan ini tanpa mendorong 

mereka untuk menjadikan pengalaman sebagai media pendidikan.  

Tujuan Khusus 
1. Mendampingi sasaran program dalam mengakses layanan-layanan yang untuk 

memenuhi kebutuhannya; 

2. Mendiskusikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan terhadap penasun yang 

menjadi pasangannya. 

Media/ Alat Bantu 
1. Peta layanan yang tersedia untuk ARV, kespro dan KB, PPIA, atau KDRT terdekat; 

2. Jaringan kelompok dukungan untuk pemberdayaan perempuan. 

Tugas Pendampingan 
Karena pemberdayaan pasangan penasun merupakan tujuan utama dalam panduan 

pendampingan ini, maka upaya-upaya untuk mengatasi persoalan dirinya sendiri harus 

dilakukan. Untuk mengoptimalkannya, mereka perlu diperkenalkan dan berjuang bersama 

kelompok perempuan lain yang juga mengalami nasib serupa, dan akan lebih baik bila ada 

di antara mereka yang sudah berhasil keluar dari persoalannya dan berdaya. 

Di sini tugas seorang pendamping adalah memastikan pasangan penasun yang menjadi 

sasaran program ini benar-benar mengakses layanan yang tersedia untuk mengatasi 

masalahnya dan terlibat aktif di dalamnya.  

Tips 1 
Ajak pasangan penasun mendaftar menjadi peserta layanan yang dibutuhkannya! 
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Ini akan bergantung dari kebutuhan yang sebelumnya telah dijajaki oleh petugas 

pendampingan. Misalnya, setelah memeriksakan dirinya untuk HIV dan ternyata hasilnya 

positif, mereka akan membutuhkan layanan pengobatan ARV. Ajak pasangan penasun 

untuk mendaftarkan diri ke klinik ARV terdekat dan pastikan mereka terlibat dalam layanan 

tersebut.  

Pekerjaan ini memang tidak mudah. Karenanya, petugas pendampingan perlu memiliki peta 

layanan apa saja yang dibutuhkan pasangan penasun dan memahaminya.  

Ajak pasangan penasun untuk mendiskusikan berbagai manfaat yang akan mereka 

dapatkan dari layanan-layanan tersebut. Ajaklah supaya mereka memberanikan diri 

mendaftar pada salah satu layanan tersebut dan mendatanginya.  

Sekali lagi, tujuan utama panduan ini adalah untuk memberdayakan pasangan penasun. 

Maka harus diingat bahwa petugas pendampingan tidak seharusnya menjadi pelayan atau 

petugas pengantar pasangan penasun ke tempat layanan tiap kali mereka harus 

mendatanginya. Pengecualian bisa dilakukan untuk melakukan pendaftaran. Setelah itu, 

mereka perlu didukung supaya mampu melakukannya secara mandiri. 

Tips 2   
Pastikan sasaran program menjadi peserta layanan secara aktif! 

Walaupun petugas pendampingan tidak lagi mengantarkan pasangan penasun tiap kali 

mereka harus mendatangi sebuah layanan, tetaplah berinteraksi dengan mereka. Tanyakan 

perkembangan persoalan yang telah mereka tangani dengan menjadi peserta di sebuah 

layanan. Tawarkan pula bantuan apa lagi yang mereka butuhkan. 

Dalam rumah tangga di mana terdapat orang yang ketergantungan konsumsi narkoba, 

keputusan untuk berhenti atau terus mengonsumsi narkoba sepenuhnya berada di tangan 

konsumennya. Walaupun demikian, urusan konsumsi narkoba ini seharusnya tidak 

memengaruhi urusan yang lebih penting dalam rumah tangga seperti pendidikan anak, 

tabungan, dan jaminan kesehatan.  

Untuk itu, pasangan penasun perlu didorong untuk memiliki posisi tawar yang kuat untuk 

menentukan arah rumah tangga. Bukan tidak mungkin jika dalam perjalanannya, karena 

sudah sangat dirugikan, pasangan penasun bisa memutuskan untuk mengakhiri hubungan 

rumah tangganya.  

Dalam urusan ini, kelompok-kelompok dukungan diperlukan selain layanan yang tepat.  

Tips 3  
Perkenalkan sasaran program dengan kelompok-kelompok dukungan untuk pemberdayaan 

perempuan! 

Kelompok-kelompok dukungan yang dibuat untuk pemberdayaan perempuan dan 

kesetaraan gender biasanya tidak tabu untuk membicarakan posisi tawar perempuan dalam 

rumah tanggga. Disksusi-diskusi soal ini akan memupus perasaan bersalah karena tega 

meninggalkan seorang penasun apabila kemungkinan perceraian terjadi. 

Program pencegahan HIV yang sangat berorientasi pada penasun juga menyebabkan ruang 

partisipasi bagi perempuan pasangan penasun menjadi tertutup. Padahal merekalah yang 

menyangga beban keluarga akibat tindakan pasangannya. Dari sisi potensi, jelas mereka 

lebih memiliki potensi untuk dikembangkan karena tidak memiliki keterbatasan akibat 

ketergantungan narkoba.  
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Tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan mungkin tidak secara tegas dan tuntas 

didiskusikan dalam pertemuan-pertemuan kelompok dukungan. Di sini, petugas 

pendampingan perlu memastikan pasangan penasun telah menjadi peserta layanan yang 

diperlukan dan secara aktif memberdayakan dirinya sendiri selain berpartisipasi dalam 

kelompok-kelompok pemberdayaan perempuan.  

Kecuali adanya tindakan KDRT dan persoalan-persoalan lain yang memungkinkan 

terjadinya perceraian, pasangan penasun akan menjadi rekan kerja petugas-petugas 

pendampingan dalam rangka menjaga kesehatan penasun mulai dari pilihan untuk tidak 

meneruskan konsumsi narkoba, melakukan upaya untuk mensubstitusi narkoba, hingga 

melakukan praktik penyuntikan narkoba yang lebih aman. 

Ingatkan kepada sasaran program, meskipun mendukung harm reduction, bukan berarti 

posisi perempuan dalam hubungan dengan penasun berada di bawah. Pasangan penasun 

justru memiliki posisi tawar yang lebih tinggi karena mereka tidak memiliki keterbatasan 

akibat ketergantungan narkoba. 
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Lampiran 
1. Bahan Bacaan: Pengguna Narkoba Suntik  

Pengguna Narkoba Suntik atau Orang yang Menyuntikkan Narkoba  

Secara global, sekitar 13 juta orang menyuntikkan narkoba dan 1,7 juta di antaranya hidup 

dengan HIV. Konsumsi narkoba dengan cara suntik menyumbang sekitar 10 persen dari 

infeksi HIV secara global dan 30 persen dari mereka yang berada di luar Afrika. Tingkat 

prevalensi HIV regional tinggi pada orang yang menyuntikkan narkoba alias pengguna 

narkoba suntik di seluruh bagian dunia (hingga 15,5 persen di Afrika Timur dan Selatan). 

Konsumen narkoba juga secara tidak proporsional tertular hepatitis C. Prevalensi global 

hepatitis C pada orang-orang yang menyuntikkan narkoba diperkirakan mencapai 67 

persen. Selain itu, lebih dari setengah dari sekitar 2,2 juta pengidap HIV sekaligus hepatitis 

C (koinfeksi) di seluruh dunia adalah mereka yang menyuntikkan narkoba.  

Harm reduction (termasuk layanan alat suntik steril dan terapi substitusi opioid) adalah 

pendekatan berbasis bukti untuk pencegahan, pengobatan, dan perawatan HIV bagi 

pengguna narkoba suntik dan sangat didukung oleh WHO (world health organisation) serta 

badan PBB lainnya.  

Meskipun demikian, pemidanaan konsumsi narkoba dan stigma serta diskriminasi terhadap 

orang-orang yang menyuntikkan narkoba berkontribusi terhadap penularan HIV yang 

berkelanjutan karena kegagalan mereka memperoleh layanan harm reduction dan akses 

kesehatan lainnya. Di banyak tempat, program harm reduction sama sekali tidak tersedia 

atau sangat terbatas ketersediaan dan pemerolehannya (aksesibilitas) karena kebijakan dan 

hukum yang tidak efektif serta membatasi. 

Berikut ini adalah paket komprehensif layanan kesehatan yang direkomendasikan WHO 

untuk pencegahan, pengobatan, dan perawatan HIV bagi pengguna narkoba suntik: 

1. Layanan alat suntik steril; 

2. Terapi substitusi opioid; 

3. Tes dan konseling HIV; 

4. Pengobatan dan perawatan HIV; 

5. Program kondom; 

6. Program intervensi perilaku; 

7. Pencegahan dan pengelolaan virus hepatitis, TBC, dan kondisi kesehatan mental; 

8. Layanan kesehatan seksual dan reproduksi; 

9. Penyediaan naloxone (zat antagonis opioid) dan pelatihan pencegahan overdosis 

bagi komunitas penasun. 

 

Sumber Bahan Bacaan: People Who Inject Drugs. Artikel untuk topik informasi mengenai populasi 

kunci penanggulangan HIV-AIDS di situs web World Health Organization. Artikel bisa dibaca di: 

https://www.who.int/hiv/topics/idu/about/en/  

 

  

 

https://www.who.int/hiv/topics/idu/about/en/
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2. Contoh Informed Consent atau Persetujuan Partisipasi Program 

Persetujuan Partisipasi dalam Program Pendampingan Pasangan Penasun  

Saya telah mendapatkan penjelasan mengenai “Program Pendampingan bagi Perempuan 

Pasangan Pengguna Narkoba Suntik” yang diselenggarakan Yayasan ________________ 

yang beralamat di Jl.___________________ Kec.____________ Kab/ Kota.____________.  

Saya memahami bahwa keikutsertaan dalam program ini mensyaratkan pembicaraan hal-

hal yang bersifat pribadi juga rahasia bersama petugas program mengenai kehidupan saya 

yang berpasangan dengan seorang penasun. Selain itu, saya juga memahami bahwa 

informasi kehidupan rumah tangga atau hubungan saya dengan seorang penasun hanya 

akan dipergunakan untuk kepentingan program dan identitas saya akan dirahasiakan. 

Saya setuju untuk berpartisipasi dalam program pendampingan ini melalui kerja sama saya 

dengan petugas pendampingan, di antaranya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan petugas pelaksana program demi mewujudkan tujuan utama program ini, 

yakni pemberdayaan pasangan penasun.  

Saya memiliki kebebasan untuk tetap berpartisipasi dalam program ini atau mengundurkan 

diri kapan saja tanpa dikenakan sanksi apapun.  

Untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul seiring berjalannya pelaksanaan program di 

mana saya berpartisipasi di dalamnya, saya dapat menghubungi,  

Nama Penanggung Jawab Program: ____________________________ 

Nomor/ Alamat yang bisa dihubungi: ____________________________ 

Atas persetujuan yang saya berikan, saya berhak diberi kesempatan untuk membaca 

dengan saksama serta mendapatkan salinan lembar persetujuan ini.  

