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DAFTAR ISTILAH 

 

ISTILAH PENJELASAN 

Amome Nama suku di Papua 

Awig-awig Desa Peraturan Desa  di Bali yang disepakati masyarakat di desa tersebut 

Banjar Batasan wilayah desa di Bali  yang mengacu pada kesatuan masyarakat yang 
pemimpinnya dipilih oleh masyarakat wilayah tersebut secara mufakat 

Bendese Kepala Desa Adat 

Blak-blakan Bicara secara  jujur  dan terbuka 

Brahmana Tingkatan kasta tertinggi di Bali 

Bokap Bapak, ayah 

Bokep Film yang menggambarkan adegan berhubungan seksual 

Bontot Saudara kandung paling kecil atau anak bungsu 

Bonyok Keadaan babak belur akibat kekerasan fisik 

Burung Penis 

Canang Nama lain untuk sesajen yang dibuat orang Bali sebagai perlengkapan 
sembahyang 

Comel Istilah untuk orang yang suka membuka dan menyebarkan rahasia 

Damal Nama suku di Papua 

Dami Nama suku di Papua 

Desa Adat Kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi  Bali yang mempunyai satu 
kesatuan tradisi dan tata  arma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara 
turun temurun dalam ikatan,  yang mempunyai wilayah tertentu dan harta 
kekayaaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri 

Desa Dinas Kepengurusan desa berdasarkan system pemerintahan Indonesia 

Female Kotex Nama kelompok dukungan sebaya perempuan di Jakarta   

Freelance Pekerja seks yang tidak memiliki germo atau tidak terikat perusahaan 

Grebek Penangkapan  

Ngewe Melakukan hubungan seksual 

IO Singkatan dari Infeksi Oportunistik, penyakit penyerta menurunnya daya tahan 
tubuh pengidap HIV 
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JAMKESMAS Singkatan dari Jaminan Kesehatan Masyarakat, sebuah jaminan kesehatan dari 
pemerintah untuk pengobatan gratis atau bersubsidi bagi masyarakat  

Junkie Pengguna heroin 

Karaoke Oral seks 

KDRT Singkatan dari Kekerasan Dalam Rumah tangga 

KDPA Singkatan dari Kelompok Desa Peduli AIDS. Masyarakat Bali di suatu daerah  yang 
berkelompok karena memiliki perhatian khusus terhadap permasalah AIDS 

KDS Kelompok Dukungan Sebaya, biasanya menjadi salah satu program yang 
dilakukan oleh LSM yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada mereka 
yang terinfeksi HIV/AIDS 

Keked Istilah untuk pegal sampai badan terasa kaku 

KKN Korupsi Kolusi Nepotisme, Istilah yang digunakan apabila ada kegiatan 
penyogokan untuk mendapatkan sesuatu tanpa usaha sendiri melainkan bantuan 
orang dalam 

Konore Nama suku di Papua 

Ksatria Tingkatan kasta tertinggi kedua di Bali, sesudah Brahmana 

Kulibia Sejenis mas kawin di Papua, berbentuk batu yang dipahat sendiri 

Malkon Malaria Kontrol, program penanggulangan malaria PT Freeport di wilayah Timika 

Mami Germo, mucikari 

Metadon Opiat sintetis untuk terapi ketergantungan heroin 

ML Making Love, melakukan hubungan seksual 

MK Singkatan dari Manajer Kasus, pekerja sosial yang bertugas untuk mengelola 
permasalahan pasien 

Molor Tidur 

Moni Nama suku di Papua 

Nyokap Ibu, mama 

Neken Menelan, minum napza berbentuk pil (ecstasy, koplo, dll.) 

Odalan Upacara peringatan ulang tahun sebuah pura, di daerah Bali 

On Keadaan mengalami efek napza jenis stimulan (ecstasy, shabu, kokain) 

Penasun Pengguna Narkoba Suntik 

Pepe Vagina 

PKM Pusat Kesehatan Masyarakat/Puskesmas 
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Prodia Nama klinik laboratorium swasta  

Rambut lurus Pelanggan pekerja seks yang berasal dari luar Papua/pendatang 

Rambut keriting Pelanggan pekerja seks pribumi Papua 

Rese Menuntut banyak dengan cara yang tidak menyenangkan  

Sangkep Rapat (Bahasa Bali) 

Service Melayani pelanggan (oleh pekerja seks) 

Sepong Oral seks, menghisap penis 

Shabu Metamfetamin kristal 

Sudra Tingkatan kasta paling rendah di Bali 

Teler Mabuk, keadaan tidak sadarkan diri akibat mengkonsumsi napza  

Tempur Melakukan hubungan seksual  

UKM Unit Kegiatan Mahasiswa, organisasi kemahasiswaan kampus 

YAKEBA Yayasan Kesehatan Bali, sebuah LSM yang menangani isu napza dan HIV di Bali 
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BAGIAN 1  

HIV DAN AIDS DI INDONESIA: SEBUAH PERTUMBUHAN EPIDEMI DI KALANGAN PEREMPUAN 

 

 

 

Hingga akhir 2006, Departemen Kesehatan (Depkes) RI memperkirakan terdapat 177,200 hingga 
265,000 wanita penjaja seks (WPS) dengan jumlah pelanggan antara 2,435,000 hingga 3,813,000 yang 
tersebar di 33 provinsi se-Indonesia. Sementara populasi pengguna napza suntik (penasun) diperkirakan 
antara 190,460 hingga 247,800 jiwa dimana 10% di antaranya berjenis kelamin perempuan1. Depkes 
juga memproyeksikan di Indonesia akan terdapat 400,000 kasus AIDS dengan kematian mencapai 25% 
pada tahun 2010. Kasus tersebut meningkat menjadi 1,000,000 dengan kematian 35% pada tahun 2015, 
dimana 38,500 kasus di antaranya adalah bayi yang dilahirkan dari perempuan yang terinfeksi HIV2.     

Meskipun tiap tahun dilaporkan terjadi peningkatan kasus AIDS baik pada laki-laki maupun perempuan, 
peningkatan kasus pada perempuan menjadi sebuah penanda terganggunya kualitas generasi penerus 
dari bayi-bayi yang dilahirkan. Beberapa puskesmas di DKI Jakarta melaporkan setiap bulan menerima 
rata-rata 3 hingga 5 bayi yang sudah masuk ke stadium AIDS, sebagian besar tidak tertolong lagi 
meskipun perawatannya sudah dirujuk ke rumah sakit terdekat3.           

 

Gambar 1 – Peningkatan Angka Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Balita 

 

 

Di wilayah-wilayah dengan level epidemi terkonsentrasi, tingginya kasus AIDS didorong oleh 
meningkatnya pemakaian peralatan suntik secara bergantian di kalangan pengguna napza sejak akhir 
90-an. Lebih dari setengah populasi penasun terinfeksi HIV.  

Meskipun perempuan rata-rata jumlahnya 10% dari total populasi penasun, namun sebuah studi yang 

                                                           
1 Estimasi Nasional Populasi Rawan Tertular HIV/AIDS 2006. Depkes RI, 2007  

2 Asian Epidemic Model. Depkes RI, 2008 

3 Kompilasi Laporan Layanan HIV Puskesmas di DKI Jakarta 2007- 2008. Dinkes DKI Jakarta, 2008   
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dilakukan bersama antara IHPCP dan beberapa LSM serta jaringan penasun di 8 kota Indonesia 
menunjukkan bahwa penasun perempuan memiliki masalah yang lebih kompleks dibandingkan laki-laki. 
Kerentanan terhadap kekerasan seksual dan fisik yang dilakukan baik oleh bandar, pasangan seksnya, 
maupun oknum aparat adalah salah satu dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi penasun 
perempuan. Mereka juga cenderung lebih tertutup dalam menunjukkan eksistensinya karena sejumlah 
nilai yang dianut masyarakat terkait pencitraan sosok perempuan4. Hal ini berdampak pada tertutupnya 
mereka untuk mencari dan memperoleh layanan publik, seperti kesehatan atau ketergantungan napza.  

Data STBP (Surveilans Terpadu Biologis dan Perilaku) tahun 2007 menunjukkan 6-16% wanita penjaja 
seks langsung (WPSL) dan 2-9% wanita penjaja seks tidak langsung (WPSTL) telah terisfeksi HIV. Tercatat 
kelompok WPSL yang paling banyak terinfeksi HIV berada di Tanah Papua dan Bali, sementara WPSTL 
yang paling banyak terinfeksi HIV berada di Batam dan Jakarta. Sebagian besar dari mereka terinfeksi di 
enam bulan pertama menjajakan seks5. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa WPS sangat cepat terinfeksi 
setelah mulai menjajakan seks karena kerentanan tertular HIV pada perempuan, sehingga perlindungan 
medis, sosial, dan aspek lain harus segera dilakukan bagi mereka.   

Level epidemi di Tanah Papua tidak terkonsentrasi melainkan sudah sampai pada populasi umum 
melalui penularan seksual. Pada tahun 2006, Depkes RI memperkirakan terdapat 8,000 hingga 14,000 
kasus HIV pada populasi umum Papua dimana di sejumlah kabupaten atau kota angkanya mencapai 
lebih dari 1% penduduk6. 10-15% remaja laki-laki (usia 15-24 tahun) telah berhubungan seks, 
setengahnya di luar pernikahan. Seks di luar nikah banyak dilakukan remaja wanita usia 15-19 tahun di 
sejumlah kabupaten: 6% di Merauke; 90% di Dataran Tinggi Jaya Wijaya; 30% di Biak; dan 20% di 
Jayapura.  

 

Tabel 1 – Jumlah Kasus HIV/AIDS di Propinsi Papua 

  

  

 

 

 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa saat ini secara umum sedang terjadi pergeseran penularan HIV dari 
laki-laki ke perempuan. Kerentanan perempuan terhadap penularan HIV akan berdampak pada 
penurunan kualitas generasi penerus bangsa. Situasi ini harus cepat dicegah dengan metode yang tepat. 
Penelitian ini menggambarkan situasi perempuan secara umum terkait aspek sosial, budaya, dan 
kesehatan. Aspek-aspek tersebut diperhitungkan karena persoalan perempuan tidak dapat dipandang 
secara sempit hanya dari salah satu sisi saja.   

                                                           
4 Perempuan-perempuan di Lingkar Napza: Studi Kualitatif di 8 Kota Besar Indonesia. Presentasi IHPCP dalam 

Lokakarya Penelitian KPAN, 2007  

5 Departemen Kesehatan RI, “STBP Pada Kelompok Beresiko Tinggi di Indonesia: Fact Sheet. 2007. 

6 Departemen Kesehatan RI, “Laporan Triwulan Kasus HIV/AIDS. 2009. 

Sex HIV AIDS Total 

Laki-laki 1,107 1,203 2,310 

Perempuan 1,221 963 2,184 

Tidak Diketahui 47 7 54 

Total 2,375 2,173 4,548 
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BAGIAN 2 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

Lokasi penelitian mencakup 4 kota, yaitu DKI Jakarta, Pekanbaru, Denpasar, dan Timika. Keempat kota 
tersebut dipilih berdasarkan pengalaman kota dalam merespon persoalan HIV/AIDS dengan berbagai 
dominasi mode penularan yang berbeda antar kota. DKI Jakarta dan Bali memiliki angka kasus HIV/AIDS 
yang tinggi berasal dari penularan melalui penggunaan peralatan suntik napza secara bergantian. 
Pekanbaru dan Timika, memiliki angka penularan HIV/AIDS yang tinggi berasal dari hubungan seksual.  

Pelaksanaan penelitian melibatkan partisipasi dari jaringan kelompok kunci (penasun dan pekerja seks) 
yang telah ada di tiap kota. Partisipasi tersebut mencakup perekrutan peserta dan persiapan 
pelaksanaan diskusi kelompok terarah (DKT). Pengumpulan data melalui diskusi kelompok terarah dan 
wawancara mendalam dilakukan pada bulan Mei dan Juni 2009.  

Di tiap kota dilakukan tiga diskusi kelompok terarah yang merupakan kombinasi antara kelompok: (1) 
Penasun Perempuan; (2) Pekerja Seks Perempuan; (3) Ibu Rumah Tangga; (4) Buruh Perempuan. Jumlah 
peserta pada setiap kelompok diharapkan 8-10 orang dengan sejumlah kriteria peserta (Tabel 2). 
Wawancara mendalam dilakukan untuk memverifikasi temuan di DKT, memperdalam dan menggali 
informasi ataupun melengkapi potret situasi di setiap kota. 