 

_______________, tgl/ bln/ thn 

 

Yang memberi persetujuan: _______________ nama peserta program  
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3. Contoh Formulir Kegiatan Berkala Petugas Pendampingan 



4. Lembar Fakta: Pengurangan Dampak Buruk Konsumsi Narkoba 

Informasi Dasar Harm Reduction 

International Harm Reduction Association, sebuah kelompok masyarakat sipil yang 

memperjuangkan reformasi kebijakan narkoba pada 2005 mendefinisikan harm reduction 

(HR) sebagai, “A comprehensive package of policies and programs which attempt to 

primarily reduce the adverse health, social, and economic consequences of mood altering 

substances to drug users, their families, and communities”. 

Seperti arti katanya, HR merujuk pada kebijakan, program, dan praktik-praktik yang tujuan 

utamanya adalah untuk mengurangi dampak merugikan dari penggunaan zat psikoaktif 

tanpa harus mengurangi konsumsi zat tersebut. Berbagai dampak merugikan yang bisa 

terjadi sebagai akibat dari konsumsi narkoba adalah HIV-AIDS, hepatitis B dan C, biaya 

sosial-ekonomi yang timbul akibat konsumsi narkoba, serta aspek hukum dan kriminalisasi 

atas konsumsi narkoba.  

Program-program layanan dalam HR lebih difokuskan untuk mencegah dampak-dampak 

buruk tersebut pada orang-orang yang masih aktif menggunakan narkoba sehingga mereka 

dapat tetap hidup dengan baik dan produktif sampai pengobatan berhasil atau mereka 

berhenti atas kesadaran sendiri. 

HR adalah konsep yang saat ini kembali digunakan untuk promosi dan peningkatan 

kesehatan masyarakat. HR mulai ramai dibicarakan kembali sejak merebaknya kasus infeksi 

HIV di kalangan pengguna narkoba suntik. Analogi yang biasa digunakan untuk memahami 

dasar pemikiran program HR adalah penggunaan sabuk pengaman bagi para pengendara 

mobil. Penggunaan sabuk pengaman tidak dapat mencegah terjadinya kecelakaan mobil, 

tapi bertujuan untuk mencegah luka dan kematian saat kecelakaan terjadi.  

Dengan kata lain, penggunaan sabuk pengaman meminimalisasi risiko terjadinya luka dan 

kematian pada pengendara mobil tanpa harus menghentikan mereka dari mengendarai 

mobil. 

Apa yang menjadi ciri khas utama dari program HR? 

Konsep dari program HR memiliki tiga ciri utama. Pertama, memiliki tujuan pragmatis jangka 

pendek untuk mencegah laju penyebaran HIV. Kedua, bekerja dengan hierarki sarana 

berikut untuk mencapai tujuan-tujuan khusus, yakni pengguna narkoba didorong untuk 

berhenti memakai narkoba. Jika pengguna narkoba memutuskan tetap menggunakan 

narkoba, maka didorong untuk menghentikan penggunaan dengan cara menyuntik. 

Jika pengguna narkoba memutuskan untuk tetap menggunakan narkoba dengan menyuntik, 

maka didorong dan dipastikan untuk tidak memakai atau berbagi peralatan suntiknya secara 

bergantian dengan pengguna lain. Terakhir, jika tetap terjadi penggunaan bergantian, maka 

pengguna narkoba didorong dan dilatih untuk mensterilkan peralatan suntiknya di antara 

setiap penggunaan.  

Lalu, ciri ketiga program HR adalah keterlibatan pengguna narkoba sebagai pelaku aktif 

dalam program, bukan hanya penerima layanan yang pasif.  

Pencegahan penularan HIV melalui penggunaan alat suntik tidak steril menjadi salah satu 

tantangan terbesar dalam upaya mewujudkan akses universal layanan kesehatan. Hasil 

kajian yang ada membuktikan bahwa paket layanan komprehensif yang mencakup 
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pencegahan, perawatan, dan pengobatan HIV bagi penasun diperlukan untuk dapat secara 

efektif mencegah laju penularan HIV.  

Seperti yang dijelaskan WHO di sebuah laman situs webnya, layanan-layanan bagi penasun 

untuk mengurangi dampak yang lebih merugikan dari konsumsi narkoba bisa sangat 

beragam. Di antara layanan dengan pendekatan kesehatan masyarakat tersebut di 

antaranya: 

1. Layanan alat suntik steril. Ketakutan kalau suntikan bisa jadi barang bukti tindak 

pidana narkoba, membuat konsumsi putau menggunakan alat suntik secara 

bergiliran marak. Hal ini menyebabkan lonjakan temuan kasus HIV-AIDS di kalangan 

penasun pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an di Indonesia. Layanan ini 

mencegah penularan virus darah melalui penyuntikan narkoba, karena alat suntik 

steril disediakan bagi konsumen narkoba di puskesmas dan sejumlah LSM; 

2. Terapi substitusi opioid. Heroin alias putau merupakan senyawa opioid yang paling 

banyak dikonsumsi dengan cara suntik di Indonesia. Terapi ini menggunakan opioid 

sintetis yang diproduksi secara resmi dan disediakan hingga di tingkat puskesmas 

bahkan klinik di lapas atau rutan. Pasien ketergantungan putau yang mengikuti 

program ini mendapatkan dosis harian terukur opioid sintetis yang mensubstitusi 

putau, narkoba yang diperoleh di pasar gelap dengan bahan baku, mutu, serta harga 

yang tidak terkendali. Dengan dosis harian terukur opioid dengan bahan baku, mutu, 

serta harga yang terjamin, peserta terapi bisa menjalani hidupnya secara lebih 

produktif; 

3. Tes HIV dan konseling. Layanan ini tidak mengurangi dampak merugikan konsumsi 

narkoba secara langsung terutama dalam mencegah penularan HIV. Pemeriksaan 

laboratorium adalah satu-satunya cara mengetahui apakah seseorang terinfeksi HIV. 

Layanan ini dapat menjadi pintu masuk bagi orang-orang yang menyuntikkan 

narkoba untuk mendatangi dan mulai mempercayai layanan kesehatan. Interaksi ini 

memungkinkan penasun untuk menjadi peserta layanan yang berkaitan dengan 

konsumsi narkoba seperti layanan alat suntik steril atau terapi substitusi narkoba; 

4. Terapi antiretroviral. Pengobatan HIV menggunakan obat antiretroviral (ARV) 

membantu para penasun yang mengidap HIV dalam mengatasi infeksi tersebut. 

Terapi ARV dan perawatan kesehatan yang berkaitan dengan HIV oleh penasun 

memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengadopsi dan mengintegrasikan 

perilaku-perilaku yang lebih aman dan sehat selain juga bermanfaat sebagai upaya 

pencegahan atas tidak terdeteksinya HIV dalam darah yang jumlahnya tidak cukup 

untuk bisa menularkan;   

5. Pencegahan dan perawatan IMS. Risiko penularan HIV saat melakukan hubungan 

seks tanpa kondom menjadi lebih tinggi saat terdapat luka pada alat kelamin 

seseorang akibat IMS yang diidapnya. Layanan pencegahan dan perawatan IMS 

dilakukan penularan HIV melalui hubungan kelamin bisa dicegah; 

6. Program kondom. Saat penasun secara rutin memperoleh layanan di fasilitas 

kesehatan untuk mengurangi dampak buruk konsumsi narkobanya, mereka juga 

dibekali kesadaran akan pentingnya kondom untuk mencegah penularan HIV dan 

IMS dan dan ke pasangan seksnya; 

7. Pendidikan kesehatan bagi penasun dan pasangannya. Selain konsumsi narkoba 

yang lebih aman, penasun dan pasangannya juga dibekali pengetahuan kesehatan 

khususnya untuk mencegah penularan virus darah dan IMS serta terapi ARV yang 
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sangat berguna untuk mencegah penularan di antara pasangan dan bayi yang akan 

dikandung hingga dilahirkan; 

8. Vaksinasi, diagnosis, dan pengobatan hepatitis dan tuberculosis. Penasun sangat 

rentan terhadap infeksi hepatitis C karena tidak hanya lewat alat suntik bekas tapi 

juga alat penunjang penyuntikan yang digunakan bergantian seperti sabuk pengikat 

(torniquet) atau sendok sebagai wadah untuk melarutkan narkoba. Terlebih, koinfeksi 

HIV dan hepatitis mempercepat kerusakan lever. Vaksinasi tersedia untuk hepatitis A 

dan B. Biarpun belum ada vaksinnya, kini terapi hepatitis C efektif dilakukan dengan 

konsumsi kombinasi pil selama 3-6 bulan tanpa efek samping yang menyiksa seperti 

pada  pengobatan generasi sebelumnya. Tuberculosis (TBC) juga kerap dialami 

penasun. Studi yang pernah dilakukan di Indonesia menemukan, penasun memiliki 

risiko lebih tinggi terinfeksi TBC terkait HIV dibanding nonpenasun. Untungnya, 

pengobatan TBC sudah tersedia di puskesmas; 

9. Penyediaan naloxone dan pelatihan pencegahan overdosis bagi komunitas penasun. 

Naloxone adalah zat antagonis opioid. Obat ini sangat efektif mengatasi dan 

mencegah kematian akibat overdosis putau dan opioid lainnya. Dalam lima tahun 

terakhir, kasus kematian akibat overdosis opioid di Indonesia memang jarang 

dilaporkan karena pasokan putau yang juga jauh berkurang. Sebaliknya, kematian 

akibat overdosis opioid di AS dilaporkan paling banyak jumlahnya lima tahun 

belakangan. Dari fenomena di dua negara yang saling berpunggungan tersebut, 

bukan tidak mungkin pasokan opioid termasuk yang sintetis bisa meningkat sewaktu-

waktu. Untuk itu, program pencegahan overdosis tetap perlu dilakukan di Indonesia 

agar para penasun dan profesional medis tetap waspada akan ancaman ini. 

Saat bicara mengenai HR, seringkali fokusnya diarahkan hanya pada layanan penyediaan 

alat suntik steril. Layanan ini seringkali diinterpretasikan sebagai bentuk persetujuan 

terhadap perilaku konsumsi narkoba. Layanan ini lebih tepat dilihat sebagai salah satu cara 

untuk mencapai tujuan pragmatis jangka pendek, yaitu mencegah penularan HIV.  

Jika dianalogikan kembali menggunakan contoh sebelumnya dengan mewajibkan 

pengendara mobil untuk menggunakan sabuk pengaman, tidak berarti pemerintah merestui 

atau menyetujui tindakan mengemudi yang berisiko. Pemerintah justru mengakui fakta 

mengenai sering terjadinya tindakan mengemudi yang berisiko dan berusaha untuk 

menanggulangi akibat dari tindakan buruk tersebut.  