 

Gambar 2 – Lokasi Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanbaru, Riau DKI Jakarta 

Timika, Papua Denpasar, Bali 
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Tabel 2 – Kriteria Peserta Diskusi Kelompok Terarah 

Kriteria 
Perempuan 

Pengguna Napza 
Wanita Pekerja 

Seks 
Buruh Pekerja 

Ibu Rumah 
Tangga 

Jumlah Peserta Maksimum 10 orang 
masing-masing kota 

Maksimum 10 
orang masing-
masing kota 

Maksimum 10 
orang masing-
masing kota 

10 orang 

Jenis Kelamin Berjenis kelamin perempuan 

Status 
Berpasangan 

Telah dan atau 
sedang memiliki 
pasangan seksual 
(baik pacaran maupun 
menikah) 

Telah dan atau 
sedang memiliki 
pasangan seksual 
(baik pacaran 
maupun menikah) 

Telah dan atau 
sedang memiliki 
pasangan seksual 
(baik pacaran 
maupun menikah) 

Telah dan 
atau 
sedang 
menikah 

Situasi terkait 
profesi atau 
aktifitas 
keseharian 

Menggunakan napza 
minimal dalam 1 
tahun terakhir 

Berprofesi sebagai 
pekerja seks 
komersial minimal 
dalam 1 tahun 
terakhir 

Berprofesi sebagai 
buruh minimal 
dalam 1 tahun 
terakhir 

 

Status HIV Telah tes HIV dan mengetahui hasil tesnya (baik dirinya sendiri maupun 
pasangannya). Secara umum dibutuhkan peserta dengan status HIV yang saling 
berbeda antara calon peserta dengan pasangannya. Bila status calon peserta 
positif, maka status pasangannya negatif demikian pula sebaliknya.  

Usia 18-40 tahun 

 

Rekrutmen peserta dilakukan atas kesediaan dan kerelaan, semua identitas dirahasiakan dan direkam 
menggunakan alat perekam digital. Sebelum pengambilan data, dilakukan uji coba instrumen 
pertanyaan dengan menyelenggarakan satu kelompok penasun perempuan di Jakarta. Instrumen yang 
digunakan pada uji coba kemudian diperbaiki untuk dapat mendekati pencapaian gambaran situasi yang 
diharapkan. Tim peneliti membuat transkrip dari rekaman proses, dikelompokkan dalam matriks 
berdasarkan isu terkait tema penelitian, dianalisa, dan dikumpulkan dalam pelaporan. Untuk 
memperkaya temuan DKT, peserta juga mengisi kuesioner terkait informasi data demografi, kesehatan, 
penghasilan, status HIV, dan respon spontan ketika mengetahui status HIV. Berhasil terkumpul sebanyak 
82 kuesioner yang kemudian diolah seperti pada bagian hasil penelitian. 

Berikut adalah data yang dikumpulkan dalam DKT dan jumlah peserta dalam penelitian ini. 
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Tabel 3 – Isu dan Aspek yang Dibahas dalam DKT dan Kuesioner 

Isu dan Aspek Uraian Temuan Dasar 

Pola relasi laki-laki dan 
perempuan 

Pola hubungan seksual dengan pasangan, persepsi pasangan terhadap 
profesi atau kebiasaan peserta, cara pemecahan masalah atau konflik, 
interaksi komunikasi dengan pasangan,   

Konstruksi sosial Partisipasi di masyarakat, peran-peran dimasyarakat, eksistensi dan 
penghargaan masyarakat, peraturan atau kebijakan yang mengikat 
peserta 

Kontrol terhadap sumber 
daya ekonomi 

Keputusan dalam pengelolaan keuangan, Keterlibatan dalam 
pengelolaan keuangan 

Ketersediaan layanan untuk 
perempuan 

Aksesibilitas layanan (mudah, murah, jam layanan sesuai kebutuhan), 
Kesiapan petugas (sikap petugas, kelengkapan peralatan, keluhan 
terkait masalah kesehatan 

Program terkait perempuan Daya akomodasi program terhadap permasalahan perempuan (Penasun 
Perempuan, WPS, Buruh Pekerja, dan Ibu Rumah Tangga)  
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BAGIAN 3 

HASIL DAN TEMUAN 

 

3.1.  Karakteristik Peserta  

Tidak di semua kota peserta berhasil dikumpulkan sesuai karakteristik yang telah ditetapkan. Di 
Pekanbaru dan Timika peserta buruh pekerja tidak berhasil dikumpulkan dalam sebuah diskusi 
kelompok. Tidak berhasilnya mengumpulkan peserta dari kelompok buruh pekerja karena sulitnya 
melacak mereka yang telah melakukan tes HIV dan bersedia terlibat dalam penelitian ini. Sebagian besar 
mereka yang telah tes menutup rapat hasilnya sehingga sulit untuk menelusuri keberadaannya. Berikut 
adalah jumlah peserta yang berhasil diwawancara dan terlibat dalam penelitian ini. 

 

Tabel 4 – Jumlah Peserta 

Kota Penasun  
Pekerja 

Seks 
Buruh 
Pabrik 

Ibu Rumah 
Tangga 

Wawancara Mendalam 

DKI Jakarta 9  6 N/R 10 - 

Denpasar 9 10 N/R 11 1 orang (Ketua KPA Bali) 

Pekanbaru N/R 4 0 6 3 orang (2 KDS Lancang 
Kuning dan 1 KPA Pekanbaru) 

Timika N/R 10 0 7 3 orang (2 tetua adat dan 1 
KPA Timika) 

TOTAL 18 orang 30 orang 0 34 orang 7 orang 

 

Rata-rata peserta berusia antara 30-34 tahun, pada kelompok WPS rata-rata usia lebih muda yaitu 
antara 19-24 tahun. Pendidikan peserta relatif tinggi sebagian besar lulus SMA, rata-rata pendidikan 
pada kelompok WPS relatif rendah yaitu lulus SD. Pada kelompok ibu rumah tangga rata-rata telah 
menjalin hubungan dengan pasangan selama 20 tahun, sementara pada kelompok penasun perempuan 
rata-rata telah menjalin hubungan dengan pasangan selama 8 tahun, dan pada kelompok WPS selama 2 
tahun. 70% WPS yang terlibat dalam penelitian mengidap HIV, penasun perempuan 60%, dan ibu rumah 
tangga 47%. 

Sebagian besar peserta beragama Islam (75.6%), berasal dari Jawa (25.6%), dan sebagian besar telah 
menjalin hubungan lebih dari 1 tahun (54%). Sebagian peserta memiliki pekerjaan sebagai pekerja seks 
(31.7%), Ibu Rumah Tangga (26.8%), dan karyawan swasta (12.2%). Dalam kuesioner, juga ditanyakan 
pekerjaan pasangan peserta, sebagian pasangan peserta bekerja sebagai karyawan swasta (34.1%), 
wiraswasta (22.7%), dan buruh (17.1%).     

Rata-rata pendapatan peserta (29.3%) berkisar antara Rp 500,000-1,000,000 per bulan. Hal yang 
menarik dalam kuesioner adalah sebagian peserta mengaku mengeluarkan uang lebih banyak daripada 
penghasilan mereka sebulan. Biasanya uang tersebut didapatkan dari berbagai sumber seperti orang 
tua, berhutang, atau pinjaman dan pemberian sanak saudara. 
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3.2. Pola Relasi Seksual  

Keputusan Dalam Menentukan Berhubungan Seks 

Perempuan Ibu Rumah Tangga (IRT) cenderung memiliki hambatan dalam membuat keputusan untuk 
berhubungan seksual dengan pasangan. Keputusan tersebut berhubungan dengan menentukan 
keinginan, waktu, dan frekuensi berhubungan seks. Doktrin agama dan anggapan bahwa istri memiliki 
kewajiban untuk melayani suami dalam keadaan apapun, membuat ibu rumah tangga (IRT) 
memasrahkan dirinya atas keinginan berhubungan seks dengan suami tanpa mempertimbangkan 
kebutuhan dirinya sendiri. 

“ … saya itu melakukan hal itu hanya sebagai kewajiban sebagai istri. Walaupun itu aku sakit, 
atau dalam kondisi fisik tidak bisa melakukan itu dan tidak ada gairah, mungkin juga karena 
doktrin dari agama bahwa kalau perempuan tidak mau melayani suami itu akan dosa. Akhirnya 
berhubungan seksual itu menjadi sebuah kewajiban melayani suami dalam kondisi apapun.”…(A, 
Denpasar, IRT) 

“ …saya sering pura-pura sudah orgasme didepan suami supaya dia seneng, padahal yaa…pura-
pura aja…” (X, Denpasar, IRT)  

”...kadang memang suka capek urus anak di rumah, jadi suka cari alasan buat menghindar, tapi 
kalau sudah ndak bisa sama sekali ya pura-pura menikmati aja supaya cepet selesai dianya...” 
(B, Pekanbaru, IRT) 

”...tapi kan kalo suami mau kita tidak mau namanya tugas sebagai istri. Iya harus, 
kewajiban...(W, Timika, IRT) 

 

Berbeda dengan perempuan pekerja seks komersial (PSK) lebih merasa penting memberikan pelayanan 
maksimal kepada pelanggan daripada kepada suami atau pacarnya. Namun sebaliknya bagi PSK, dimana 
suami atau pasangannya tidak tahu akan pekerjaan mereka justru berusaha memberikan kesan tidak 
berpengalaman dalam berhubungan seks. 

“…  Sama tamu *pelanggan+ kita selalu usahakan kasih yang paling bagus, supaya balik lagi ke 
kita…” (X, Pekanbaru, PSK) 

“…gaya, posisi, dan apa-apanya biasanya tergantung sama tamu aja, saya sih ikut-ikut aja. 
Kalau dia puas kan bisa dikasih duit lebih…” (Y, Jakarta, PSK) 

“… nanti kita sama suami dicurigai, kenapa kok kita pinter servis kan ketahuan sama suami, jadi 
curiga kita kerja apa. Lebih baik diam aja. Suami minta seperti gimana ya hayu aja…” (A, DKI 
Jakarta, PSK) 

 

Perempuan Penasun lebih memiliki keleluasaan dalam memutuskan berhubungan seks dengan 
pasangannya. Biasanya aktifitas seksual dilakukan berdasarkan keinginan bersama.  

“…kalau pacar ndak mau ya sudah tinggal aja, cari yang lain. Apalagi masih belum kawin apa-
apa…” (C, Denpasar, Penasun) 

“…pasangan saya juga pakai suntikan, jadi jarang juga kalau hubungan seks, kalaupun ada ya 
biasanya kalau salah satu ndak mau ya ndak jadi…” (D, Denpasar, Penasun)  
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Hubungan seksual yang dilakukan dengan motif ekonomi, cenderung membuat perempuan 
menempatkan dirinya sebagai pihak yang berada dalam posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan 
dengan pelanggannya, karena pertimbangan kepuasan pelanggan, takut tidak laris, atau tidak lagi 
mendapat tamu. Beberapa reponden PSK mengaku pernah mendapatkan kekerasan fisik dari 
pelanggannya, namun tetap tidak menolak ketika diajak kembali melayani pada kesempatan lain.  

” ... dijenggut rambut aku, digigit pantat aku, ditampar. Aku kalo gak karena uang gak bakalan 
mau. Besoknya masuk lagi sama aku, lebih sadis lagi. Ini tangan diikat ke belakang, itu cuma 
bayar 1,3 juta sampe kaya gitu…”(F, Jakarta, PSK) 

”...sebenernya keberatan, tapi karena mereka bayar, ya kita ikut aja mau gaya apapun...” (Z, 
Denpasar, PSK)  

”...kalau sama pacar saya lebih bisa nentukan mau bagaimana-bagaimana, bisa di 
komunikasikan dan dibicarakan...”(Z, Denpasar, PSK) 

 

3.3. Pola Relasi dan Respon Terhadap Masalah HIV 

Relasi Pasangan dan Keterbukaan akan Status HIV 

Pasangan yang memiliki latar belakang sosial yang sama cenderung lebih terbuka mengakui status HIV 
mereka kepada pasangannya. PSK yang pasangannya tahu profesi mereka lebih mudah mengakui bahwa 
dirinya HIV positif, terlebih lagi bila pasangannya adalah pelanggan seks. Namun merupakan hal yang 
sangatlah rahasia dan hampir tidak mungkin dilakukan untuk mengakui status HIV mereka kepada 
pelanggan. Latar belakang ekonomi menjadi dasar perempuan PSK untuk tertutup sama sekali akan 
status HIVnya. PSK yang pasangannya tidak tahu profesi mereka, cenderung menutupi statusnya dari 
pasangan dengan alasan cinta, takut ditinggalkan, atau takut diceraikan.  

”...memang kepikiran juga soal status, tapi mau kasih tau nanti kabur lagi dia...” (B, WPS, 
Denpasar) 

”...belum siap kasih tau, takut dia nggak terima saya, nanti minta putus...”(R, WPS, Denpasar) 

”...suami juga kerja ’malam’, jadi sudah sama-sama tau resikonya kerja begini...” (M, WPS, 
Denpasar)  

 

Penasun perempuan yang memiliki pasangan sesama penasun atau memiliki pasangan yang tahu bahwa 
mereka kecanduan napza cenderung lebih terbuka untuk mengakui status HIV mereka baik kepada 
pasangannya maupun kepada sesama teman pakai napzanya. Dengan latar belakang solidaritas antara 
Penasun, mereka memberitahukan status HIV mereka dan bahkan juga turut mendorong sesama teman 
pakainya untuk test HIV. 

”...sama-sama teman pakaw, jadi cuek aja, lagi pula juga jangan-jangan saya ketular dari dia, 
karena kita kan juga ngeseks...”(A, Penasun, Denpasar) 

”...belum saya kasih tahu, dia orang kantoran jadi kurang terpapar sama isu begini...”(V, 
Penasun, Denpasar) 
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Sebaliknya bagi perempuan IRT sebagian besar melakukan test HIV setelah anak atau suaminya 
dinyatakan HIV positif, dan biasanya sudah terlanjur sakit berat. Mereka meyakini tertular HIV hanya 
dari suaminya, karena tidak melakukan perilaku beresiko lainnya. Biasanya setelah perempuan IRT tahu 
mengenai status HIV dirinya dan atau suaminya, mereka seringkali memutuskan untuk merahasiakan 
masalah kesehatan ini hanya antara dirinya dan suaminya. Mereka menutupi hal ini sangat rapat bahkan 
kepada orang tua atau mertua mereka.  

”...saya di Bogor waktu itu, suami sakit parah, dirawat dan dioperasi di rumah sakit disana, 3 
bulan kemudian meninggal, baru saya disuruh tes sama dokter, ternyata positif...”(B, IRT, 
Timika) 

 

Relasi dengan Keluarga Luas dan Keterbukaan akan Status HIV 

Relasi dengan keluarga luas (extended family) dalam studi ini diartikan sebagai hubungan antara kedua 
pasangan suami-istri, atau pacaran dengan keluarga besar mereka (ibu/ibu mertua, bapak/bapak 
mertua, adik/adik ipar, kakak/kakak ipar, paman, bibi). Pola relasi dengan keluarga luas  di keempat kota 
memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda, secara umum nilai-nilai yang dianut dan pola 
tindakan yang diambil sangat dipengaruhi oleh budaya, adat, dan kepercayaan dalam masyarakat.  

Di Timika misalnya, tatanan hubungan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh adat membeli perempuan 
oleh laki-laki. Penyerahan sejumlah barang, uang, ataupun binatang kepada pihak perempuan dari laki-
laki atau suami menjadi sebuah syarat mutlak untuk melangsungkan pernikahan. Bahkan ’seserahan’ ini 
kemudian mempengaruhi pola hubungan intim antara suami dan istri selanjutnya. Suami yang belum  
melunasi ’seserahan’ akan selalu dianggap berhutang kepada pihak perempuan dan wajib untuk dilunasi 
meskipun dengan cara dicicil. Dan selama seserahan tersebut belum dilunasi,  maka proteksi keluarga 
perempuan kepada istri masih sangat ketat. Sebaliknya ketika suami sudah berhasil melunasi seserahan 
maka suami memiliki hak penuh atas istrinya dan pihak keluarga istri menyerahkan secara total. 
Meskipun suatu saat suami melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya, pihak keluarga perempuan 
tidak lagi memiliki posisi tawar kuat. Adat ini kemudian secara kuat mempengaruhi suami untuk tidak 
terbuka mengakui status HIV nya kepada istri apalagi keluarga istrinya.  

”...kalau kasih tau ke istri, lalu istri kasih tau ke keluarganya, dia *suami+ bisa dibunuh *oleh 
keluarga istri+...” (M, Timika, IRT) 

”... sampe kadang kala lakinya lari, sampe mati sendiri, karena kalo ketauan dipenggal...” (X, 
Timika, IRT) 

 

Kalaupun ada yang mau jujur untuk mengakui status HIV nya, biasanya dilakukan dengan pura-pura 
mengajak istrinya test berdua ke pusat layanan kesehatan. 

”...lebih baik pura-pura ajak istri ke dokter, test sama-sama, daripada langsung mengaku kena 
HIV ke istri bisa berkelahi dan perang keluarga...” (S, Timika, IRT) 

 

Kepatuhan akan adat ini pula yang mendorong perempuan dan laki-laki untuk menutupi statusnya dari 
keluarga besarnya (orang tua, mertua, kakak/kakak ipar, adik/adik ipar, paman, bibi, dll). Mereka 
kemudian bersepakat untuk merahasiakan dan menangani sendiri persoalan penyakitnya.  
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”...kaya saya sama suami saya beda dia bilang, mah.. saya ada penyakit bahaya, kamu terima 
atau tidak, saya penyakit begini, oke bukan langsung lapor ke keluarganya, kita kan malu, kaya 
saya cuma kita dan suami yang tau tidak ada keluarga lain yang tau...”(M, Timika, IRT) 

 

Di Bali, dimana kuatnya sistem kekerabatan adat masyarakat yang di atur dalam lingkup banjar memiliki 
pengaruh yang sangat kuat dalam mengatur pola kekerabatan dan kegotong-royongan antara warga 
masyarakat. Ketua adat yang diidentikkan dengan ketua banjar sangatlah berpengaruh dalam 
penerimaan seorang individu kedalam masayarakat lebih luas (tetangga). Rendahnya pelibatan banjar 
dalam penanganan HIV membuat para tetua banjar seringkali mengambil keputusan yang kurang tepat 
dalam menangani dan menerima warganya yang terkena HIV, sakit karena AIDS, atau bahkan meninggal 
karena AIDS. 

“…masyarakat bali kan berkasta, jadi tetua banjar adalah orang yang berkasta paling tinggi, 
dan pasti didengar sama semua orang. Ndak peduli dia miskin atau pendidikannya lebih rendah 
dari kasta biasa, tapi secara adat masih sangat pengaruh…”  (R, Denpasar, IRT)  

“…keluarganya bilang mayat ini tidak diterima di desa ini, jadi gimana terserah RS aja  

digimanain mau dibuang kelaut kek mau dikemanain kek…” (F, Denpasar, IRT) 

“…orang banjar kebanyakan tidak tau soal HIV/AIDS apalagi soal kecanduan atau seksualitas, 
jadi ndak pernah tau bagaimana ambil keputusan kalau ada warga yang kena HIV, biasanya 
mending yang kena HIV itu diam aja…” (G, Denpasar, IRT) 

“…sakit HIV itu kan selalu disamakan dengan penyakit nakal, jadi itu tabu dibicarakan…” ( R, 
Denpasar, IRT) 

 

Keadaan ini kemudian membuat mereka yang telah mengetahui status HIV nya cenderung menutupi 
keadaannya dari banjar dan keluarga besar.  

“…kalau bilang ke tetangga, ya bisa se-banjar saya tau semua. Takut diusir kita dari banjar, lebih 
baik rahasia aja sama suami…”(N, Denpasar, IRT) 

 

Perempuan Bali yang menikah dengan laki-laki yang berkasta lebih tinggi dari dirinya, lebih memiliki 
keterbatasan dalam mengungkapkan status HIV nya kepada keluarga suami. Anggapan bahwa HIV 
adalah penyakit yang berbahaya, membawa sial dan dapat menular melalui berbagai media bersama 
membuat keluarga suami seringkali memutuskan untuk mengucilkan perempuan, mengembalikan 
kepada keluarga perempuan, bahkan menyuruh anaknya untuk bercerai. Hal ini menyebabkan pasangan 
yang sudah tahu status HIVnya lebih memilih untuk merahasikannya.  

Sebaliknya, bagi pasangan dimana pihak perempuan memiliki kasta lebih tinggi daripada pihak laki-laki   
juga dimungkinkan untuk mendapat respon yang sama dari keluarga perempuan, namun laki-laki 
cenderung lebih berani untuk mengungkapkan statusnya dan berterus terang.  

“…kalau pihak perempuan lebih tinggi, dan suami nya kasta rendah, beban untuk memberitahu 
status tidak seberat kalau pihak perempuan berkasta rendah, meskipun bisa aja keluarga 
bereaksi nyuruh cerai juga…”(V, IRT, Denpasar)   
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Di Pekanbaru – Riau, juga memiliki situasi yang sama terkait keputusan pasangan untuk terbuka 
mengenai status HIV nya. Dengan tata adat budaya Melayu yang Patrilinial, baik perempuan dan laki-laki 
cenderung menutupi status HIV nya dari keluarga besarnya. Mereka yang mendapati dirinya berstatus 
HIV cenderung menutup diri dari tetangga dan lingkungan sosial, bahkan mereka juga menghindari bila 
terlihat sedang bersama sekelompok dukungan sebaya yang bergerak untuk isu HIV/AIDS, kesertaan 
mereka dalam kelompok dukungan sebaya (KDS) juga dirahasiakan. Ketertutupan ini juga mendorong 
pengambilan keputusan dalam mencari pengobatan ke layanan kesehatan. Sebaliknya di Jakarta, 
dengan situasi penduduk yang kompleks dan budaya yang sudah tidak lagi didominasi oleh satu suku, 
dan dengan tatanan sosial yang sangat beragam, membuat masyarakat lebih permisif menerima 
berbagai perbedaan, pengecualian, ataupun persamaan. Maraknya industri seks dan peredaran gelap 
napza di DKI Jakarta, menyebabkan hampir tidak ada satu daerahpun di DKI yang bebas dari kedua 
transaksi bisnis tersebut. Sehingga secara tidak langsung juga menyebabkan banyaknya intervensi 
program dan informasi terkait penularan HIV baik melalui seksual maupun jarum suntik tidak steril. Pada 
peredaran gelap napza misalnya, selalu terdapat kantung-kantung wilayah yang menjadi titik rawan 
peredaran dan penggunaannya, demikian pula dengan penularan melalui seks, meskipun tidak terdapat 
lokalisasi resmi yang dikelola secara formal, namun lokasi-lokasi seks dapat dengan mudah diidentifikasi 
dan dalam kegiatannya sehari-hari melibatkan masyarakat sekitar seperti penjual minuman, penjual 
makanan, tukang cuci, tukang ojek, keamanan dll. Situasi ini mengakibatkan masyarakat DKI cenderung 
lebih siap menerima akibat penyakit dari kedua penyebab penularan HIV tersebut. Hal ini cukup 
mendukung mereka yang berstatus HIV untuk tetap bisa menunjukkan eksistensinya dan mendapatkan 
pelayanan kesehatan. Dalam sebuah DKT diketahui bahwa antara pengguna napza dengan salah satu 
masyarakat di sebuah wilayah terdapat relasi saling melindungi, seperti kutipan dibawah ini. 

“…kalau mau ada penggerebekan oleh polisi, biasanya kita dikasih tau dulu kok sama keamana 
disana, dibilangin…besok mau ada sidak polisi, pada ngungsi dulu aja, daripada di tangkep polisi 
mending ngungsi dululah kemana kek…”  (Y, Penasun, DKI Jakarta)     

“…ibu-ibu juga suka kasihan sama kita kalau ditangkepin, biasanya ya di umpetin dulu kita 
dimanalah supaya gak ketangkep…”(S, Penasun, DKI Jakarta) 

 

Status HIV dan Keputusan Menggunakan Kondom   

Pasangan-pasangan yang masing-masing sudah tahu status HIV mereka cenderung lebih mudah untuk 
menegosiasikan penggunaan kondom. Perempuan positif cenderung lebih memikirkan dan merasa 
bertanggung jawab untuk tidak menambah persoalan HIV nya dengan pasangan baik pasangannya 
berstatus positif ataupun negatif. Mereka selalu taat dan menjadi pengingat untuk selalu menggunakan 
kondom saat berhubungan seks. Bahkan perempuan PSK meskipun pelanggannya tidak mengetahui 
status HIV mereka, namun mereka mencoba berbagai cara untuk merayu pelanggan menggunakan 
kondom.  

”...kasihan kalau gak pake kondom sama pasangan, takut dia ketularan. Meskipun dia belum 
tau status saya, tapi rasanya dosa kalau gak pake kondom. Cuma selalu bingung kalo dia tanya, 
kenapa mesti pake kondom sama saya?...”(T, Penasun, Denpasar) 

”...kalau gak ada kondom, diusahakan beli dulu, apalagi sama pacar...”(B, WPS, Pekanbaru) 

”...kita sudah terlanjur tahu yang begini-begini, kasihan tamunya *kalau tertular HIV+...”(R, WPS, 
Timika) 
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Bahkan berbagai alasan dikemukakan oleh WPS untuk mendorong pelanggannya menggunakan 
kondom,  

”...kalau pelanggan nolak pakai, kita pakai alasan, sedang mens-lah, sedang ndak pake KB, atau 
udah banyak anak gampang hamil...” (R, WPS, Timika)  

”...kalau bisa ya di bujuk dulu pelanggannya buat pake kondom, sebisa mungkinlah...” (D, WPS, 
DKI Jakarta) 

 

Sebaliknya pasangan yang perempuannya negatif dan laki-lakinya positif, cenderung lebih sering 
melanggar penggunaan kondom. Demikian pula bagi pasangan yang sama-sama berstatus HIV positif. 

”...kalau lagi pingin-pinginnya gak pake kondom, susah juga maksanya. Ya sekali-sekali ndak 
papalah, suka dibuang diluar *coitus+...” (G, IRT, Denpasar) 

”...kata dia nggak terlalu enak pake kondom, ya kadang pake kadang nggak...”(X, Penasun, 
Jakarta) 

 

Ibu rumah tangga yang belum mengetahui status HIV suaminya, memiliki hambatan lebih berat dalam 
bernegosiasi menggunakan kondom. Mereka masih merasa aneh menggunakan kondom karena 
biasanya sudah menggunakan alat kontrasepsi lainnya. Identifikasi kondom sebagai alat berhubungan 
seks diluar nikah membuat mereka merasa canggung menggunakannya. Bagi IRT yang sudah 
mengetahui status HIV suaminya dan memiliki anak, biasanya menggunakan alasan kesehatan dan masa 
depan pengasuhan anak untuk melindungi dirinya dari penularan HIV. 