Menyediakan alat suntik steril bagi para penasun bukan berarti menyetujui atau mendorong 

mereka untuk terus menyuntik narkoba. Layanan itu lebih didasarkan oleh fakta bahwa 

menyuntik narkoba memang terjadi dan tidak mudah untuk dicegah. Selain itu, menyuntik 

narkoba mengandung risiko kesehatan, sehingga diperlukan usaha untuk mengurangi 

dampak yang lebih merugikan dari konsumsi narkoba dengan cara suntik. Tujuan utamanya 

adalah agar warga negara yang terpaksa masih harus menyuntik narkoba ini kesehatannya 

terlindungi.  

 

Lembar Fakta diolah dari:  

Informasi Dasar Harm Reduction yang tayang di situs web Pusat Penelitian HIV/AIDS Unika Atma 

Jaya Jakarta, 18 September 2014 https://arc-atmajaya.org/informasi-dasar-harm-reduction/  

Pendekatan-Pendekatan Pengurangan Dampak Buruk untuk Penggunaan NAPZA Suntik. Koleksi 

Perpustakaan Rumah Cemara, 22 Desember 2007 http://rumahcemara.or.id/book/pendekatan-

pendekatan-pengurangan-dampak-buruk-untuk-penggunaan-napza-suntik/   

https://arc-atmajaya.org/informasi-dasar-harm-reduction/
http://rumahcemara.or.id/book/pendekatan-pendekatan-pengurangan-dampak-buruk-untuk-penggunaan-napza-suntik/
http://rumahcemara.or.id/book/pendekatan-pendekatan-pengurangan-dampak-buruk-untuk-penggunaan-napza-suntik/
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5. Bahan Bacaan: Informasi Dasar HIV-AIDS 

Informasi Dasar HIV-AIDS 

Apakah HIV? 

HIV singkatan dari “human immunodeficiency virus”. Virus ini menjangkiti sel-sel sistem 

kekebalan tubuh kita dan menghancurkan atau mengganggu fungsinya. Infeksi virus ini 

mengakibatkan terjadinya penurunan sistem kekebalan tubuh yang terus-menerus. 

Apakah gejala-gejala HIV? 

Sebagian besar orang yang terinfeksi HIV tidak menyadarinya karena tidak ada gejala yang 

segera tampak setelah terjadi infeksi awal. Beberapa orang mengalami gangguan kelenjar 

dengan efek seperti demam (disertai panas tinggi, gatal-gatal, nyeri sendi, dan pembengkakan 

pada limpa). Ini biasanya terjadi antara enam minggu dan tiga bulan setelah terjadinya infeksi. 

Walaupun infeksi HIV tidak disertai gejala awal, seseorang yang terinfeksi HIV sangat mudah 

menularkan virus tersebut kepada orang lain. 

Di manakah adanya HIV? 

HIV dapat ditemukan dalam cairan tubuh seperti darah, cairan semen/ mani, cairan vagina, dan 

air susu ibu. 

HIV tidak ditemukan pada keringat, urine, dan  tinja dalam jumlah yang cukup untuk menginfeksi. 

Bagaimana cara penularan HIV? 

HIV dapat menular terutama melalui: 

 Hubungan seksual dengan pengidap HIV tanpa menggunakan kondom; 

 Penggunaan alat suntik bergiliran dengan yang terinfeksi HIV; 

 Dari ibu ke bayi saat kehamilan, pada proses persalinan, dan saat bayi disusui. 

HIV tidak menular melalui: 

Berpelukan, bersalaman, makan minum bersama, mengobrol dengan pengidap HIV, atau gigitan 

nyamuk. 

Apakah AIDS? 

AIDS singkatan dari “acquired immuno-deficiency syndrome”, adalah sekumpulan gejala 

penyakit yang menyerang tubuh manusia saat sistem kekebalan tubuhnya telah dirusak oleh 

virus yang disebut HIV. 

Kapankah seorang terkena AIDS? 

Istilah AIDS digunakan untuk tahap-tahap infeksi HIV yang paling lanjut. Sebagian besar orang 

yang terkena HIV, bila tidak mendapat pengobatan, akan menunjukkan tanda-tanda AIDS dalam 

waktu 8-10 tahun. 

Dengan gaya hidup sehat, jarak waktu antara infeksi HIV dan menjadi sakit karena AIDS dapat 

berkisar antara 10-15 tahun, kadang-kadang bahkan lebih lama. 

Bagaimana ciri orang yang terinfeksi HIV? 

Satu-satunya cara untuk menentukan apakah HIV ada di dalam tubuh seseorang adalah melalui 

tes HIV. 

Sumber Bahan Bacaan: Informasi Dasar HIV-AIDS. Bisa dibaca di 

http://rumahcemara.or.id/informasi-dasar-hiv-aids/  

http://rumahcemara.or.id/informasi-dasar-hiv-aids/
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6. Bahan Bacaan: Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk pada Pengguna 

NAPZA Suntik 

Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Konsumsi Narkoba Suntik 

Bahan bacaan ini sepenuhnya merupakan Bab II (Pasal 3-15) Peraturan Menteri Kesehatan 

RI No. 55 Tahun 2015 tentang Pengurangan Dampak Buruk pada Pengguna NAPZA Suntik.  

Pengurangan dampak buruk pada penasun dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:  

a. Penyediaan layanan berbasis hak; 

b. Mengoptimalkan modalitas penyediaan layanan; 

c. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pengurangan dampak 

buruk pada penasun; dan 

d. Pelayanan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan. 

Pelaksanaan pengurangan dampak buruk pada penasun meliputi:  

a. Layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan 

psikososial;  

b. Mendorong penasun khususnya pecandu opioida menjalani terapi rumatan opioida 

dan terapi ketergantungan NAPZA lainnya;  

c. Mendorong penasun untuk melakukan pencegahan infeksi melalui hubungan 

seksual; dan  

d. Layanan konseling dan tes HIV serta pencegahan/ imunisasi hepatitis. 

Layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial 

diarahkan untuk melakukan upaya promosi kepada penasun untuk berhenti mengonsumsi 

NAPZA. 

Terhadap penasun yang belum dapat berhenti mengonsumsi NAPZA, upaya promosi 

dilakukan dengan: 

a. Mendorong untuk tidak mengonsumsi NAPZA dengan cara suntik; atau 

b. Mendorong penggunaan alat suntik steril. 

Layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial 

dilakukan melalui kegiatan:  

a. Penjangkauan dan pendampingan kepada penasun;  

b. Konseling kepada penasun untuk pengurangan risiko; dan  

c. Penyediaan paket pencegahan melalui alat suntik steril. 

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas bertujuan untuk:  

a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penasun mengenai dampak buruk 

konsumsi NAPZA;  

b. Mendekatkan penasun kepada layanan lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas 

hidup fisik, mental, dan sosial penasun; dan  

c. Menghentikan beredarnya alat suntik bekas pakai yang berpotensi menularkan HIV, 

hepatitis B dan C. 

Layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial 

diselenggarakan oleh:  

a. Puskesmas yang memiliki layanan pengurangan dampak buruk pada penasun; dan  

b. Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat lain yang 

menyelenggarakan kegiatan pengurangan dampak buruk pada penasun. 
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Puskesmas penyelenggara layanan alat suntik steril ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan 

kabupaten/ kota setempat.  

Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat lain yang menyelenggarakan 

layanan tersebut harus bekerja sama dengan puskesmas yang telah ditetapkan oleh kepala 

dinas kesehatan setempat.  

Puskesmas wajib melaporkan pelaksanaan kerja sama tersebut kepada kepala dinas 

kesehatan setempat. 

Pengurangan dampak buruk pada penasun dalam terapi rumatan opioida dilaksanakan 

melalui:  

a. Program terapi rumatan metadona; dan 

b. Terapi rumatan buprenorfina.  

Pengurangan dampak buruk pada penasun dalam terapi ketergantungan NAPZA lainnya 

dilakukan melalui layanan:  

a. Detoksifikasi dan terapi putus zat; 

b. Kondisi gawat darurat; 

c. Komorbiditas fisik dan psikiatri; 

d. Rawat jalan; dan 

e. Rehabilitasi rawat inap. 

Terapi rumatan opioida dan terapi ketergantungan NAPZA lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam uraian di atas dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh 

Menteri Kesehatan RI. 

Penyelenggaraan terapi rumatan opioida dan terapi ketergantungan NAPZA lainnya 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pengurangan dampak buruk pada penasun dengan pencegahan penularan seksual 

diselenggarakan dalam bentuk:  

a. Komunikasi, informasi, dan edukasi yang diarahkan secara khusus kepada penasun 

dan pasangan seksualnya; 

b. Promosi kondom untuk penasun dan pasangan seksualnya; dan 

c. Pencegahan dan pengobatan infeksi menular seksual. 

Pengurangan dampak buruk pada penasun dengan pencegahan penularan seksual 

bertujuan untuk:  

a. Meningkatkan pengetahuan dan sikap yang dapat mendorong perubahan perilaku 

dalam mengurangi risiko terinfeksi HIV;  

b. Menyediakan dan memberikan informasi yang benar dan tepat guna;  

c. Mendukung terjadinya perubahan perilaku seks yang aman pada penasun dan 

pasangan seksualnya; dan  

d. Mengurangi insiden penularan HIV pada penasun ke pasangan seksualnya. 

Pengurangan dampak buruk pada penasun melalui layanan konseling dan tes HIV serta 

pencegahan/ imunisasi hepatitis mencakup layanan:  

a. Konseling dan tes HIV; dan  

b. Pencegahan, diagnosis, dan terapi untuk hepatitis. 

Bagi penasun yang telah terinfeksi HIV berdasarkan hasil konseling dan tes HIV, dilakukan 

pengobatan antiretroviral dan perawatan bagi penyakit penyerta. 
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Untuk mendukung pelaksanaan pengurangan dampak buruk pada penasun, dilakukan 

kegiatan sebagai berikut:  

a. Penjangkauan dan pendampingan; 

b. Pengembangan rumah singgah (drop in centre); dan 

c. Pelaksanaan manajemen kasus pada Penasun dengan HIV.  

Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk menjangkau penasun yang lebih luas dan 

pemanfaatan pelaksanaan pengurangan dampak buruk pada penasun secara efektif.  

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengurangan dampak buruk pada penasun ini 

diatur dalam pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

  

 

 

Bahan bacaan ini merupakan Bab II mengenai Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk pada 

Pengguna NAPZA Suntik, Pasal 3-15 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 55 Tahun 2015 tentang 

Pengurangan Dampak Buruk pada Pengguna NAPZA Suntik yang bisa diunduh di 

http://jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=NQRc1BQUfU2eibccY1f%2BEwPYKLpvkq2oRRS5%2FyPyVqA

%3D  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=NQRc1BQUfU2eibccY1f%2BEwPYKLpvkq2oRRS5%2FyPyVqA%3D
http://jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=NQRc1BQUfU2eibccY1f%2BEwPYKLpvkq2oRRS5%2FyPyVqA%3D
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7. Lembar Informasi: Pemeriksaan dan Pengobatan HIV 

Contoh Lembar Informasi mengenai Tes HIV 

Tidak ada gejala atau tanda-tanda khusus saat seseorang tertular 

HIV. 

Kalau kamu pernah berhubungan kelamin tanpa kondom atau 

menggunakan alat suntik bekas orang lain, kamu berisiko tertular 

virus ini. 