”...kasihan anak, kalau bapaknya positif, ibunya lagi positif siapa yang urus nanti kalau 
keduanya mati...”(F, IRT, Denpasar) 

”...pake kondom kayaknya aneh, buat kawin udah sah kok rasanya ndak biasa ya...”(D, IRT, 
Pekanbaru) 

 

Relasi dalam Masyarakat, Eksistensi Sosial, dan Pencarian Pengobatan 

Studi ini juga menggali bagaimana penerimaan masyarakat luas terkait situasi sosial peserta. Eksistensi 
sosial mencakup pada penerimaan masyarakat terkait status pekerjaan peserta, peran yang dapat 
dimainkan dalam susunan kemasyarakatan, serta kebijakan dan undang-undang yang mengikat warga 
dalam memutuskan berbagai aspek kehidupannya. Relasi ini secara tidak langsung berhubungan dengan 
bagaimana seseorang menunjukkan keadaan dirinya dan daya proteksi pemerintah terhadap warga 
dalam mempersempit penularan berbagai penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.  

Perempuan Penasun lebih sulit menunjukkan eksistensi dirinya dibandingkan dengan WPS.  
Ketidakberdayaan Penasun menjadi berlipat ganda yang disebabkan oleh berbagai situasi seperti 
ancaman undang-undang peredaran dan pemakaian gelap napza dengan hukuman pemenjaraan. Cap 
kriminal yang melekat membuat Penasun semakin terpuruk dalam lingkup sosial yang lebih sempit dan 
lebih tertutup. Perempuan Penasun seringkali mengalami kekerasan fisik, seksual, maupun psikis yang 
bersumber dari suami, pacar, bandar, maupun oknum polisi. Terkucilnya perempuan Penasun baik dari 
masyarakat luas maupun keluarga menyebabkan mereka lebih sulit keluar dari persoalan-persoalan 
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yang membelenggunya termasuk melindungi diri dari kekerasan, dampak buruk pemakaian napza, 
termasuk penularan berbagai penyakit dan mencari pengobatan.   

Ancaman hukum, pengejaran aparat kepolisian, dan pengucilan oleh masyarakat yang berujung pada 
ketertutupan perempuan Penasun ini menyebabkannya lebih sulit untuk mencari pengobatan yang 
nyaman bagi mereka atau mengakui kecanduannya bahkan pada layanan kesehatan. Ketersediaan 
layanan kesehatan terkait kebutuhan perempuan penasun masih terbilang sangat sedikit. Kecuali DKI 
Jakarta, ketiga kota lainnya memiliki ketersediaan layanan yang terbatas bagi kebutuhan perempuan. 

Sebaliknya, WPS meskipun masih menjadi bagian masyarakat yang dikucilkan dan dipandang sebagai 
sampah masyarakat, namun tidak terikat secara langsung terhadap hukum negara. Pada beberapa 
daerah, pemerintah setempat mengakui keberadaan lokalisasi untuk industri seks, sebagian lagi 
meskipun secara formal tidak mengakui adanya lokalisasi namun mengetahui terdapat titik-titik daerah 
dimana transaksi seksual berlangsung. WPS yang ’tertangkap basah’ oleh aparat, biasanya hanya melalui 
proses pembinaan di dinas-dinas sosial terkait, diberikan keterampilan, dan kemudian dilepaskan. 
Proses pembinaan tersebut tidak merubah status sosial WPS menjadi seorang yang kriminal. Kenyataan 
ini membuat WPS lebih memiliki keleluasaan untuk menunjukkan eksistensi dirinya dibandingkan 
perempuan Penasun. Layanan kesehatan baik layanan swasta, pemerintah, maupun LSM cukup dapat 
diakses di sekitar lokalisasi WPS. Umumnya WPS merasa lebih nyaman mengakses layanan di sekitar 
lokalisasi karena biasanya petugas kesehatan sudah mengetahui profesi mereka.    

Secara sosial WPS yang berada di lokalisasi memiliki posisi tawar yang baik terhadap aparat dan tamu. 
WPS masih memiliki keleluasaan untuk menolak tamu yang tidak diinginkannya, yang pernah melakukan 
kekerasan terhadapnya, atau yang tidak mau menggunakan kondom dengan berbagai alasan. 

Ibu rumah tangga (IRT) lebih memiliki keleluasaan dalam menunjukkan keberadaannya di tengah 
masyarakat. Dengan statusnya yang sama sekali tidak kontroversial, IRT lebih fleksibel dalam menjalani 
kehidupan sosial mereka.  Tidak seperti perempuan pengguna napza atau WPS, akses IRT kepada 
layanan kesehatan lebih luas, lebih dapat memilih, dan bebas dari stigma.  Meskipun demikian, ketika 
berhadapan dengan isu HIV/AIDS, IRT tetap merasa ‘gugup’ untuk melakukan pencarian kesehatan. IRT 
di Bali misalnya, setelah mengetahui status dirinya atau pasangannya HIV positif, merasa takut untuk 
berterus terang kepada tetangga atau Banjar. Penyebab kematian suami atau anak karena AIDS, 
seringkali diakui akibat penyakit lain yang lebih bisa diterima masyarakat sekitar. Demikian pula dengan 
pengobatan ketika sakit. Beberapa IRT baru mengetahui dirinya HIV positif setelah suami atau anak 
mereka sakit dan dinyatakan HIV positif oleh paramedis.  

“..saya liat brosur HIV, liat gambarnya, lho kok ini penyakitnya kaya suami saya, kok begini, 
aduh jangan jangan saya  kena juga ni pikiranku, akhirnya saya periksa, ternyata saya positif..” 
(R, IRT, Timika) 

”...baru tau soal HIV *segala informasi dan pengetahuan terkait HIV+  setelah semua positif...” (J, 
IRT, Bali) 

 

Dalam diskusi kelompok dengan IRT di Timika, diketahui bahwa keberadaan IRT dan eksistensi diri 
mereka sangat dipengaruhi oleh keluarga, pemuda adat, pemuka agama, dan perusahaan 
pertambangan besar PT. Freeport. Seperti pada gambar yang di tulis sendiri oleh peserta DKT. Keempat 
pihak ini secara gamblang diakui peserta adalah pihak-pihak yang mempengaruhi kehidupan 
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mereka dalam berbagai aspek apapun. 
Keluarga, pemuka adat, dan pemuka agama 
berpengaruh dalam hal pengaturan kehidupan, 
norma-norma yang dianut, pertahanan nilai 
sosial dan kemanusiaan. Sementara PT Freeport 
berpengaruh terhadap ketergantungan IRT dan 
keluarganya akan keuangan, keputusan atas 
kepemilikan harta dan pemakaian keuangan, 
termasuk pola pencarian kesehatan. 

Gambar 3 – Posisi IRT di Timika 

 

3.4 Situasi Ekonomi 

PSK Bali merasa lebih bisa terbuka untuk mengakui profesi mereka sebagai pekerja seks daripada 
perempuan Penasun. Masyarakat lebih bisa ‘menerima’ PSK daripada Perempuan Penasun. Keterbukaan 
ini terkait erat dengan situasi pariwisata yang kuat di wilayah Bali. Seperti penuturan informan di bawah  
dibawah ini: 

“…masyarakat lebih bisa maklum dengan pekerja seks daripada perempuan yang nyuntik, 
mungkin lebih bisa diterima karena jadi daya tarik turis juga…” (M, Penasun, Denpasar)  

“…meskipun ada juga yang gak langsung bilang, saya PSK, tapi orang tau kalau kerjaan saya 
yang begituan…”(S, PSK, Denpasar)  

 

Pada umumnya pengaturan pengeluaran atau belanja untuk kebutuhan sehari-hari di dalam kelompok 
WPS, ibu rumah tangga, dan penasun sangat tergantung dari kesepakatan diantara pasangan tersebut. 
Di kelompok WPS, perempuan yang mempunyai penghasilan sendiri, pengaturan keuangannya sangat 
tergantung pada kesepakatan dengan pasangannya, baik itu suami atau pasangan tetap. Ada ibu rumah 
tangga yang mengatakan bahwa hasil usahanya dikelola bersama dengan pasangannya, artinya 
pengeluaran untuk keperluan belanja diatur bersama.  

” mengelola berdua, yang kontrol saya karena saya juga kerja” (S, IRT Bali)  

 

Namun ada juga WPS yang mengelola sendiri uang hasil usahanya tanpa perlu diberitahukan kepada 
pasangannya. Pengaturan keuangan pada kelompok WPS tidak selalu dikuasai oleh WPS itu sendiri, di 
Papua, dimana sebagian besar WPS adalah pendatang dari Jawa, pengelolaan keuangannya sangat 
bervariasi, ada yang mengatur sendiri, ada juga yang diatur oleh pasangannya karena WPS tersebut 
merasa selalu boros atau mudah menghambur-hamburkan uang. 

 “Kebanyakan kita yang atur sendiri” (WPS Papua) 

“Saya yang mengatur dan dia yang kasih” (WPS Papua) 

“Suami yang mengatur karena saya terlalu boros, dia santai kok” (WPS Papua) 

“Kalo suaminya kan gajinya ke saya semua, kalo dia perlu ya dia minta” (WPS Papua) 
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Pengelolaan keuangan untuk kebutuhan rumah tangga sangat tergantung pada kesepakatan keduabelah 
pihak. Pengaturan keuangan pada kelompok WPS, ibu rumah tangga dan penasun, sama seperti halnya 
dengan pasangan keluarga pada umumnya. Faktor penghasilan dan pengaturan keuangan dapat juga 
menjadi pemicu konflik di dalam rumah tangga pasangan ini. Seperti data yang diungkapkan oleh ibu 
rumah tangga di Pekanbaru bahwa biasanya yang menjadi pemicu pertengkaran antara istri dan suami 
adalah masalah penghasilan yang sedikit atau pengeluaran/kebutuhan yang sangat besar yang tidak 
mampu dicukupi oleh suami.  

“masalah ekonomi.... selain itu menyebabkan biaya kesehatan menjadi terhambat” (IRT, 
Pekanbaru) 

 

Pertengkaran itu akan semakin membesar apabila masalah kekurangan penghasilan ini diperparah 
dengan kebutuhan untuk berobat atau mencari layanan kesehatan yang ternyata harus mengeluarkan 
biaya yang tidak sedikit, karena salah satu diantara pasangan tersebut sudah HIV positif. Akibat dari 
penghasilan yang sedikit, maka akses untuk mendapat layanan kesehatan menjadi terhambat, dan 
karena akses layanan kesehatan terhambat, maka kondisi kesehatan menjadi semakin memburuk.  

Namun demikian pada kelompok ibu rumah tangga terdapat kesadaran tentang kondisi ekonomi 
keluarga yang selalu merasa kekuarangan, padahal kebutuhan minimal sudah terpenuhi, seperti dikutip 
di dalam diskusi di bawah ini:  

“...namanya rumah tangga itu nggak ada yang cukupnya..pasti ada kurangnya…” (IRT, 
Pekanbaru) 

 

Kesadaran ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa penghasilan untuk menutup kebutuhan sehari-
hari termasuk kebutuhan kesehatan, sangat tergantung pada kemampuan keluarga untuk mengelola 
pendapatan, berapapun pendatan yang diperoleh dalam satu bulannya. Jadi pengelolaan keuangan 
tidak tergantung pada besarnya pendapatan tetapi tergantung pada mengatur pengeluaran atau belanja 
kebutuhan. 

 

3.5 Program Kesehatan Perempuan 

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh, pada studi ini juga dilakukan wawancara mendalam kepada 
beberapa pengelola program HIV/AIDS disemua wilayah. Para pengelola program tersebut berasal dari 
aktifis LSM maupun KPAP. Wawancara diarahkan untuk melihat bagaimana respon pemerintah daerah 
dan peranan yang telah dilakukan LSM dalam penanggulangan HIV/AIDS di wilayah mereka dalam 
tingkat yang lebih makro.  

Diakui bahwa isu dominan yang selalu dihadapi sejak kasus pertama HIV/AIDS ditemukan di Indonesia 
pada tahun 1987, adalah stigma dan diskriminasi tidak hanya dari masyarakat tetapi juga oleh pelayan 
kesehatan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.  

”...stigma terjadi tidak cuma dari masyarakat, tapi juga oleh perawat dan dokter, dan juga 
kebijakan kita masih diskriminatif...”(Narasumber, Pekanbaru) 

”...begitu tahu kalau teman saya ini ODHA, dokternya langsung pakai sarung tangan dan tutup 
hidung lengkap, padahal sebelumnya dia cuek-cuek aja...”(Narasumber, Pekanbaru) 
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Program kesehatan bagi perempuan sejak jaman orde baru sudah banyak dikembangkan hingga 
kepelosok desa, RW, RT, dan dusun-dusun terpencil. Program utamanya adalah kesehatan ibu dan anak 
(KIA) yang berpusat di setiap Puskesmas yang didukung oleh kekuatan masyarakat yang membangun 
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) disetiap RW. Program KIA ini bertujuan meningkatkan derajat 
kesehatan perempuan khususnya ibu dan anaknya. Sehingga dikemudian hari bangsa Indonesia akan 
diisi oleh generasi penerus yang berkualitas karena kesehatannya sejak usia dini sangat diperhatikan. 

Meskipun program kesehatan bagi perempuan sudah dikenal sejak lama dan ada di setiap pelosok desa, 
namun program khusus bagi perempuan yang menangani masalah HIV/AIDS belum terlalu banyak dan 
masih sulit diakses. Padahal cukup banyak peserta yang aktif mengikuti kegiatan kelompok dukungan 
sebaya yang diselenggarakan oleh LSM, namun dirasakan belum sama sekali mampu memberikan 
kekuatan kepada peserta untuk menghadapi persoalan yang mereka hadapi terkait status HIV nya 
seperti pengucilan oleh masyarakat dan diskriminasi di layanan kesehatan. Hampir semua kegiatan 
kelompok dukungan sebaya (KDS) yang terdapat di empat kota dimana studi ini dilakukan memiliki 
karakteristik metode yang relatif sama, biasanya hanya membahas bagaimana pencegahan penyakit, 
perjalanan penyakit, dan berperilaku aman menggunakan kondom dan jarum suntik steril. Namun tidak 
pernah menjadi sebuah wadah yang mampu menjawab persoalan ekslusi sosial yang dihadapi oleh 
perempuan dan keluarganya bahkan dalam lingkungan keluarga jauh sekalipun [orang tua dan mertua].  

Di Pekanbaru misalnya, seseorang yang ikut dalam KDS merasa kurang nyaman bila keanggotaannya 
dalam KDS diketahui oleh warga sekitar bahkan bila hanya menggunakan kaos bertuliskan isu HIV/AIDS. 
Mereka merasa masyarakat sekitar melihat sebelah mata dan merasa dicurigai.     

Demikian pula masalah yang dihadapi di layanan kesehatan, jumlah klinik, Puskesmas, dan Rumah sakit 
yang melayani kasus HIV dan penyakit penyertanya sangatlah terbatas. Sebagian besar di dominasi oleh 
klinik swasta yang dikelola langsung oleh LSM. Padahal kebutuhan peserta akan layanan kesehatan 
seringkali tidak bisa dibatasi. Di Bali diketahui bahwa layanan untuk WPS sangat minim, dan kalaupun 
ada biasanya mereka mengakses ke salah satu klinik di Denpasar yang dikelola oleh LSM. Meskipun di 
layanan tersebut mereka merasa lebih nyaman namun sesungguhnya kurang mampu menjawab 
kebutuhan WPS yang pastinya lebih banyak secara umum dan tidak semua tahu keberadaan klinik 
tersebut. Di Timika, sebagian besar layanan kesehatan khusus ODHA juga tergantung pada PT. Freeport 
dan bukan pada layanan pemerintah. Berbeda dengan DKI Jakarta, pemerintah daerah DKI Jakarta 
memiliki respon yang sagat baik dalam penanggulangan HIV bagi warganya. Dengan mengembangkan 
sedikitnya 30 Puskesmas dan 10 RS rujukan ODHA untuk pelayanan HIV baik bagi kalangan Penasun 
maupun WPS dan pengembangan program khusus perempuan yang diinisiasi oleh beberapa LSM, maka 
akses perempuan akan layanan HIV cukup terbuka dan mudah di jangkau.     

Kebijakan lokal di setiap propinsi maupun kab/kota juga belum sepenuhnya mengakomodir dan 
berpihak pada kelompok korban HIV/AIDS. Atau, kalaupun ada kebijakan, namun masih belum 
diterapkan secara menyeluruh pada tataran pelaksanaan. Akibatnya hingga saat ini penyediaan layanan 
yang seharusnya disediakan pemerintah belum tersedia secara luas di setiap wilayah di Indonesia, 
padahal data menunjukkan tidak ada satupun propinsi atau kabupaten/kota yang terbebas dari kasus 
HIV/AIDS7.    

                                                           
7 Departemen Kesehatan RI, op.cit hal 9  
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BAGIAN 4 

DISKUSI 

 

 

 

Berdasarkan temuan-temuan di bagian sebelumnya, dilakukan pengelompokan isu yang muncul dalam 
wawancara dan diskusi dengan peserta di keempat kota. Ada empat kelompok isu besar yaitu: 

 1. Relasi – seks 

 2. Status  

 3. Ekonomi 

 4. Akses 

  

Relasi Seks 
Respon terhadap 

Status HIV 
Situasi Ekonomi 

Akses Pelayanan 
Kesehatan 

Pengambilan 
Keputusan:  ketika  
perempuan memiliki 
posisi tawar 
[ekonomi seperti 
penghasilan], maka 
dia dapat 
mengontrol relasi 
seksual termasuk 
penggunaan kondom   

[hal ini tidak selalu 
terjadi pada relasi 
seksual dikalangan 
WPS dan 
pelanggannya, 
kendali secara total 
berada ditangan 
pelanggan, karena 
mereka dibayar 
untuk memberikan 
pelayanan seks]  

Status sosial dan kasta 
mengindikasikan 
keterbukaan kana 
status HIV kepada 
masyarakat dan 
keluarga luas.  

- kesetaraan status 
antar pasangan  

- kesetaraan latar 
belakang kehidupan 
[Penasun, WPS-
Pelanggan] 

Manajemen 
pengelolaan keuangan 
antar pasangan 
tergantung pada 
kesepakatan bersama 
antar mereka berdua. 

Kekurangan keuangan 
seringkali menjadi 
pemicu pertengkaran 
antar pasangan.  

Akses perawatan 
kesehatan terbatas pada 
pemberian dari LSM 
dibandingkan dari 
sistem kesehatan 
masyarakat. WPS lebih 
memilih berobat ke 
klinik swasta yang 
terdekat dengan 
lokalisasi dibandingkan 
dengan Puskesmas. 
[tanpa 
mempertimbnagkan isu 
keberlanjutannya, 
bahwa klinik-klinik 
swasta ini, meskipun 
gratis pada saat tertentu 
namun ketersediaannya 
tidak mungkin ada 
sepanjang 
waktu/selamanya]. 

 Solidaritas antara 
perempuan [perasaan 
kekeluargaan] seperti 
saling menukung 

Perempuan Penasun 
dan Ibu Rumah Tangga 
kurang memiliki kendali 
terhadap keuangan 

Kesehatan dasar bagi 
perempuan tersedia di 
seluruh Puskesmas dan 
melalui organisasi atau 
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untuk melakukan tes 
HIV  

dibandingkan dengan 
WPS.  Hal ini 
disebabkan karena WPS 
mencari nafkahnya 
sendiri sementara 
perempuan Penasun 
dan IRT lebih 
tergantung secara 
finansial kepada 
pasangannya/suaminya.  

perkumpulan 
perempuan lain yang 
telah establish selama 
ini seperti PKK dan 
Posyandu,  namun 
belum termasuk isu HIV   

Ketersediaan layanan 
HIV selama ini dibangun 
secara terpisah dari 
sistem layanan publik 
lain yang telah ada.  

 IRT memiliki posisi 
tawar yang lebih 
rendah dibandingkan 
WPS dan Perempuan 
Penasun oleh karena 
itu keberdayaan IRT 
lebih lemah dalam hal 
keterbukaan akan 
statusnya bahkan 
kepada keluarga 
mereka sekalipun.  

Pengeluaran disemua 
kelompok [WPS, IRT, 
Penasun] menjadi lebih 
besar setelah mereka 
mengetahui status 
pasangannya positif, 
pengeluaran terutama 
untuk keperluan 
perawatan kesehatan.  

Peran keluarga luas: 
terbatas baik dalam 
dukungan maupun 
campur tangan dalam 
urusan intim pasangan.  

 

Doktirn Patriakhi:   

Kontrol dari 
masyarakat luas; 
kontrol dari keluarga 
luas terpengaruh 
oleh; 

 Doktrin Agama 

 Doktrin Adat  

 

-    

 

Berdasarkan temuan lapangan dan matriks di atas dapat di analisa berdasarkan pola relasi yang terjadi 
dalam setiap isu. Dalam masalah hubungan seksual, ternyata perempuan yang bukan WPS mempunyai 
bargaining posisi yang kuat dalam menentukan hubungan seks yang aman bagi dirinya. Tuntutan untuk 
saling terbuka dalam hubungan seksual agar tidak saling menularkan virus HIV memberikan gambaran 
nyata bahwa ada nilai yang sangat personal diantara pasangan itu, yang sama sekali tidak terpengaruh 
oleh norma-norma sosial yang berlaku umum. Norma sosial yang berlaku umum dengan dasar budaya 
patriarkhi bahwa perempuan berada pada posisi yang lemah dalam hubungan dengan laki-laki baik di 
lingkungan keluarga maupun di lingkungan publik. Kecenderungan perempuan selalu kalah dalam 
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mengutamakan kepentingannya sendiri ketika berada dalam kuasa laki-laki, mengakibatkan perempuan 
selalu rentan mengalami kekerasan seksual, psikologis dan fisik. Sehingga risiko penularan penyakit juga 
akan memperbesar peluang menderita berbagai macam infeksi yang ditularkan oleh laki-laki. 

Namun dari data di atas dalam masalah hubungan seksual pada pasangan yang positif, ternyata norma-
norma sosial yang berlaku umum tidak berlaku bagi pasangan tersebut. Pasangan positif itu terbukti 
memiliki nilai tersendiri yang disepakati diantara mereka berdua yang norma-nya sangat berbeda 
bahkan bertolak belakang dengan norma sosial pada umumnya. Nilai-nilai yang bersifat sangat personal 
itu menjadi pedoman dalam relasi antara perempuan dan laki-laki yang terikat dalam pasangan resmi 
dan tidak resmi. Pasangan resmi adalah pasangan yang menikah dan diketahui oleh anggota keluarga 
luas dari kedua belah pihak, sedangkan pasangan yang tidak resmi adalah mereka menyatakan sebagai 
pasangan tetap. Kedua orang pasangan tersebut mampu membangun suatu pedoman relasi yang setara 
dan cenderung terbuka, sehingga masing-masing dapat memahami status HIV, status sosial dan kondisi 
ekonomi dan dapat menerima apa adanya, bahkan apabila salah satu ternyata HIV positif, pasangannya 
tidak terlalu mempermasalahkan status HIV tersebut. Apalagi bila kedua orang tersebut berasal dari 
latar belakang kelompok yang sama, misalnya keduanya adalah penasun atau keduanya sudah saling 
mengetahui latar belakang perilakunya.  

Konflik yang terjadi diantara pasangan yang sudah sangat terbuka, biasanya dapat diselesaikan oleh 
pasangan itu sendiri, yang tidak melibatkan campur tangan orang lain. Bentuk penyelesaian konflik 
seperti ini makin menegaskan bahwa, rahasia dalam relasi yang sangat personal diantara mereka berdua 
semaksimal mungkin menghindar agar tidak diketahui keluarga luasnya atau masyarakat umum (publik). 
Kekuatan yang sangat intim tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu pola relasi tersendiri yang 
berbeda dengan pola relasi yang biasanya berlaku pada lingkungan keluarga luas yang terikat pada 
tradisi dan leluhur, maupun relasi yang berlaku pada ranah yang lebih umum lagi yaitu ranah publik. 

Relasi domestik dan relasi publik memiliki ruang yang saling 
berpengaruh dan cenderung lebih mudah melebur. Pedoman 

nilai yang berlaku pada kedua ranah ini adalah nilai-nilai 
umum dan cenderung sama, konservatif, dan kurang 

memberikan ruang untuk mendapatkan masukan dari 
tataran relasi intim. Relasi domestik-publik dipengaruhi 
oleh nilai budaya dalam sebuah masyarakat yang 
kemudian mempengaruhi pola tindakan pengambilan 
keputusan masyarakat atau pengambilan kebijakan oleh 

pihak berwenang termasuk pemerintah. Pada relasi 
publik sebenarnya mengandung potensi perubahan 

kebijakan dan sosial yang lebih luas yang juga berdampak 
lebih dalam pada relasi intim. Contoh saja padangan 

domestik-publik yang mengganggap haram pelacuran. Hal ini 
mengacu pada nilai-nilai domestik yang kemudian diinterpretasikan 

kedalam sebuah kebijakan pembubaran lokalisasi. Padahal dalam proses tersebut terdapat nilai yang 
sama sekali berbeda yang dimiliki oleh WPS, Pelanggan, Mucikari, dan orang-orang yang bergantung 
baik secara ekonomi maupun sosial dalam lingkup lokalisasi tersebut. Demikian pula dengan undang-
undang perang terhadap narkoba yang dikeluarkan pada tahun 1997, menyebabkan Penasun berubah 
statusnya menjadi warga yang melakukan tindakan kriminal.  



 

 

25 

 

Kedua jenis relasi diatas menunjukkan bahwa terdapat lingkaran tersendiri pada relasi intim yang tidak 
terpengaruh secara langsung oleh relasi domestik maupun relasi publik. Dengan nilai-nilai yang 
cenderung berbeda antara pedoman pada relasi intim dan domestik-publik memberikan kesan bahwa 
tidak terdapat ruang sama sekali yang menghubungkan antara kedua relasi tersebut.  