Satu-satunya cara mengetahui apakah kamu mengidap HIV atau 

tidak adalah melalui pemeriksaan antibodi. 

Tes HIV telah mengalami perkembangan. Sepuluh tahun lalu, 

konseling menjadi syarat wajib seseorang melakukan tes. 

Setelah konseling, orang yang berisiko tertular HIV harus secara 

sukarela menyerahkan darahnya untuk diuji laboratorium. 

Kini antibodi HIV bahkan bisa diuji dari jaringan mukosa (selaput 

lendir) yang terdapat di mulut. 

Dengan semakin tersedianya obat penekan perkembangbiakan 

virus (ARV), tes HIV kini juga semakin mudah dilakukan. 

Ketik saja kata kunci “alat tes HIV” dalam mesin pencari di 

perambah (browser) internet, maka kamu akan menemukan 

situs-situs yang menyediakan alat tersebut. 

Identitasmu memang lebih terlindungi dengan tes HIV 

mandiri. Tapi, kamu tetap harus memastikan hasil tes di 

layanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. 

Terutama jika hasilnya positif. 

Apa yang harus dilakukan jika hasil tes positif? 

Sebaiknya sebelum 

melakukan tes, kamu mengumpulkan informasi yang cukup 

mengenai HIV. Pastikan kamu bisa memperoleh layanan 

profesional kesehatan atau mengenal seseorang yang sudah lebih 

dulu mengikuti terapi ARV. 

Jadi, jika butuh bantuan lebih lanjut, kamu tidak harus panik. 

Jika alat tes dan uji laboratorium menunjukkan kamu positif 

mengidap HIV, ada satu hal yang dapat dilakukan, yaitu mengikuti 

terapi ARV. 

Yang kerap membuat galau seseorang saat mendapati hasil 

tesnya positif adalah fakta bahwa hingga kini, HIV tidak dapat dihilangkan dari tubuh manusia. 

Terapi ARV menjadi satu-satunya cara agar kamu bisa terhindar dari sekumpulan gejala 

penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh (AIDS). 

Pilihan ada padamu. Membiarkan kekebalan tubuh digerogoti HIV, atau memastikan apakah 

kamu benar mengidap HIV untuk kemudian mengikuti terapi. 

 

Sumber lembar informasi: Tes HIV bisa dibaca di https://rumahcemara.or.id/tes-hiv/   

Pemeriksaan antibodi HIV pada 

jaringan mukosa di mulut 

Sebuah alat tes HIV yang bisa didapat dari 

situs belanja daring di Indonesia 

https://rumahcemara.or.id/tes-hiv/


Modul Penjangkauan dan Pendampingan 
Pasangan Pengguna Narkoba Suntik 

 

30 

Contoh Lembar Informasi mengenai Infeksi dan Pengobatan HIV 

HIV adalah penyakit yang menjadi momok bagi banyak orang. Human immunodeficiency 

virus atau HIV adalah  penyebab penyakit HIV ini. Virus HIV menyerang kekebalan tubuh 

seseorang dan menyebabkan tubuh menjadi lemah. 

Seseorang yang mengidap HIV belum tentu mengalami acquired immuno-deficiency 

syndrome (AIDS). Virus ini memerlukan waktu bertahun-tahun menggerogoti kekebalan 

tubuh hingga pengidapnya berada dalam kondisi AIDS. Sayangnya, sampai sekarang belum 

ada obat yang bisa mengusir HIV keluar dari tubuh pengidapnya. Karena itulah sebagian 

menyatakan, HIV-AIDS adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. 

Namun dengan obat yang tersedia saat ini seperti antiretroviral, para pengidap HIV sangat 

mungkin menjalani hidup dengan kualitas kesehatan yang optimal.  

HIV pertama kali ditemukan di Afrika, Haiti, dan Amerika Serikat (AS) pada 1978. Sementara 

pada 1979, AS melaporkan kasus-kasus infeksi yang jarang terjadi. Namun pada saat itu, 

para ilmuwan belum paham bahwa infeksi-infeksi langka itu didasari oleh suatu penyakit 

yang disebut AIDS.  

Penyebab Penyakit HIV 

Penyebab HIV adalah virus jenis retrovirus yang menyebabkan sindrom defisiensi imun 

yang didapat (AIDS). Penyebab HIV-AIDS ini adalah virus yang mampu melemahkan 

kemampuan seseorang untuk melawan infeksi dan kanker. 

Ada dua tipe virus HIV yaitu HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih ganas daripada HIV-2. Masing-

masing ketegangan menyerang di daerah geografis yang berbeda namun gejala yang 

ditampilkan memang sama.  

Pengidap HIV yang dikategorikan berada pada fase AIDS adalah ketika mengalami infeksi 

atau kanker tertentu. Kategori lainnya adalah saat CD4 (cluster of differentiation 4), sebuah 

penanda pada permukaan sel darah putih yang bertugas melawan infeksi sebagai bagian 

dari sistem kekebalan tubuh, jumlahnya kurang dari 200. Nilai CD4 dalam tubuh yang sistem 

kekebalannya baik atau tidak digerogoti HIV berkisar antara 500-1.500. 

Penularan HIV 

Penularan HIV yang paling sering terjadi adalah melalui hubungan kelamin tanpa kondom, 

pemakaian alat suntik narkoba bekas yang tercemar HIV, serta dari ibu ke anak mulai dari 

masa pembentukan janin, proses persalinan, serta menyusui.  

Apakah bersentuhan kulit dengan pengidap akan menularkan HIV-AIDS. Jawabannya 

adalah tidak. Maka dari itu, menjauhi pasien dengan gejala HIV serta tidak mau berjabat 

tangan adalah sesuatu yang tidak perlu dilakukan. 

Penyakit AIDS 

AIDS adalah tahap lanjutan dari infeksi HIV. Ketika jumlah CD4 turun ke tingkat yang sangat 

rendah maka para pengidap HIV tidak lagi punya kemampuan untuk melawan infeksi, 

sekalipun itu diare yang bahkan bisa dikalahkan oleh sistem kekebalan tubuh balita dalam 

hitungan jam. 

Beberapa orang menunjukkan gejala HIV seperti flu dalam waktu satu bulan setelah 

terinfeksi. Gejala ini biasanya hilang dalam seminggu sampai satu bulan. Seseorang dapat 

https://doktersehat.com/4-tanda-infeksi-hiv-tahun-pertama-yang-wajib-diwaspadai/
https://doktersehat.com/8-tips-cegah-kanker-zaman-now/


Patri Handoyo  

31 

mengidap HIV selama bertahun-tahun dan tampak seperti orang sehat pada umumnya 

tanpa menujukkan gejala penurunan sistem kekebalan tubuh yang terlalu jelas.  

Selama mengidap HIV, orang bisa mengalami infeksi jamur di lidah dan pada perempuan 

bisa dengan mudah terkena infeksi jamur vagina berat atau penyakit radang 

panggul. Herpes zoster sering terlihat sejak awal, sering sebelum seseorang didiagnosis 

mengidap HIV. 

Tanda-tanda pengidap HIV memasuki fase AIDS meliputi: 

 Demam yang tidak kunjung sembuh; 

 Keringat di malam hari; 

 Merasa lelah sepanjang waktu (bukan dari stres atau kurang tidur); 

 Merasa sakit sepanjang waktu; 

 Kehilangan berat badan drastis; 

 Pembengkakan kelenjar getah bening  yang seperti benjolan bulat di leher, 

pangkal paha, atau ketiak; 

 Sariawan yang tidak kunjung sembuh. 

Infeksi khas yang jarang terjadi pada orang sehat namun dapat terjadi di fase AIDS: 

 Sarkoma kaposi, tumor kulit yang terlihat seperti bercak gelap atau ungu pada 

kulit atau di dalam mulut; 

 Perubahan mental dan sakit kepala yang disebabkan oleh infeksi jamur atau 

tumor di otak dan sumsum tulang belakang; 

 Sesak napas dan kesulitan bernapas karena infeksi paru-paru; 

 Demensia; 

 Gizi buruk; 

 Diare kronis. 

Diagnosis HIV 

Apabila hasil skrining menunjukkan adany infeksi HIV, maka pasien perlu menjalani tes 

selanjutnya. Selain untuk memastikan hasil skrining, tes berikut dapat membantu dokter 

mengetahui tahap infeksi yang dialami, serta menentukan metode pengobatan yang tepat. 

Sama seperti skrining, tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah pasien untuk 

diteliti di laboratorium. 

Salah satu tes itu adalah hitung sel CD4. CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang 

dihancurkan oleh HIV. Oleh karena itu, semakin sedikit jumlah CD4, semakin besar pula 

kemungkinan seseorang mengalami fase AIDS. 

Pada kondisi normal, jumlah CD4 berada dalam rentang 500-1.500 sel per milimeter kubik 

darah. Infeksi HIV berkembang menjadi AIDS bila hasil hitung sel CD4 di bawah 200 sel per 

milimeter kubik darah. 

Pengobatan HIV-AIDS 

Pengobatan diharapkan mampu menolong pengidap HIV. Sayangnya, hingga kini belum 

ada obat untuk menyembuhkan penyakit HIV-AIDS secara total. Namun, dengan 

pengobatan yang ada sekarang, maka penyebaran dan perkembangbiakan HIV dalam 

tubuh dapat ditekan dan diperlambat dengan obat antiretroviral (ARV). 

Tanpa pengobatan, hampir semua orang dengan HIV akan jatuh ke dalam kondisi AIDS. 

Ketika seseorang menemukan bahwa dirinya mengidap HIV, kemungkinan orang tersebut 

https://doktersehat.com/dampak-seks-bebas/
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tidak mulai memutuskan untuk mengonsumsi obat segera, padahal pengobatan ARV harus 

dimulai sesegera mungkin. 

Keputusan untuk memulai terapi ARV dilihat dari riwayat medis masa lalu seseorang, 

lamanya waktu mereka telah terinfeksi, jumlah sel-T CD4, dan kondisi kesehatan saat ini, 

serta komitmen untuk mematuhi prosedur meminum obat untuk menekan 

perkembangbiakan virus penyebab AIDS itu dalam tubuhnya. 

Kepatuhan pasien sangatlah penting mengingat terapi ARV ini dilakukan seumur hidup. 

Sekalinya tidak patuh, maka dikhawatirkan akan timbul suatu reaksi resistensi atau kebalnya 

virus terhadap obat ARV. Sementara, untuk menemukan obat ini membutuhkan penelitian 

bertahun-tahun lamanya. 

Saat ini para ilmuwan tengah meneliti dan mengembangkan vaksin HIV. Dua jenis utama 

dari vaksin HIV yang saat ini sedang diteliti adalah vaksin untuk pencegahan dan terapi. 

Dengan adanya vaksin, infeksi HIV sebagai penyebab AIDS diharapkan bisa ditekan. 