Dengan metode  penanggulangan HIV yang hampir seluruhnya berorientasi pada pendekatan individu 
dan sedikit sekali pendekatan secara masif-kolektif-komunal memberikan dampak persoalan dominan 
dalam isu HIV yaitu stigma dan diskriminasi selama kurun hampir 22 tahun penanggulangannya ini tidak 
mampu terpecahkan secara baik.  Karena masalah stigma dan diskriminasi berada pada ruang domestik-
publik maka seharusnya diselesaikan dengan pendekatan yang juga berorientasi pada relasi domestik-
publik, bukan sebaliknya hanya mengandalkan pada pendekatan individu [relasi intim]. Masih tingginya 
stigma dan diskriminasi di masyarakat dan kebijakan semakin mempertegas bahwa upaya 
penanggulangan HIV gagal menyentuh relasi publik. Selain juga merupakan cerminan bahwa masyarakat 
tidak pernah diberikan kesempatan yang lebih luas dan peran aktif dalam merespon persoalan HIV 
secara kolektif. Ketika pertama kali kasus AIDS ditemukan yang saat itu sangat sarat dengan pengucilan 
terhadap penderita, tidak secara langsung direspon dengan mengetengahkan persoalan secara utuh ke 
tengah masyarakat, namun sebaliknya, persoalan ini diselesaikan dengan pendekatan yang lebih 
individual, sembunyi-sembunyi, dan cenderung eksklusif. Sehingga tidak pernah terjadi proses belajar 
bagi masyarakat dalam menghadapi fenomena HIV/AIDS, padahal, masyarakat, seperti halnya isu 
kesehatan lain dan wabah penyakit, memiliki respon alamiah dalam melindungi diri dan lingkungannya 
termasuk dapat menjadi kekuatan besar dalam upaya menuntut tanggung jawab negara untuk 
warganya terutama akan jaminan pelayanan kesehatan yang berkualitas.  

Kearifan tatanan masyarakat Indonesia tidak pernah diperhitungkan sebagai sebuah modal sosial yang 
dapat menjadi peluang untuk strategi penanggulangan HIV/AIDS. Padahal masyarakat secara luas telah 
teruji mampu menangani sendiri masalah yang mereka hadapi secara bersama-sama, dinamika 
kesukuan di Papua, kekuatan dan pengaruh banjar-banjar di Bali, kesetiakawanan dan kegotong- 
royongan melayu atau keberagaman Jakarta, mestinya dijadikan dasar dalam upaya penanggulangan 
HIV dan menjadi arus utama dalam metode atau pendekatan program HIV/AIDS. Pendekatan sosial dan 
budaya harus ditempatkan bergandengan dengan pendekatan medis dalam berbagai penanganan kasus. 
Monopoli oleh sekelompok ’orang’ dan pendekatan medis semata dalam penanggulangan HIV semakin 
merentangkan jarak yang lebih jauh antara ODHA/kelompok kunci dengan masyarakat. Sementara di sisi 
lain menyebabkan daya tekan masyarakat dalam menuntut  tanggung jawab kepada pemerintah 
menjadi lemah yang kemudian menempatkan peran pemerintah menjadi tidak optimal.     
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BAGIAN 5 

KESIMPULAN 

 

 

 

 Minimnya program HIV/AIDS yang dapat diakses perempuan dibandingkan dengan program 
kesehatan lain menunjukkan bahwa tidak terjadi proses integrasi program HIV/AIDS kedalam sistem 
kesehatan masyarakat yang telah eksis selama ini.  

 Secara umum perempuan berada pada posisi yang dirugikan dalam ranah relasi intim karena baru 
mengetahui status HIV nya setelah pasangannya terdiagnosis HIV positif, sakit keras, atau bahkan 
meninggal dunia. Sehingga perempuan terlambat untuk memproteksi dirinya sendiri maupun bayi 
yang dikandungnya.   

 Sulitnya mencari peserta yang mau secara terbuka mengakui dirinya HIV positif pada ranah 
domestik, menggambarkan bahwa isu HIV/AIDS masih sangat tertutup. Peserta yang dapat ditemui 
dan bersedia menjadi peserta adalah orang yang secara intim sudah mengenal dengan dekat sekali 
kontak person peneliti. Kode etik konfidensialitas menjadi kendala utama dalam menemukan calon 
peserta dalam penelitian ini. Kesulitan pencarian peserta melalui relasi sosial mengindikasikan 
bahwa program HIV/AIDS selama ini dibangun dengan pendekatan yang sangat individualistik dan 
tertutup.  

 Meskipun saat ini secara nasional Indonesia masih dikategorikan ke dalam kelompok negara dengan 
tingkat penyebaran HIV masih pada ’low level epidemic’, namun pada beberapa provinsi tingkat 
epidemi sudah pada ’concentrated level epidemic’ seperti di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, 
Bali. Prediksi peningkatan sebaran kasus HIV/AIDS di Indonesia dari tahap ’concentrated epidemic’ 
ke tahap ’generalized epidemi’ dimana HIV sangat dimungkinkan untuk menyebar kepada populasi 
umum seperti yang telah terjadi di Papua pada kelompok IRT. Menunjukkan bahwa pendekatan 
program HIV/AIDS yang dilakukan selama ini belum mampu menjawab persoalan HIV/AIDS dari 
berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu dilakukan berbagai koreksi dan perubahan pendekatan 
secara mendasar yang menjadi titik pokok dalam upaya penanggulangan epidemi di Indonesia.    

 Ditemukan adanya dua pola relasi dalam tatanan masyarakat Indonesia yaitu; Relasi Intim dan relasi 
domestik-publik.  

 Kedua pola relasi tersebut memiliki nilai-nilai yang bertolak belakang dan pedoman yang juga 
berbeda. Pola relasi intim, memiliki nilai yang hanya disepakati oleh pasangan itu sendiri dan 
menjadikannya sebagai pedoman dalam keputusan untuk pencarian pengobatan, pencegahan 
penularan antar pasangan dan keberadaan mereka di masyarakat. Kesadaran untuk tidak saling 
menularkan HIV kepada sesama pasangan membuktikan bahwa nilai tersebut hanya berlaku 
didalam relasi intim tersebut. Relasi domestik-publik adalah relasi antara pasangan dengan keluarga 
luas, masyarakat, dan institusi negara. Pola relasi domestik-publik, memiliki nilai yang dipengaruhi 
oleh tatanan sendi budaya, adat, dan kebijakan negara. Dan menjadikannya sebagai pedoman dalam 
pengaturan interaksi antar anggota masyarakat sebagai modal terjadinya sistem kegotongroyongan 
masyarakat.  Kedua relasi tersebut tidak memiliki pintu pembuka yang saling menghubungkan 
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antara individu dengan ranah domestik-publik yang memungkinkan terdapatnya kesamaan nilai 
yang dianut.   

 Pola relasi domestik-publik dan modal sosial masyarakat  yang ada didalamnya seringkali tidak 
diperhitungkan dalam pendekatan penanggulangan HIV/AIDS. Pendekatan program yang didominasi 
oleh pendekatan individual yang berada pada tingkat relasi intim dan hanya bekerja terbatas pada 
kelompok beresiko tinggi saja malah menyebabkan persoalan stigma dan diskriminasi tidak pernah 
dapat diselesaikan secara luas.  
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BAGIAN 6 

REKOMENDASI 

 

 

 

 Intervensi program yang berkutat hanya pada kelompok beresiko tinggi HIV/AIDS, harus lebih 
diperluas dengan menempatkan masyarakat umum sebagai pelaku utama dalam penanggulangan 
HIV/AIDS mulai dari perencanaan, pencegahan penularan, dan perawatan demi terbangunnya 
sistem kegotong-royongan untuk keberlanjutan program penanggulangan.   

 Tatanan budaya masyarakat seperti banjar, kesukuan, tradisi harus menjadi modal dasar dalam 
pengembangan program penanggulangan HIV/AIDS di berbagai daerah. Dan pengembangan 
program harus ditujukan untuk terjadinya perubahan sosial agar nilai-nilai domestik-publik mampu 
memahami bagaimana situasi perempuan.    

 Lakukan kegiatan bersama antara populasi kunci HIV/AIDS dengan masyarakat umum seperti di 
banjar, RT/RW/Lurah/Camat, tetua adat, dan tatanan masyarakat lainnya dalam memberikan 
pendidikan kepada masyarakat tentang penularan dan pencegahan HIV/AIDS dan perawatan dasar 
ODHA. Wadah pendidikan ini sejogyanya juga menjadi gerakan bersama antara masyarakat umum 
dan populasi kunci dalam berbagai isu kesehatan lain yang mungkin dihadapi bersama. 

 Penguatan dan pemberdayaan perempuan salah satunya ditujukan agar perempuan berani 
menuntut pasangan seksualnya untuk membuka status kesehatannya agar perlindungan kepada 
bayi yang mungkin akan dilahirkannya dapat dilakukan sebagaimana perempuan melindungi dirinya 
sendiri.  Keterbukaan status dari pasangan laki-laki harus dilakukan ketika keduanya masih berada 
pada ranah relasi domestik sehingga tindakan pencegahan penularan dapat dilakukan saat mereka 
berada pada relasi intim. 

 Menjadikan isu HIV/AIDS terkait perempuan sebagai salah satu bagian dari program kesehatan 
perempuan lainnya seperti keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, kehamilan dan persalinan, 
imunisasi dll. Sehingga masalah HIV/AIDS menjadi bagian yang dengan mudah di kenal masyarakat 
luas, bukan sebaliknya membangun isu HIV/AIDS secara tersendiri sehingga menyebabkannya 
menjadi eksklusif dan terpisah dari program kesehatan lain. 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

 

 

Dengan segala hormat dan penuh penghargaan kami haturkan kepada, 

 

Seluruh Pelacur yang menyambung perjuangan hidupnya di KM 10 – Kota 
Timika, Pantai Sanur – Bali, Mangga Besar dan Mahakam – DKI Jakarta, serta 
di Kota Pekanbaru atas ilmu yang demikian berharga yang telah 
dikontribusikan dalam penelitian ini.  

Seluruh Perempuan yang menggunakan napza suntik di Denpasar dan Jakarta 
yang terus berjuang melawan ketertindasan atas dirinya untuk keluar dari 
posisi sebagai korban perang terhadap narkoba.  

Seluruh Ibu Rumah Tangga yang terinfeksi HIV di keempat kota atas kearifan, 
kejujuran, dan ketulusannya menjalani peran sebagai perempuan perkasa 
pengayom generasi penerus bangsa. 

Seluruh buruh pabrik, yang walaupun tidak mudah menemuinya atas status 
sebagai pengidap HIV yang masih harus disembunyikan, namun memberikan 
pelajaran berharga bahwa Anda termasuk kelompok yang terlupakan dalam 
upaya-upaya menghambat penularan HIV.    

Studi ini hanyalah alat untuk suatu perubahan besar yang didedikasikan bagi 
perempuan-perempuan di seluruh Nusantara tercinta.  

 

Salam Perjuangan! 

Lembaga Kajian dan Pengembangan Masyarakat – Intuisi Inc.  

 

 

 

 



 

 

30 

 

DAFTAR KONTRIBUTOR 
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1. UNIFEM 

2. KPA Nasional 
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2. Yayasan Kerti Praja 
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1. KPA Kota Pekanbaru 
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FORMULIR DATA PESERTA  
 

         

   

I.  Identitas Peserta 

 

1 Umur peserta (dalam tahun)   Tahun 

2 Suku bangsa peserta : ..................................................... 

3 Agama : 

01. Islam                                        

02. Kristen Protestan 

03. Kristen Katolik 

04. Hindu 

05. Budha 

06. Kong Hu Cu 

       99.   Lain-lain, sebutkan .............. 

 

 

4 Pendidikan terakhir 

00. Tidak sekolah 

01. SD /Ibtidaiyah 

02. SLTP / Tsanawiyah/sederajat 

03. SLTA / Aliyah/sederajat 

04. Diploma 

05. S1 

06. S2 

07. S3 

08. Pesantren 

99. Lain-lain, sebutkan ........... 

 

5 Pekerjaan  :  

00.  Tidak bekerja 

01.  Ibu rumah tangga 

02.  Pelajar/mahasiswa 

03.  Pegawai Negeri Sipil 

04.  Karyawan swasta 

05.  Buruh/ PRT / TKW 

06.  Pekerja seks  

07.  Wiraswasta / pedagang  

08.  Artis/ penyanyi/ pe-sinetron/ penari / pekerja seni  

       lainnya 

09.  Dokter / psikolog / guru / wartawan / peneliti  

99. lainnya, sebutkan ............................. 

 

6 Status hubungan dengan pasangan sekarang / terakhir      

 1. Pacaran 4 Cerai hidup      

 2. Hidup serumah 5 Cerai mati      

 3 Menikah  6 Pisah rumah Sejak tahun .......................... 

  Sampai dengan tahun ................... 