Dengan mengonsumsi ARV, seorang ibu pengidap HIV yang sedang hamil tidak akan 

menularkan kepada bayi yang dikandungnya. Namun, sebaiknya, pengidap HIV perlu 

berkonsultasi khusus kepada dokter untuk merencanakan persalinan sampai dengan 

metode yang tepat untuk melahirkan dan menyusui lantaran HIV juga terdapat dalam ASI. 

 

 

 

Sumber Lembar Informasi: HIV dan AIDS – Penyebab, Gejala, dan Pengobatan bisa dibaca di 

https://doktersehat.com/hiv/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doktersehat.com/uji-coba-vaksin-hiv-berhasil-membuat-5-pasien-sembuh/
https://doktersehat.com/cara-merapatkan-vagina/
https://doktersehat.com/hiv/
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8. Lembar Informasi: Mengenal IMS, Pemeriksaan, dan Pengobatannya 

Infeksi Menular Seksual, Pemeriksaan, dan Pengobatannya 

Infeksi menular seksual (IMS) merupakan salah satu penyebab permasalahan kesehatan, sosial, 

dan ekonomi di banyak negara. Hampir 500 juta kasus baru IMS terjadi setiap tahun di seluruh 

dunia. Kebanyakan IMS merupakan penyakit yang dapat dicegah dan diobati.  

Dalam pengendalian HIV, dapat dijelaskan bahwa IMS merupakan pintu masuk infeksi HIV, 

terutama sifilis yang sudah menjadi permasalahan global. Sifilis dapat meningkatkan risiko 

tertular HIV sampai 300 kali lipat. Maka epidemi HIV khususnya di Indonesia sangat berkaitan 

dengan peningkatan kasus sifilis, baik di populasi kunci maupun pada populasi umum.  

Konsekuensi akibat IMS cukup banyak, misalnya infertilitas akibat gonore, angka kelahiran mati 

meningkat, bayi lahir cacat akibat sifilis serta infeksi human papillomavirus sebagai pencetus 

kanker mulut rahim yang juga menjadi penyebab kematian yang cukup besar saat ini. Maka 

pengendalian IMS sudah seharusnya menjadi program yang harus dilaksanakan mulai dari 

fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga fasililtas kesehatan tingkat lanjut. 

Berikut sejumlah IMS beserta penyebab, gejala, dan cara pemeriksaannya:  

Nama IMS Penyebab Gejala Pemeriksaan 

Sifilis/ Raja Singa Bakteri 
Treponema 
pallidum 

Luka pada alat kelamin atau pada mulut yang 
bertahan selama 1,5 bulan lalu menghilang 
dengan sendirinya. Jika tidak ditangani, sifilis bisa 
bertahan di dalam tubuh selama beberapa tahun 
tanpa menimbulkan gejala apapun. Yang perlu 
diwaspadai, selama masa itu bakteri akan 
menyebar ke bagian tubuh lain dan dapat 
menyebabkan kondisi serius berupa kelumpuhan, 
kebutaan, demensia, meningitis, gangguan 
jantung, dan masalah koordinasi otak-tubuh. 

Pemeriksaan 
darah 

Gonore/ Kencing 
Nanah 

Bakteri Neisseria 
gonorrhoeae 

Beberapa pengidap tidak menunjukkan gejala apa 
pun, sehingga bisa tidak diketahui sama sekali jika 
dirinya terinfeksi.  

Bila menimbulkan gejala, pada pria: Di ujung 
penis keluar cairan putih, kuning, atau hijau; Rasa 
sakit atau perih saat buang air kecil; Peradangan 
pada ujung penis; Kadang terasa sakit di sekitar 
buah zakar.  

Gejala pada wanita: Cairan vagina encer 
berwarna kuning atau hijau; Sering buang air 
kecil; Perih atau rasa sakit saat buang air kecil; 
Nyeri pada perut bagian bawah saat 
bersenggama atau setelahnya; Perdarahan saat 
bersenggama atau setelahnya, atau perdarahan 
berlebihan saat menstruasi; Gatal di sekitar 
kelamin. 

Tes urine pada 
pria; 
Pemeriksaan 
cairan vagina 
pada wanita; 
Pemeriksaan 
sampel nanah 
dari bagian 
yang terinfeksi 

Chlamydia Bakteri 
Chlamydia 
trachomatis 

Beberapa orang tidak merasakan gejala sama 
sekali, sehingga penularan bisa terjadi tanpa 
disadari. 

Gejala pada wanita: Cairan vagina tidak seperti 
biasanya; Perih atau nyeri saat buang air kecil; 
Menstruasi yang banyak; Perdarahan di luar siklus 
haid; Sakit saat bersenggama; Nyeri di perut 
bagian bawah. 

Gejala pada pria: Keluar cairan bening atau putih 
di ujung penis; Sakit saat buang air kecil; Rasa 
gatal atau panas di sekitar lubang penis; Nyeri 
dan pembengkakan di sekitar buah zakar.  

 

Tes urine atau 
pengambilan 
sampel cairan 
dari area yang 
terinfeksi 
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Nama IMS Penyebab Gejala Pemeriksaan 

Chancroid Bakteri 
Haemophilus 
ducreyl 

Bisul kecil di alat kelamin akan muncul setelah 1-
14 hari seseorang terinfeksi chancroid. Sehari 
setelahnya, benjolan akan berubah menjadi luka. 
Selain kemunculan luka, sebagian orang yang 
terinfeksi chancroid akan mengalami 
pembengkakan kelenjar getah bening di bagian 
selangkangan. Pada sebagian orang, 
pembengkakan ini bisa berkembang menjadi 
abses. 

Tidak ada tes 
darah khusus. 
Chancroid 
biasanya 
didiagnosis 
dengan melihat 
luka yang 
muncul, 
pembengkakan 
kelenjar, dan 
melakukan 
beberapa tes 
pemeriksaan 
untuk 
menyingkirkan 
IMS lainnya. 

Donovanosis/ 
Granuloma 
Inguinale 

Bakteri Klebsiel-
la granulomatis 

Muncul luka di sekitar bokong serta benjolan 
berwarna merah di sekitar anus dan alat kelamin; 
Alat kelamin dan kulit di sekitarnya akan memudar 
warnanya; Lapisan kulit perlahan terkelupas, 
kemudian benjolan akan membesar akibat proses 
peradangan. Kulit tidak nyeri pada fase ini, tetapi 
mudah sekali berdarah; Kerusakan jaringan bisa 
meluas hingga pangkal paha. 

Penyebaran penyakit ini biasa terjadi melalui 
vagina atau seks anal dan sangat jarang 
ditularkan melalui seks oral. Kebanyakan 
penderita penyakit ini adalah pria. 

Komplikasi akibat penanganan yang tidak tuntas: 
Kerusakan dan pembentukan jaringan parut pada 
organ genital; Warna kulit alat kelamin dan 
sekitarnya memudar; Pembengkakan permanen 
pada organ genital akibat jaringan parut. 

Biopsi pada lesi 
penderita untuk 
diteliti lebih 
lanjut di 
laboratorium 

Lymphogranulom 
Venereum (LGV)/ 
Durand-Nicholas-
Favre 

Bakteri 
Chlamydia 
trachomatis 
yang 
menginfeksi 
sistem limfatik 

Gejala LGV primer: Muncul 3-21 hari setelah 
kontak dengan pengidap; Muncul lesi mirip 
dengan infeksi herpes; Gejala peradangan uretra; 
Dampak pada bagian di sekitar penis hingga 
uretra serta anus; Dampak pada bagian di sekitar 
vagina. 

Gejala LGV sekunder muncul 10-30 hari setelah 
terpapar bakteri: Lesu; Nyeri pada sendi; Demam; 
Sakit kepala; Mual dan muntah; Nodus limfa 
bengkak; Bercak beralur; Ruam kulit. 

Gejala LGV tersier muncul hingga 20 tahun 
pascainfeksi bakteri: Radang dubur dan usus 
besar; Gatal pada bagian bokong; Tinja 
bercampur darah; Nyeri pada dubur; Dorongan 
untuk buang air besar secara terus-menerus; 
Penurunan berat badan; Fibrosis dubur; 
Pembesaran granuloma menahun disertai ulserasi 
dan erosi pada alat kelamin wanita.  

Pemeriksaan 
fisik dan 
observasi 

Herpes Genital Virus Herpes 
simpleks (HSV) 

Muncul beberapa hari setelah terinfeksi HSV. 
Luka melepuh kemerahan serta rasa sakit pada 
wilayah genital menjadi awal gejala herpes. Gatal 
atau sakit saat buang air kecil bisa dialami. 

Virus ini dapat bersifat dorman atau tidak aktif dan 
bersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan 
gejala. Luka akan muncul kembali saat HSV aktif 
lagi tapi biasanya lebih kecil dan tidak terlalu sakit. 

Hal ini terjadi karena tubuh telah menghasilkan 
antibodi terhadap virus ini setelah pertama kali 
terinfeksi.  

Pengambilan 
sampel cairan 
dari luka herpes 
atau dengan 
melakukan tes 
darah. Gejala 
yang terjadi 
bisa diatasi 
dengan obat 
antivirus walau 
HSV belum bisa 
disembuhkan.  

https://www.alodokter.com/herpes-genital/gejala
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Nama IMS Penyebab Gejala Pemeriksaan 

Kutil Kelamin/ 
Kutil Genital 

Virus 
bernama Human 
papillomavirus   
 (HPV) 

Kutil ini muncul di sekitar alat kelamin atau di area 
dubur. Kutil ini mungkin tidak menimbulkan rasa 
sakit, tapi biasanya akan muncul rasa gatal-gatal, 
memerah dan terkadang bisa berdarah. Pada 
beberapa penderita, kutil bisa tumbuh 
bergerombol dan kemudian terlihat seperti 
kembang kol. 

Kutil dapat muncul setelah beberapa bulan 
bahkan tahunan setelah terjadinya infeksi HPV. 
Bahkan pada kebanyakan orang, kutil tidak 
muncul sama sekali meskipun telah terinfeksi. 
Kutil dapat juga muncul pada mulut atau 
tenggorokan orang yang melakukan seks oral. 

HPV bisa menyebar melalui kontak langsung dari 
kulit ke kulit, tidak hanya melalui hubungan seks. 

Pemeriksaan 
fisik pada 
bagian yang 
terinfeksi. 
Selain itu, bisa 
juga dilakukan 
tes khusus 
untuk 
mendiagnosis 
HPV dengan 
memeriksa 
vagina bagian 
dalam atau 
saluran kencing 
pria. 

Molluscum 
contagiosum 

Virus Molluscum 
contagiosum 

Munculnya benjolan kecil berwarna seperti daging 
segar. Benjolan ini bisa muncul terpisah atau 
berkelompok di sekitar alat kelamin, badan, wajah, 
atau kelopak mata. Benjolan ini juga bisa 
meradang dan berubah warna menjadi 
kemerahan ketika tubuh penderita melawan 
virusnya. Virus ini menular melalui kontak fisik 
dengan penderitanya, termasuk hubungan 
seksual. 

Infeksi virus ini akan tetap menular selama 
benjolan masih ada. Biasanya benjolan akan 
muncul setelah 2 hingga 7 minggu sejak terinfeksi, 
namun bisa saja muncul setelah 6 bulan. 

 

Pemeriksaan 
fisik dan bila 
diperlukan 
mungkin akan 
mengambil 
sampel untuk di 
periksa lebih 
lanjut 

Hepatitis B Virus Hepatitis B Hepatitis B ternyata lebih mudah ditularkan 
melalui hubungan seksual daripada HIV. Virus ini 
bisa ditemukan pada darah, cairan vagina, air liur, 
dan sperma. Seks oral, dan khususnya seks anal, 
adalah cara yang bisa menularkan virus ini. 

Gejala biasanya baru akan muncul sekitar 2-5 
bulan setelah kontak dengan virus. Gejala awal 
muncul seperti flu dan kemudian berkembang 
menjadi penyakit kuning. Pada fase kronis, 
hepatitis B dapat menyebabkan kerusakan lever 
permanen. 

Pemeriksaan 
darah meliputi 
pemeriksaan 
antibodi dan 
protein pada 
virus. Selain itu, 
pemeriksaan 
fungsi hati 
untuk melihat 
kerusakan pada 
organ lever. 

Kudis/ Scabies Tungau Sarcop-
tes scabiei 

Rasa gatal yang hebat terutama pada malam hari. 
Rasa gatal ini sering kali muncul di bagian jari, 
pergelangan tangan dan kaki, ketiak, atau bisa 
juga di area kelamin. Terkadang, kudis juga bisa 
mengakibatkan munculnya ruam dan bintik kecil. 

Observasi 
gejala dan 
pemeriksaan 
fisik 

Kutu Bulu Kelamin Serangga 
parasit kecil 
yang hidup di 
rambut atau bulu 
di tubuh 

Gejala utama yang terjadi adalah rasa gatal pada 
bagian yang terinfeksi dan terjadinya peradangan 
atau iritasi akibat garukan penderita. Selain itu 
penderita juga bisa menemukan serbuk kehitaman 
di celana dalam atau bercak darah di kulit akibat 
gigitan kutu. 

Observasi 
gejala dan 
pemeriksaan 
fisik 

Trikomoniasis Parasit 
Trichomonas 
vaginalis 

Gejala pada pria: Buang air kecil lebih sering dari 
biasanya; Sensasi perih sesaat setelah buang air 
kecil atau usai ejakulasi; Cairan penis berwarna 
keputihan; Inflamasi pada kulup dan kulit penis. 

Gejala pada wanita: Cairan vagina encer atau 
berbuih warna kuning kehijauan dengan bau tidak 
sedap; Nyeri dan gatal di sekitar vagina; Sakit 
atau tidak nyaman saat bersenggama atau buang 
air kecil.  

 

Pemeriksaan 
fisik, tes urine, 
dan 
pengambilan 
sampel cairan 

https://www.alodokter.com/hpv
https://www.alodokter.com/penyakit-kuning
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Nama IMS Penyebab Gejala Pemeriksaan 

Tinea Crusis Jamur yang 
menyerang kulit 
di sekitar alat 
kelamin, paha 
bagian dalam, 
serta bokong. 

Ruam kemerahan berbentuk lingkaran yang 
terasa gatal pada bagian kulit yang terinfeksi. 

Sampel kulit 
yang terinfeksi 
dilihat di 
mikroskop. 
Dokter ahli kulit 
umumnya bisa 
mendiagnosis 
tinea cruris 
hanya dengan 
mengenali ruam 
pada kulit 
pasien. 

Infeksi Candida Jamur Candida 
albicans 

Iritasi pada vagina juga penis khususnya yang 
tidak disunat.  

Penderita wanita biasanya akan merasakan gatal 
luar biasa di sekitar vagina, kulit di sekitar vagina 
akan memerah dan terasa perih, serta keputihan 
yang menggumpal seperti keju. Sedangkan pada 
penderita pria akan muncul ruam kemerahan pada 
penis, gatal dan sensasi rasa perih pada ujung 
penis, serta bau tidak sedap. 

Observasi 
gejala dan 
pemeriksaan 
fisik karena 
jamur ini juga 
ditemukan di 
bibir, kuku, 
anus, bahkan 
saluran cerna. 

 

 

 

 

 

Lembar Informasi ini diolah dari:  

Artikel khusus berjudul Penyakit Menular Seksual (PMS) yang bisa diakses melalui tautan 

https://www.alodokter.com/penyakit-menular-seksual-pms; 

Pedoman Nasional Penanganan Infeksi Menular Seksual. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit 

dan Penyehatan Lingkungan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2016. Pedoman dapat diunduh di 

http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/buku_pedoman_nasional_tatalaksna_ims_2016_ok.pdf; 

Kumpulan dokumen penanganan IMS di Indonesia 2013-2016. Sistem Informasi HIV-AIDS & IMS 

Kementerian Kesehatan RI yang bisa diakses di http://siha.depkes.go.id/portal/ims       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alodokter.com/penyakit-menular-seksual-pms
http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/buku_pedoman_nasional_tatalaksna_ims_2016_ok.pdf
http://siha.depkes.go.id/portal/ims
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9. Penjajakan Kebutuhan Layanan bagi Pasangan Penasun 

Menjajaki Kebutuhan Perempuan Pasangan Penasun 

Berbagai perkara pernah dan/ atau mungkin sedang dihadapi sasaran program berkaitan 

dengan konsumsi narkoba orang terdekatnya. Perkara-perkara ini patut menjadi bahan 

pertimbangan pelaksana program dalam pencapaian tugas-tugas pendampingan sesuai 

modul penjangkauan dan pendampingan ini13. 

Program pendampingan hendaknya mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan bersifat 

unik, individual, dan mungkin berbeda untuk tiap perempuan yang harus berbagi kehidupan 

dengan orang-orang yang rutin menyuntikkan narkoba. Sebagian besar dari mereka terikat 

dalam pernikahan14. 

Terlebih lagi, sebagian status hukum narkoba yang dikonsumsi adalah ilegal. Sehingga 

untuk meminimalisasi risiko tertangkap polisi, pembeliannya dilakukan secara sembunyi-

sembunyi. Pasokannya pun tidak dilakukan di tempat yang lazim dengan jadwal rutin yang 

diketahui umum seperti pasokan untuk memenuhi permintaan sebuah komoditas resmi.  

Fakta ini sering membuat penasun cekcok dengan para pasangannya. Karena selain 

berisiko tertangkap polisi, anggaran belanja narkoba ilegal umumnya tidak bisa dibatasi. 

Para bandar secara semena-mena menentukan bahan baku, kuantitas dan mutu produk, 

serta harga narkoba yang mereka edarkan sebagai cara mengeruk laba sebesar-besarnya.   

Kerangka ekonomi pasar gelap secara logis tentu tidak menghendaki adanya pengawasan 

terhadap keamanan bahan baku, jaminan mutu sesuai standar produk obat dan makanan, 

serta harga yang baku dari otoritas terkait maupun masyarakat konsumen. Ketergantungan 

terhadap komoditas yang diperdagangkan dalam struktur pasar macam ini membuat 

konsumen sama sekali tidak mempunyai posisi tawar  

Tapi dibanding dengan konsumennya, pasangan acapkali menanggung pengorbanan yang 

jauh lebih berat. Berbohong saat akan beli narkoba misalnya, sudah lazim dilakukan 

penasun kepada pasangannya.  

Walaupun mengetahui kebohongan itu, sebagian pasangan memilih untuk diam saja. 

Mereka sadar, urusan akan tambah runyam kalau persoalan belanja narkoba didiskusikan 

layaknya membahas rencana belanja suatu kebutuhan rumah tangga lantaran akan 

memengaruhi kondisi keuangan keluarga mereka. 

Seperti pembahasan di paragraf sebelumnya, anggaran belanja narkoba terutama yang 

ilegal tidak dapat ditetapkan nilainya secara pasti. Ini berkaitan dengan kerangka ekonomi 

pasar gelap yang menjadi tempat bertemunya pasokan dan permintaan narkoba tanpa 

adanya standar bahan baku, pengawasan kuantitas serta mutu produk yang dihasilkan, dan 

juga penetapan harga eceran tertinggi. Maka tak jarang pula kita dengar adanya pembelian 

narkoba dari hasil tindak kejahatan, biasanya penipuan dan pencurian. 

Yang dicuri mulai dari barang berharga seperti perhiasan emas, peralatan elektronik, alat-

alat rumah tangga, sampai barang-barang lain yang tidak terbayangkan oleh kita akan bisa 

menghasilkan uang untuk belanja narkoba,  

                                                             
13 Lihat Tujuan Program Pendampingan (hal. 9)  
14 “Orang-orang yang menyuntikkan narkoba lebih banyak yang berstatus kawin ketimbang konsumen narkoba nonsuntik” 
Survei Nasional Perkembangan Penyalah Guna Narkoba Tahun Anggaran 2014. BNN & PPK UI, 2015. Bisa dibaca di 
http://rumahcemara.or.id/book/survei-nasional-perkembangan-konsumsi-narkoba-tahun-2014/ 

http://rumahcemara.or.id/book/survei-nasional-perkembangan-konsumsi-narkoba-tahun-2014/
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“Kabel listrik itu dikupas. Terus tembaganya dijual…..”  

Kalau tidak lagi memungkinkan ‘menggasak’ barang berharga di rumah, tindak kejahatan 

pun dilakukan di luar rumah seperti menjambret bahkan hingga merampok. Kejahatan di luar 

rumah itu diakui tidak dilakukan sendiri, tapi bersama pasangan atau teman-teman, 

“Saya pernah merampok, sama temenku naik sepeda motor. Aku bonceng temanku 

(yang berperan sebagai) jokinya – ada orang pakai kalung di jendela. Sebelumnya, aku 

sudah diajari bagaimana cara memegangnya, mengambilnya, bagaimana cara 

menariknya. Ya udah, dapet lah.” [S, Medan] 

Yang sampai mengorbankan kebutuhan anak sendiri supaya bisa beli narkoba juga ada,  

“Saya punya anak, dapat suplai susu. Saya jual susunya (untuk bisa beli putau).” [A. 

Denpasar]15 

Selama hidup bersama penasun, kekerasan pun sering dialami sejumlah pasangan. 

Berkisar dari kekerasan fisik, psikologis, sampai ekonomi. Kekerasan fisik biasanya 

dilakukan saat penasun sedang sakau lalu memukul pasangannya. Makian dan hinaan juga 

sering dilontarkan penasun ke pasangannya. Sama seperti saat membahas belanja narkoba 

yang memengaruhi keuangan keluarga, pembicaraan untuk meminta supaya penasun 

berhenti mengonsumsi narkoba sering berujung pada konflik. 

Selain mencederai secara langsung, tak jarang penasun melakukan tindakan yang 

mengancam nyawa pasangan bahkan anaknya sendiri meski bukan lewat tindak kekerasan. 