ID      

Nama    

Kota  
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7 Pekerjaan pasangan 

01.  Tidak bekerja 

02.  Pelajar/mahasiswa 

03.  Pegawai Negeri Sipil 

04.  Karyawan swasta 

05.  Buruh/supir/tukang 

06.  Pekerja seks  

07.  Wiraswasta / pedagang  

08.  Artis/ penyanyi/ pe-sinetron/ penari / pekerja seni  

      lainnya 

09.  Dokter / psikolog / guru / wartawan / peneliti  

99. lainnya, sebutkan ............................. 

 

8 Jumlah anak kandung, anak tiri, dan anak angkat  

 

Umur anak (dalam tahun) 

01 1 orang  

 

 

 

 

 

Anak 1 = ....... thn 

02 2 orang Anak 2 = ....... thn 

03 3 orang Anak 3 =........ thn 

04 4 orang Anak 4 = ....... thn 

05 > 4 orang  Anak 5 = ....... thn 

06 Tidak ada anak Anak 6 = ....... thn 

88 Tidak tahu  

9 Rata-Rata Pendapatan Anda Perbulan  Rp.                              sampai  Rp. 

10 Penghasilan pasangan anda perbulan  Rp.                              sampai  Rp. 

11 Apa pengeluaran terbesar dalam rumah 

tangga ada? 

Berapa rata-rata jumlahnya?  

 a. ___________________________ 

b. ___________________________ 

c. ___________________________ 

d. ___________________________ 

 

 

a. Rp_____________________ 

b. Rp._____________________ 

c. Rp. ____________________ 

d. Rp. _____________________ 

12 Masalah kesehatan 

1 Gangguan kesehatan umum apa saja yang anda alami, selama 6 bulan terakhir?  

Pusing / Migren / sakit kepala                           YA TIDAK 

Gangguan pencernaan / Maag / diare                YA TIDAK 

Nyeri otot / tulang                                              YA TIDAK 

Cedera / luka-luka / memar/                               YA TIDAK 

Dioperasi / dibedah           YA 

Bagian tubuh yang dioperasi 

........................ 

TIDAK 

Lain-lain.         Sebutkan ............................. 

 

2 Gangguan kesehatan jiwa yang anda alami? 

 

Depresi / Tertekan YA TIDAK 

Sering cemasa berlebihan  YA TIDAK 

Sering Ketakutan  YA TIDAK 

Gangguan pola tidur / sulit tidur YA TIDAK 
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Gangguan pola makan / makan 

berlebih / bulemia / anoreksia 

YA TIDAK 

Percobaan bunuh diri YA TIDAK 

Halusinasi pendengaran / penglihatan YA TIDAK 

Lain-lain Sebutkan ..................................... 

 

13 A Apakah anda pernah test HIV? 

 

Pernah                                 Belum Pernah 

 B Bila pernah, apakah hasilnya? 

 

Positif Negatif 

 C Apakah anda memberitahu pasangan 

anda akan status anda? 

YA TIDAK 

 D Bila Ya, Apa reaksi pasangan anda 

ketika mendengar hal itu? 

01. Marah 

02. Sedih 

03. Bingung 

04. Ingin ikut test juga 

05. Kaget 

06. Pergi meninggalkan anda 

07. Mencoba menenangkan anda 

08. Saya lupa 

09. Lain-lain (sebutkan)……………………… 

 E Bila anda tidak memberitahu pasangan, 

anda, mengapa? 

01. Takut menambah beban pikirannya 

02. Takut ditinggalkan 

03. Takut tidak diterima keluarganya 

04. Belum siap 

05. Khawatir pasangan saya marah 

06. Ingin menyelesaikan hal ini sendiri 

07. Urusan saya pribadi 

08. Lain-lain (sebutkan)……………… 

 

 

Terima kasih atas kesedian Anda meluangkan waktu untuk mengisi formulir ini! 

 

 

Kode Peserta 

 

Kolom 1: Kode Kota  

A : DKI JAKARTA 

B : DENPASAR 

C : PEKANBARU 

D : TIMIKA 

 

Kolom 2: Kode Kelompok 

1 : Penasun Perempuan 

2 : Wanita Penjaja Seks 

3 : Buruh Pabrik 

4 : Ibu Rumah Tangga 

 

Kolom 3 & 4 : Kode nomor urut informan 

01 - 10 
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PANDUAN TEMUAN DATA DISKUSI KELOMPOK TERARAH 

Kelompok Pekerja Seks 

Isu Aspek Temuan Dasar Pertanyaan Alat Penggalian 

Relasi Laki-laki dan 
Perempuan 

Hubungan seksual Relasi seksual 
dengan pelanggan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persepsi pasangan 
terhadap profesi 
peserta 

Berapa banyak rata-rata menerima tamu dalam sehari? 
 
Biasanya, apakah tamu yang menentukan gaya berhubungan 
seks? Ataukah anda? Bagaimana cara anda melayani tamu 
dan mempertahankan kepuasan pelanggan? 
 
Bagaimana hubungan seksual dengan pasangan anda sendiri? 
Apakah anda memiliki kebebasan mengekspresikan keinginan 
terkait hubungan seksual? Apakah anda menggunakan 
kondom? Siapa yang menentukan penggunaannya? 
 
Kalau anda sedang tidak ingin berhubungan seksual dengan 
pasangan, apakah anda bisa bebas mengemukakan hal tsb? 
Bila tidak, mengapa? Bila ya, bagaimana pasangan menerima 
hal itu? 
 
Menurut anda, apa yang dipikirkan pasangan anda ketika 
anda berhubungan seks dengan orang lain?  
 

 

Cara-cara 
pemecahan dan 
resolusi konflik 

Tata kelola konflik 
dengan pasangan 
dan sesama pekerja 

Apa yang seringkali menjadi penyebab pertengkaran antara 
anda dan pasangan anda? 
 
Dengan pasangan anda selama ini, biasanya bagaimana cara 
penyelesaian masalah? Siapa yang paling sering mengalah? 
Mengapa? 
 
Adakah konflik yang terjadi antar pekerja di lokalisasi ini? 
biasanya seputar isu apa? Bagaimana mengatasinya? 
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Interaksi komunikasi  Komunikasi terkait 
status HIV 

Bagi pasangan yang berbeda status HIVnya, apakah pasangan 
tahu bahwa salah satu dari kalian memiliki HIV?  Sejak kapan 
status itu diketahui? Bagaimana penerimaannya?  
 
Bagaimana cara mempertahankan status negative pasangan? 
Apakah selalu menggunakan kondom?  
 
Apakah ada komitmen untuk meneruskan hubungan bila salah 
satu telah memasuki masa AIDS?  

 

Konstruksi Sosial Partisipasi di 
masyarakat 

Penerimaan di 
masyarakat dan 
keluarga 

Bagaimana penerimaan tetangga dan masyarakat akan 
keberadaan kalian? 
 
Apa saja kegiatan kemasyarakatan yang ada dilingkungan 
tempat tinggal? Apakah anda ikut bergabung dalam 
perkumpulan atau kegiatan tersebut? 
 
Bagaimana biasanya masyarakat memandang anda sebagai 
seorang dengan profesi seperti sekarang? 
  

 

Peran-peran di 
masyarakat 

 Apakah dalam kegiatan kemasyarakatan baik dilingkungan 
lokalisasi maupun di masyarakat umum, anda mendapatkan 
‘amanah’ atau mengemban suatu peran? Misalnya sebagai ibu 
RT, kader PKM, atau apapun? 
 
 

 

Eksistensi dan 
penghargaan 
masyarakat 

Penghargaan 
terhadap diri sendiri  
 
 
Perasaan bahagia 
dan tafsir akan 
kebahagiaan 

Bagaimana sikap keluarga terhadap profesi anda? 
 
Bagaimana sikap masyarakatdan teman  terhadap profesi 
anda? 
 
Siapakah orang yang paling anda percayai dalam hidup anda? 
Mengapa anda percaya dengan orang-orang tersebut? 
 

Iklan star mild 
(???) 
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Apa yang membuat anda merasa dihargai oleh keluarga, 
teman, dan masyarakat? 
 
Penerimaan seperti apa yang anda inginkan dari keluarga, 
masyarakat, dan lingkungan?  

 Peraturan yang 
berhubungan dengan 
profesi 

Aturan yang 
mengikat WPS 

Adakah aturan hukum atau kebijaksanaan yang terasa 
menyulitkan anda sebagai orang yang mencari nafkah 
penghidupan? 
Adakah aturan atau kebijaksanaan yang menyulitkan anda 
dalam mengupayakan diri terbebas dari penularan penyakit? 
  

 

Kontrol terhadap 
sumber daya 
ekonomi 

Keputusan dalam 
pengelolaan 
keuangan 

Kontrol akan sumber 
daya ekonomi, 
keputusan dalam 
hidup, pekerjaan, 
karir 

Dengan uang yang anda terima baik dari hasil bekerja sebagai 
penyedia layanan seks maupun usaha sampingan lainnya (bila 
ada), biasanya dialokasikan untuk apa? Buat urutan 
pengeluaran paling banyak. 
 
 

Data dasar dan 
verifikasi dalam 
diskusi 

Keterlibatan dalam 
pengelolaan 
keuangan 

 Apakah anda memiliki rencana terkait keuangan? Adakah 
orang lain yang ikut merencanakan keuangan bersama anda? 
Siapa? Sejauhmana orang tersebut terlibat dalam 
perencanaan keuangan tsb? 
 
Seberapa besar anda memiliki wewenang mengontrol 
keuangan? 
 
Adakah orang lain yang menyebabkan anda mengambil 
keputusan lain soal keuangan diluar dari yang anda 
rencanakan?  
 
Adakah orang lain baik dari keluarga, pacar, suami, ‘mami’ 
yang berpengaruh dalam pengelolaan keuangan tersebut? 
 
 

Peta kontrol 
sumber daya 
(ekonomi, 
keputusan 
dalam hidup, 
cinta, 
kesempatan 
kerja/karir) 
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  Penguasaan akan 
asset, warisan, 
tanah, rumah, dan 
harta 

Apakah anda memiliki asset sumber daya? Warisan, tanah, 
rumah, harta? Bila tidak punya, mengapa? 
Bila ya, sejauhmana anda memiliki keleluasaan mengelola itu? 
 
Adakah kaitannya dengan hak adat atau kebiasaan turun 
temurun dalam keluarga? 

 

Ketersediaan 
Layanan untuk 
Perempuan 

Aksesibilitas layanan 
(mudah, murah, jam 
layanan sesuai 
kebutuhan) 

Kemudahan mencari 
layanan kesehatan 

Kemana biasanya anda berobat? Adakah layanan lain diluar 
lokalisasi yang menerima anda dengan terbuka? 
Bagaimana pelayanan disana? Apakah anda bisa dengan 
leluasa mengemukakan status dan keluhan penyakit anda? 
Apakah anda melibatkan pasangan bila anda sakit? 
Sejauhmana peran pasangan anda tsb? 

Data layanan 
sekitar FGD 
dilakukan 

Kesiapan petugas 
(sikap petugas, 
kelengkapan 
peralatan,  

 Bagaimana kelengkapan layanan di tempat anda biasa 
berobat? Apa saja layanan yang anda butuhkan tetapi masih 
belum ada di pusat layanan tersebut? 
Bagaimana petugas kesehatan menerima anda? Apakah 
mereka memberikan informasi sesuai kebutuhan anda? 

 

Program Khusus 
Perempuan 

 Daya akomodasi 
program terhadap 
permasalahan WPS 

Adakah program lain yang anda ikuti? Baik dari LSM, 
kemasyarakatan, atau pemerintah lain? Apakah program 
tersebut mampu memberikan wadah atas masalah-maslaah 
yang anda hadapi? (baik dalam aspek kesehatan, ekonomi, 
sosial, hukum) 
Bila anda memiliki anak, apakah program-program tersebut 
juga mampu menyentuh permasalahan anak anda? 
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Kelompok Pengguna Napza Suntik 

Isu Aspek Temuan Dasar Pertanyaan Alat Penggalian 

Relasi Laki-laki dan 
Perempuan 

Hubungan seksual Relasi seksual 
dengan pasangan  

Bagaimana hubungan seksual dengan pasangan anda sendiri? 
Apakah anda memiliki kebebasan mengekspresikan keinginan 
terkait hubungan seksual? Apakah anda menggunakan 
kondom? Siapa yang menentukan penggunaannya? 
 
Kalau anda sedang tidak ingin berhubungan seksual dengan 
pasangan, apakah anda bisa bebas mengemukakan hal tsb? 
Bila tidak, mengapa? Bila ya, bagaimana pasangan menerima 
hal itu? 
 

 

Cara-cara 
pemecahan dan 
resolusi konflik 

Tata kelola konflik 
dengan pasangan  

 

Apa yang seringkali menjadi penyebab pertengkaran antara 
anda dan pasangan anda? 
 
Dengan pasangan anda selama ini, biasanya bagaimana cara 
penyelesaian masalah? Siapa yang paling sering mengalah? 
Mengapa? 
 
 

 

Interaksi komunikasi  Komunikasi terkait 
status HIV 

Bagi pasangan yang berbeda status HIVnya, apakah pasangan 
tahu bahwa salah satu dari kalian memiliki HIV?  Sejak kapan 
status itu diketahui? Bagaimana penerimaannya?  
 
Bagaimana cara mempertahankan status negative pasangan? 
Apakah selalu menggunakan kondom?  
 