Seorang pasangan mengungkapkan, ia pernah menumpang kendaraan yang dikemudikan 

penasun yang sedang teler. Selama perjalanan, setidaknya tujuh kali mobil yang dikendarai 

pasangannya itu menabrak kendaraan lain, trotoar, juga pembatas jalan.  

Seorang pasangan penasun di Jakarta mengutuk tindakan suaminya membawa anak 

mereka yang masih bayi menemui bandar dan teman-temannya sesama penasun16.   

Ternyata, tidak sedikit perempuan pasangan penasun yang menjadi tulang punggung 

keluarga. Mereka adalah pencari nafkah utama. Para penasun yang penghasilan rutinnya 

tidak sebanyak pasangannya sering meminta paksa sejumlah uang untuk membeli narkoba. 

Pencurian uang hasil jerih payah pasangannya bahkan juga dilakukan. Yang lebih parah, 

dana yang sudah dianggarkan untuk kebutuhan anak-anak pun sering kali dicuri  

Para pasangan mengaku, seringkali terpaksa menyembunyikan uang di tempat-tempat yang 

tidak lazim. Tidak hanya uang, perabotan rumah pun tak luput dari sasaran untuk dijual para 

penasun. Di sejumlah kasus, pasangan penasun kesulitan untuk melakukan kegiatan sehari-

hari di rumahnya sendiri.  

Penasun juga kerap terlibat utang-piutang guna membiayai konsumsi narkobanya. Lalu, 

pasangannyalah yang harus melunasinya. Beberapa baru mengetahui kalau pasangannya 

mempunyai utang justru setelah yang bersangkutan meninggal.  

Seorang pasangan penasun di Jakarta mengatakan, ia dipaksa pasangannya untuk 

berutang demi uang untuk membeli putau. Kalau tidak berhasil mendapatkan uang dari 

berutang, pasangan akan mendapatkan kekerasan dari suami yang menyuruhnya. 

                                                             
15 Hal. 23-24 Perempuan-Perempuan di Lingkar NAPZA: Laporan Kajian Kebutuhan Pengguna NAPZA Suntik Perempuan dan 
Perempuan Pasangan Pengguna NAPZA Suntik di 8 Kota Indonesia. Ririn Hapsari dkk. IHPCP-AusAID bersama Mitra 
Pelaksana Kajian, 2007. Dokumen bisa dibaca di    
16 Hal. 33 Ibid 
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Selain pada isu ekonomi, finansial, kekerasan, keselamatan, juga hukum, perempuan 

pasangan penasun juga dihadapkan pada gangguan kesehatan. Kebanyakan yang 

dikeluhkan berkaitan dengan beban psikologis yang harus ditanggung akibat konsumsi 

narkoba pasangannya. Dalam sebuah kajian mengenai perempuan dan narkoba, percobaan 

bunuh diri dilaporkan pernah dilakukan oleh hampir 15 persen responden perempuan 

pasangan penasun17.  

Karenanya, penjajakan kebutuhan yang bersifat individual mutlak dilakukan oleh petugas 

pendampingan.  

Seperti manusia pada umumnya, pasangan penasun juga memiliki bermacam persoalan 

hidup. Sebagai pasangan dari seorang laki-laki, tentu seorang perempuan menghadapi 

masalah-masalah hubungan personal dan juga seksual yang unik. Selain punya kelebihan, 

hidup berpasangan tentu saja memiliki dinamikanya sendiri.    

Saat hidup dengan penasun, dinamika hidup sangat sulit dilepaskan dari dampak konsumsi 

narkoba pasangannya. Dalam sebuah kajian, Ririn Habsari dkk. menemukan perempuan-

perempuan pasangan penasun yang secara terbuka menyatakan, mereka mengidap HIV 

karena tertular dari pasangannya.   

Kajian tersebut juga mengemukakan, kebanyakan dari mereka baru mengetahui statusnya 

setelah anak mereka menderita infeksi oportunistik yang berkepanjangan hingga beberapa 

ada yang meninggal dunia. Atau mereka mengetahui statusnya setelah suami memasuki 

tahap AIDS atau meninggal dunia pula18. 

Contoh Lembar Penjajakan Kebutuhan atas Dampak Berpasangan dengan Penasun 

ID Peserta Program: Tanggal Penjajakan: Nama Petugas: 

  

Tandai dengan (√) pada kolom dampak yang dialami oleh peserta program! 

Dampak Kesehatan 

Pusing, Sakit 
Kepala, Migren 

Gangguan 
Pencernaan 

Nyeri Otot/ Tulang Cedera/ Luka/ 
Memar 

Gangguan 
Menstruasi 

Keputihan Infeksi Menular 
Seksual 

Aborsi Komplikasi 
Kehamilan 

Kehamilan Tidak 
Diinginkan 

Gangguan Seksual Depresi/ Tertekan Kecemasan 

 

Ketakutan/ 
Paranoia 

Gangguan Tidur 

Gangguan Makan 

 

Percobaan Bunuh 
Diri 

Halusinasi (Suara/ 
Visual) 

HIV Lainnya: 

Dampak Sosial 

Dikucilkan 
Tetangga 

Dikucilkan Teman 
Dekat/ Sahabat 

Dikucilkan 
Keluarga Sendiri 

Terjerat Hukum 
Pidana (Penipuan, 
Pencurian, dsb.) 

Gugatan 
Perceraian 

Kekerasan 
terhadap Anak 

Kekerasan Seksual Kekerasan Verbal Kekerasan Fisik Lainnya: 

Dampak Ekonomi 

Tabungan Tidak 
Tersisa 

Terjerat Utang Keluar dari 
Pekerjaan 

Pencurian di 
Rumah 

Lainnya: 

 

                                                             
17 Hal. 36 Ibid 
18 Hal. 35 Ibid 



Modul Penjangkauan dan Pendampingan 
Pasangan Pengguna Narkoba Suntik 

 

40 

10. Layanan ARV, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, Program 

Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak, dan Bantuan Hukum 

Kasus HIV-AIDS sudah ditemukan di Indonesia lebih dari tiga puluh tahun lalu. Sejak itu, 

pemerintah bersama lembaga-lembaga swadaya masyarakat terus meningkatkan upaya 

penanggulangan terhadap penularan virus yang hingga kini belum bisa disembuhkan ini. 

Melalui berbagai kebijakan, khususnya kementerian kesehatan telah menetapkan layanan 

penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia. 

Terapi anti-retro-viral (ARV) para pengidap HIV harus dipastikan keberlanjutannya. Sebulan 

sekali mereka menebus ARV sekaligus memeriksakan kondisi kesehatannya. Maka, 

setidaknya 278 rumah sakit yang terletak dari Merauke di ujung timur hingga Banda Aceh di 

ujung barat Indonesia ditetapkan sebagai RS Rujukan bagi Orang dengan HIV-AIDS melalui 

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 782/ Menkes/ SK/ IV/ 201119. 

Selanjutnya, dalam Sasaran Strategis Pengendalian HIV-AIDS dan IMS Tahun 2010-2014, 

pemerintah menargetkan seluruh RS milik pemerintah sudah mampu menyelenggarakan 

pelayanan rujukan bagi orang dengan HIV-AIDS pada 2015. Kebijakan tersebut disusun 

Kementerian Kesehatan RI untuk menurunkan jumlah kasus baru HIV serendah mungkin. 

Target jangka panjangnya adalah tidak adanya infeksi HIV baru20. 

Melalui Surat Edaran No. GK/ Menkes/ 001/ I/ 2013 tentang Layanan Pencegahan 

Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA), pemerintah berupaya untuk meningkatkan deteksi 

dini serta pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak yang dikandungnya. Untuk itu, PPIA 

diintegrasikan dengan layanan kesehatan ibu dan anak (KIA), keluarga berencana (KB), dan 

konseling remaja di setiap jenjang pelayanan kesehatan21.  

Pasangan penasun yang membutuhkan layanan ini bisa mendapatkannya di tiap jenjang 

pelayanan kesehatan di seluruh kabupaten/ kota. Atas edaran tersebut, Direktorat Jenderal 

Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI menerbitkan Pedoman 

Pelaksanaan Pencegahan Penularan HIV dan Sifilis dari Ibu ke Anak bagi Tenaga 

Kesehatan pada 201422. 

Program Keluarga Berencana (KB) sudah sejak lama dicanangkan pemerintah. 

Pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 

1970 menandakan permasalahan ini menjadi fokus perhatian Pemerintah RI. Dalam 

perkembangannya, program ini tidak hanya mengatasi persoalan jumlah penduduk. 

Perencanaan dalam membangun rumah tangga, termasuk kehamilan untuk memiliki 

keturunan, turut menentukan kesejahteraan keluarga. 

Untuk urusan KB, pemerintah tidak hanya mempromosikan pentingnya program ini. Pada 

2014 saja, Kemkes RI menginisiasi kerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam penyediaan 

layanan KB gratis (ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional) di 15.929 fasilitas 

                                                             
19 Dokumen dapat diunduh di 
http://pdk3mi.org/file/download/KMK%20No.%20782%20ttg%20RS%20Rujukan%20Bagi%20Orang%20Dengan%20HIV%2
0AIDS%20(ODHA).pdf 
20 2015, Seluruh RS Pemerintah Bisa Jadi Rujukan HIV/AIDS. Pusat Data & Informasi PERSI, 6 November 2012. Bisa dibaca di 
http://www.pdpersi.co.id/content/news.php?mid=5&nid=975&catid=2 
21 Dokumen bisa diunduh di https://www.kebijakanaidsindonesia.net/id/dokumen-kebijakan/send/17-peraturan-pusat-
national-regulation/495-surat-edaran-menkes-ri-no-1-tahun-2013-tentang-layanan-pencegahan-penularan-human-
immunodeficiency-virus-hiv-dari-ibu-ke-anak-ppia 
22 Dokumen bisa diunduh di http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Manlak_PPIA_2015.pdf 

http://pdk3mi.org/file/download/KMK%20No.%20782%20ttg%20RS%20Rujukan%20Bagi%20Orang%20Dengan%20HIV%20AIDS%20(ODHA).pdf
http://pdk3mi.org/file/download/KMK%20No.%20782%20ttg%20RS%20Rujukan%20Bagi%20Orang%20Dengan%20HIV%20AIDS%20(ODHA).pdf
http://www.pdpersi.co.id/content/news.php?mid=5&nid=975&catid=2
https://www.kebijakanaidsindonesia.net/id/dokumen-kebijakan/send/17-peraturan-pusat-national-regulation/495-surat-edaran-menkes-ri-no-1-tahun-2013-tentang-layanan-pencegahan-penularan-human-immunodeficiency-virus-hiv-dari-ibu-ke-anak-ppia
https://www.kebijakanaidsindonesia.net/id/dokumen-kebijakan/send/17-peraturan-pusat-national-regulation/495-surat-edaran-menkes-ri-no-1-tahun-2013-tentang-layanan-pencegahan-penularan-human-immunodeficiency-virus-hiv-dari-ibu-ke-anak-ppia
https://www.kebijakanaidsindonesia.net/id/dokumen-kebijakan/send/17-peraturan-pusat-national-regulation/495-surat-edaran-menkes-ri-no-1-tahun-2013-tentang-layanan-pencegahan-penularan-human-immunodeficiency-virus-hiv-dari-ibu-ke-anak-ppia
http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Manlak_PPIA_2015.pdf
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kesehatan tingkat satu atau setara puskesmas serta 1.250 fasilitas kesehatan rujukan 

lanjutan. 

Semua fasilitas kesehatan tersebut wajib memberi pelayanan KB dan harus segera 

melakukan registrasi pada BKKBN untuk mendapatkan distribusi alat kontrasepsi. Meski 

demikian, masih banyak fasilitas kesehatan yang belum melakukan registrasi lengkap di 

BKKBN23. Untuk memperbaikinya, pemerintah menerbitkan Perpres No. 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden sebelumnya tentang Jaminan 

Kesehatan24. 

Dalam peraturan tersebut, peserta BPJS Kesehatan tidak perlu lagi mengeluarkan uang 

sepeserpun untuk mendapatkan layanan KB di fasilitas kesehatan milik pemerintah. 

Seorang peserta BPJS menuliskan pengalamannya memperoleh layanan pemasangan alat 

kontrasepsi spiral (IUD) di sebuah puskesmas.  

Masyarakat kelas menengah pada umumnya memandang puskesmas sebagai tempat 

pelayanan kesehatan kumuh dengan antrean panjang serta ruang tunggu yang sangat tidak 

nyaman. Ditambah fasilitas BPJS Kesehatan yang memungkinkan masyarakat mengakses 

layanan tanpa perlu keluar uang, terbayang betapa sumpeknya suasana puskesmas.  

Gambaran itu pula yang ditulis dalam kesaksiannya25. Namun di akhir tulisannya, peserta 

BPJS Kesehatan yang mencoba layanan KB gratis pada Maret 2018 itu menyatakan, dari 

mulai pendaftaran, waktu tunggu giliran pemeriksaan, konsultasi dan pemasangan alat 

kontrasepsi, hingga serah terima obat membutuhkan waktu sekitar satu jam.  

Yang tak kalah penting, sepengetahuannya pemasangan IUD di RS dikenakan biaya sekitar 

Rp500 ribu. Sementara, dengan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan di puskesmas 

dekat rumahnya di Tangerang Selatan, ia tidak ditagih biaya apapun termasuk untuk obat-

obatan yang diresepkan dokter pascapemasangan spiral.   

Selain layanan-layanan kesehatan, bantuan hukum bisa diperlukan sesuai penjajakan 

kebutuhan yang dilakukan sebelumnya. Lembaga-lembaga bantuan hukum umumnya 

dibentuk untuk membantu masyarakat yang terjerat persoalan hukum secara cuma-cuma 

(pro bono). Lembaga-lembaga ini merupakan organisasi nonpemerintah. 

Saat ini sudah banyak lembaga bantuan hukum yang memfokuskan diri pada kasus-kasus 

yang menimpa perempuan terutama berkaitan dengan ketidakadilan gender termasuk 

kekerasan dan diskriminasi. Salah satu dari sekian nama yang cukup populer adalah LBH 

APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan). Lembaga ini telah memiliki 16 kantor 

perwakilan di seluruh Indonesia dan terus mendorong terbentuknya LBH-LBH APIK di 

berbagai provinsi. Lembaga ini bisa dihubungi dari situs webnya, lbhapik.or.id/ atau telepon 

di 021-8779-7289. 

Selain APIK, LBH yang juga sudah cukup dikenal serta kredibel dalam pendampingan 

kasus-kasus hukum kelompok yang dipinggirkan atau marginal adalah Yayasan Lembaga 

Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Saat ini YLBHI memiliki kantor perwakilan di 15 kota 

Indonesia. Yayasan ini bisa dihubungi melalui situs webnya, ylbhi.or.id/ atau telepon di 021-

3929-840.  

                                                             
23 Bisa dibaca di https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2494949/peserta-jkn-bisa-dapatkan-layanan-kb-gratis-di-
17179-faskes 
24 Dokumen bisa diunduh di https://djsn.go.id/storage/app/uploads/public/58c/934/a2d/58c934a2d1d9d579396786.pdf 
25 Kesaksian bisa dibaca di http://atemalem.com/layanan-kb-gratis-di-puskesmas/  

http://lbhapik.or.id/
https://ylbhi.or.id/
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2494949/peserta-jkn-bisa-dapatkan-layanan-kb-gratis-di-17179-faskes
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2494949/peserta-jkn-bisa-dapatkan-layanan-kb-gratis-di-17179-faskes
https://djsn.go.id/storage/app/uploads/public/58c/934/a2d/58c934a2d1d9d579396786.pdf
http://atemalem.com/layanan-kb-gratis-di-puskesmas/
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11. Jaringan Kelompok Dukungan untuk Pemberdayaan Perempuan 

Selain lembaga-lembaga bantuan hukum, terdapat sejumlah organisasi yang 

memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender. Umumnya organisasi-organisasi ini 

berjejaring karena kasus-kasus yang didampingi suatu organisasi di suatu daerah bisa 

menjadi pelajaran berharga bagi perjuangan di seluruh wilayah Indonesia termasuk juga 

pembelajaran di tingkat global.  

Sayangnya hingga saat ini, masih sangat jarang pasangan penasun yang bergabung 

dengan kelompok-kelompok dukungan pemberdayaan dampingan organisasi yang dikenal 

memperjuangkan kesetaraan. 

Dalam program pendampingan ini, pasangan penasun diarahkan untuk mendukung program 

pengurangan dampak buruk konsumsi narkoba alih-alih memaksakan kehendak agar 

pasangan menghentikan sama sekali konsumsi narkobanya. Ini adalah pilihan terbaik 

walaupun bukanlah yang ideal yang bisa dilakukan untuk saat ini.  

Meskipun demikian, bukan berarti posisi perempuan pasangan dalam hubungan dengan 

penasun berada di bawah. Pasangan penasun justru memiliki posisi tawar yang lebih tinggi 

karena tidak memiliki keterbatasan akan ketergantungan narkoba. Seorang pecandu bisa 

saja dipecat karena mabuk saat bekerja, tertangkap polisi saat transaksi narkoba, dan 

kehilangan hak bertemu anak-anak atas perilaku negatifnya bila terjadi gugatan perceraian. 

Yang perlu dilakukan pasangan penasun adalah melindungi sumber finansial dengan cara 

tidak berbagi rekening dengan pasangan yang tidak mau mengikuti berbagai pilihan 

program penanggulangan konsumsi narkoba termasuk harm reduction.  

Misi utama program pendampingan ini adalah memastikan terjadinya pemberdayaan 

pasangan penasun. Ini berarti meyakinkan perempuan-perempuan pasangan penasun atas 

prinsip bahwa seharusnya hidup mereka tidak boleh terpengaruh oleh konsumsi narkoba 

pasangannya. Oleh karena itu bila skenario terburuk terjadi, misalnya penasun tertangkap 

polisi, maka pasangan tidak perlu merasa bertanggung jawab atas kejadian tersebut. 

Membebaskan penasun dari konsekuensi pemakaian narkoba yang sudah diketahuinya, 

apalagi sampai berutang uang supaya proses hukumnya dihentikan, tidak membuatnya 

belajar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam aspek pemberdayaan, hal ini 

hanya membuat pasangan penasun menjadi subordinat atau berada di bawah karena 

menuruti pasangan yang mempunyai masalah dengan konsumsi narkoba. 

Karena posisi tawar pasangan penasun lebih tinggi lantaran tidak tergantung pada konsumsi 

narkoba, maka posisi tawar tersebut bisa digunakan agar penasun bersedia mengikuti 

program-program yang ditawarkan untuk mengatasi konsumsi narkobanya. Meninggalkan 

penasun karena tidak bersedia melaksanakan program yang akan lebih menempatkannya 

dalam bahaya perlu menjadi pertimbangan.  

Bila tidak terdapat persoalan-persoalan yang memungkinkan terjadinya perceraian, 

pasangan penasun akan menjadi rekan kerja petugas-petugas pendampingan yang 

potensial dalam menjaga kesehatan penasun mulai dari pilihan untuk tidak meneruskan 

konsumsi narkoba, melakukan upaya untuk mensubstitusi narkoba, hingga melakukan 

praktik penyuntikan narkoba yang lebih aman. 
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Oleh karena itu, untuk memastikan terjadinya pemberdayaan serta kesetaraan dalam 

hubungan dengan penasun, pasangan bisa memanfaatkan sejumlah layanan juga kelompok 

dukungan yang diinisiasi oleh organisasi-organisasi pemberdayaan perempuan. 

Berikut sejumlah daftar kelompok pemberdayaan perempuan yang jaringannya cukup 

tersebar di Indonesia: 

1. Koalisi Perempuan Indonesia. Adalah organisasi perempuan yang berjuang untuk 

mewujudkan keadilan dan demokrasi. Organisasi ini bisa dihubungi melalui situs 

webnya, koalisiperempuan.or.id/ dan telepon di 021-7918-3221. 

2. Komnas Perempuan. Merupakan lembaga negara yang independen untuk 

menegakkan hak asasi manusia. Lembaga ini bisa dihubungi melalui situs webnya, 

komnasperempuan.go.id/ dan telepon di 021-3903-963. 

3. Rifka Annisa. Organisasi ini berupaya mewujudkan tatanan masyarakat yang adil 

gender yang tidak mentolerir kekeran terhadap perempuan melalui prinsip keadilan 

sosial, kesadaran dan kepedulian, kemandirian, integritas yang baik dan memelihara 

kearifan lokal. Bisa dihubungi melalui situs webnya, rifka-annisa.org/  

4. Institut Kapal Perempuan. Organisasi ini berupaya mewujudkan terciptanya 

masyarakat sipil, khususnya gerakan perempuan yang kuat untuk mempercepat 

terciptanya masyarakat yang memiliki daya pikir kritis, solidaritas, berkeadilan gender, 

pluralis, transparan dan antikekerasan. Bisa dihubungi lewat situs webnya, 

kapalperempuan.org/  

5. Lembaga Bantuan Hukum APIK. Memiliki mandat untuk memberikan bantuan hukum 

dan untuk keadilan dan hak asasi manusia. LBH ini bisa dihubungi dari situs webnya, 

lbhapik.or.id/ atau telepon di 021-8779-7289.  

6. Institut Perempuan. Adalah organisasi yang mededikasikan diri terhadap isu-isu 

perempuan dan advokasi hak-hak perempuan. Bisa dihubungi melalui situs webnya, 

institutperempuan.or.id 

7. Kalyana Mitra. Adalah lembaga yang bergerak dalam isu kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan. Bisa dihubungi melalui situs webnya, kalyanamitra.or.id/ 

dan telepon di 021-800-4712. 

8. Solidaritas Perempuan. Memiliki mandat mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, 

berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme, dan 

antikekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang 

setara. Lembaga ini bisa dihubungi lewat situs webnya, solidaritasperempuan.org/ atau 

telepon di 021-7918-3108. 
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