Apakah ada komitmen untuk meneruskan hubungan bila salah 
satu telah memasuki masa AIDS?  

 

Konstruksi Sosial Partisipasi di 
masyarakat 

Penerimaan di 
masyarakat dan 
keluarga 

Bagaimana penerimaan tetangga dan masyarakat akan 
keberadaan kalian? 
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Apa saja kegiatan kemasyarakatan yang ada dilingkungan 
tempat tinggal? Apakah anda ikut bergabung dalam 
perkumpulan atau kegiatan tersebut? 
 
Bagaimana biasanya masyarakat memandang anda sebagai 
seorang dengan kebiasaan seperti sekarang? 
  

Peran-peran di 
masyarakat 

 Apakah dalam kegiatan kemasyarakatan baik dilingkungan 
lokalisasi maupun di masyarakat umum, anda mendapatkan 
‘amanah’ atau mengemban suatu peran? Misalnya sebagai ibu 
RT, kader PKM, atau apapun? 
 
 

 

Eksistensi dan 
penghargaan 
masyarakat 

Penghargaan 
terhadap diri sendiri  
 
 
Perasaan bahagia 
dan tafsir akan 
kebahagiaan 

Bagaimana sikap keluarga terhadap kebiasaan anda? 
 
Bagaimana sikap masyarakatdan teman  terhadap kebiasaan  
anda? 
 
Siapakah orang yang paling anda percayai dalam hidup anda? 
Mengapa anda percaya dengan orang-orang tersebut? 
 
Apa yang membuat anda merasa dihargai oleh keluarga, 
teman, dan masyarakat? 
 
Penerimaan seperti apa yang anda inginkan dari keluarga, 
masyarakat, dan lingkungan?  

Iklan star mild 
(???) 

 Peraturan yang 
berhubungan dengan 
profesi 

Aturan yang 
mengikat 
Perempuan 
pengguna napza 

Adakah aturan hukum atau kebijaksanaan yang terasa 
menyulitkan anda sebagai orang yang kecanduan? 
 
Adakah aturan atau kebijaksanaan yang menyulitkan anda 
dalam mengupayakan diri terbebas dari penularan penyakit? 
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Kontrol terhadap 
sumber daya 
ekonomi 

Keputusan dalam 
pengelolaan 
keuangan 

Kontrol akan sumber 
daya ekonomi, 
keputusan dalam 
hidup, pekerjaan, 
karir 

Dengan uang yang anda punya biasanya dialokasikan untuk 
apa? Buat urutan pengeluaran paling banyak. 
 
 

Data dasar dan 
verifikasi dalam 
diskusi 

Keterlibatan dalam 
pengelolaan 
keuangan 

 Apakah anda memiliki rencana terkait keuangan? Adakah 
orang lain yang ikut merencanakan keuangan bersama anda? 
Siapa? Sejauhmana orang tersebut terlibat dalam 
perencanaan keuangan tsb? 
 
Seberapa besar anda memiliki wewenang mengontrol 
keuangan? 
 
Adakah orang lain yang menyebabkan anda mengambil 
keputusan lain soal keuangan diluar dari yang anda 
rencanakan?  
 
Adakah orang lain baik dari keluarga, pacar, suami, ‘mami’ 
yang berpengaruh dalam pengelolaan keuangan tersebut? 

Peta kontrol 
sumber daya 
(ekonomi, 
keputusan 
dalam hidup, 
cinta, 
kesempatan 
kerja/karir) 

  Penguasaan akan 
asset, warisan, 
tanah, rumah, dan 
harta 

Apakah anda memiliki asset sumber daya? Warisan, tanah, 
rumah, harta? Bila tidak punya, mengapa? 
Bila ya, sejauhmana anda memiliki keleluasaan mengelola itu? 
 
Adakah kaitannya dengan hak adat atau kebiasaan turun 
temurun dalam keluarga? 

 

Ketersediaan 
Layanan untuk 
Perempuan 

Aksesibilitas layanan 
(mudah, murah, jam 
layanan sesuai 
kebutuhan) 

Kemudahan mencari 
layanan kesehatan 

Kemana biasanya anda berobat? Adakah layanan tersebut 
menerima anda dengan terbuka? 
Bagaimana pelayanan disana? Apakah anda bisa dengan 
leluasa mengemukakan status dan keluhan penyakit anda? 
Apakah anda melibatkan pasangan bila anda sakit? 
Sejauhmana peran pasangan anda tsb? 
 
 

Data layanan 
sekitar FGD 
dilakukan 
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Kesiapan petugas 
(sikap petugas, 
kelengkapan 
peralatan,  

 Bagaimana kelengkapan layanan di tempat anda biasa 
berobat? Apa saja layanan yang anda butuhkan tetapi masih 
belum ada di pusat layanan tersebut? 
Bagaimana petugas kesehatan menerima anda? Apakah 
mereka memberikan informasi sesuai kebutuhan anda? 

 

Program Khusus 
Perempuan 

 Daya akomodasi 
program terhadap 
permasalahan 
pengguna napza 

Adakah program lain yang anda ikuti? Baik dari LSM, 
kemasyarakatan, atau pemerintah lain? Apakah program 
tersebut mampu memberikan wadah atas masalah-maslaah 
yang anda hadapi? (baik dalam aspek kesehatan, ekonomi, 
sosial, hukum) 
Bila anda memiliki anak, apakah program-program tersebut 
juga mampu menyentuh permasalahan anak anda? 

 

 



42 

 

Kelompok Buruh  

Isu Aspek Temuan Dasar Pertanyaan Alat Penggalian 

Relasi Laki-laki dan 
Perempuan 

Hubungan seksual Relasi seksual 
dengan pasangan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagaimana hubungan seksual dengan pasangan anda sendiri? 
Apakah anda memiliki kebebasan mengekspresikan keinginan 
terkait hubungan seksual? Apakah anda menggunakan 
kondom? Siapa yang menentukan penggunaannya? 
 
Kalau anda sedang tidak ingin berhubungan seksual dengan 
pasangan, apakah anda bisa bebas mengemukakan hal tsb? 
Bila tidak, mengapa? Bila ya, bagaimana pasangan menerima 
hal itu? 
 
Dan sebaliknya bila anda sedang mengingkan hubungan seks, 
apakah anda menyampaikan hal itu kepada pasangan anda? 
 

 

Cara-cara 
pemecahan dan 
resolusi konflik 

Tata kelola konflik 
dengan pasangan 
dan sesama pekerja 

Apa yang seringkali menjadi penyebab pertengkaran antara 
anda dan pasangan anda? 
 
Dengan pasangan anda selama ini, biasanya bagaimana cara 
penyelesaian masalah? Siapa yang paling sering mengalah? 
Mengapa? 
 
Adakah konflik yang terjadi antar pekerja di tempat ini? 
biasanya seputar isu apa? Bagaimana pemecahan 
masalahanya? 
 

 

Interaksi komunikasi  Komunikasi terkait 
status HIV 

Bagi pasangan yang berbeda status HIVnya, apakah pasangan 
tahu bahwa salah satu dari kalian memiliki HIV?  Sejak kapan 
status itu diketahui? Bagaimana penerimaannya?  
 
Bagaimana cara mempertahankan status negative pasangan? 
Apakah selalu menggunakan kondom?  
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Apakah ada komitmen untuk meneruskan hubungan bila salah 
satu telah memasuki masa AIDS?  

Konstruksi Sosial Partisipasi di 
masyarakat 

Penerimaan di 
masyarakat dan 
keluarga 

Bagaimana penerimaan tetangga dan masyarakat akan 
keberadaan kalian? 
 
Apa saja kegiatan kemasyarakatan yang ada dilingkungan 
tempat tinggal? Apakah anda ikut bergabung dalam 
perkumpulan atau kegiatan tersebut? 
 
Bagaimana biasanya masyarakat memandang anda sebagai 
seorang dengan profesi seperti sekarang? 
  

 

Peran-peran di 
masyarakat 

 Apakah dalam kegiatan kemasyarakatan baik dilingkungan 
lokalisasi maupun di masyarakat umum, anda mendapatkan 
‘amanah’ atau mengemban suatu peran? Misalnya sebagai ibu 
RT, kader PKM, atau apapun? 
 
 

 

Eksistensi dan 
penghargaan 
masyarakat 

Penghargaan 
terhadap diri sendiri  
 
 
Perasaan bahagia 
dan tafsir akan 
kebahagiaan 

Bagaimana sikap keluarga terhadap profesi anda? 
 
Bagaimana sikap masyarakatdan teman  terhadap profesi 
anda? 
 
Siapakah orang yang paling anda percayai dalam hidup anda? 
Mengapa anda percaya dengan orang-orang tersebut? 
 
Apa yang membuat anda merasa dihargai oleh keluarga, 
teman, dan masyarakat? 
 
Penerimaan seperti apa yang anda inginkan dari keluarga, 
masyarakat, dan lingkungan?  
 

Iklan star mild 
(???) 
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 Peraturan yang 
berhubungan dengan 
profesi 

Aturan yang 
mengikat WPS 

Adakah aturan hukum atau kebijaksanaan yang terasa 
menyulitkan anda sebagai orang yang mencari nafkah 
penghidupan? 
Adakah aturan atau kebijaksanaan yang menyulitkan anda 
dalam mengupayakan diri terbebas dari penularan penyakit? 
  

 

Kontrol terhadap 
sumber daya 
ekonomi 

Keputusan dalam 
pengelolaan 
keuangan 

Kontrol akan sumber 
daya ekonomi, 
keputusan dalam 
hidup, pekerjaan, 
karir 

Dengan uang yang anda terima baik dari hasil bekerja sebagai 
penyedia layanan seks maupun usaha sampingan lainnya (bila 
ada), biasanya dialokasikan untuk apa? Buat urutan 
pengeluaran paling banyak. 
 
 

Data dasar dan 
verifikasi dalam 
diskusi 

Keterlibatan dalam 
pengelolaan 
keuangan 

 Apakah anda memiliki rencana terkait keuangan? Adakah 
orang lain yang ikut merencanakan keuangan bersama anda? 
Siapa? Sejauhmana orang tersebut terlibat dalam 
perencanaan keuangan tsb? 
 
Seberapa besar anda memiliki wewenang mengontrol 
keuangan? 
 
Adakah orang lain yang menyebabkan anda mengambil 
keputusan lain soal keuangan diluar dari yang anda 
rencanakan?  
 
Adakah orang lain baik dari keluarga, pacar, suami, ‘mami’ 
yang berpengaruh dalam pengelolaan keuangan tersebut? 

Peta kontrol 
sumber daya 
(ekonomi, 
keputusan 
dalam hidup, 
cinta, 
kesempatan 
kerja/karir) 

  Penguasaan akan 
asset, warisan, 
tanah, rumah, dan 
harta 

Apakah anda memiliki asset sumber daya? Warisan, tanah, 
rumah, harta? Bila tidak punya, mengapa? 
Bila ya, sejauhmana anda memiliki keleluasaan mengelola itu? 
 
Adakah kaitannya dengan hak adat atau kebiasaan turun 
temurun dalam keluarga? 
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Ketersediaan 
Layanan untuk 
Perempuan 

Aksesibilitas layanan 
(mudah, murah, jam 
layanan sesuai 
kebutuhan) 

Kemudahan mencari 
layanan kesehatan 

Kemana biasanya anda berobat? Adakah layanan lain diluar 
lokalisasi yang menerima anda dengan terbuka? 
Bagaimana pelayanan disana? Apakah anda bisa dengan 
leluasa mengemukakan status dan keluhan penyakit anda? 
Apakah anda melibatkan pasangan bila anda sakit? 
Sejauhmana peran pasangan anda tsb? 

Data layanan 
sekitar FGD 
dilakukan 

Kesiapan petugas 
(sikap petugas, 
kelengkapan 
peralatan,  

 Bagaimana kelengkapan layanan di tempat anda biasa 
berobat? Apa saja layanan yang anda butuhkan tetapi masih 
belum ada di pusat layanan tersebut? 
Bagaimana petugas kesehatan menerima anda? Apakah 
mereka memberikan informasi sesuai kebutuhan anda? 

 

Program Khusus 
Perempuan 

 Daya akomodasi 
program terhadap 
permasalahan WPS 

Adakah program lain yang anda ikuti? Baik dari LSM, 
kemasyarakatan, atau pemerintah lain? Apakah program 
tersebut mampu memberikan wadah atas masalah-maslaah 
yang anda hadapi? (baik dalam aspek kesehatan, ekonomi, 
sosial, hukum) 
Bila anda memiliki anak, apakah program-program tersebut 
juga mampu menyentuh permasalahan anak anda? 

 

 



46 

 

Kelompok Ibu RumahTangga 

Isu Aspek Temuan Dasar Pertanyaan Alat Penggalian 

Relasi Laki-laki dan 
Perempuan 

Hubungan seksual Relasi seksual 
dengan pasangan  

Bagaimana hubungan seksual dengan pasangan anda sendiri? 
Apakah anda memiliki kebebasan mengekspresikan keinginan 
terkait hubungan seksual? Apakah anda menggunakan 
kondom? Siapa yang menentukan penggunaannya? 
 
Kalau anda sedang tidak ingin berhubungan seksual dengan 
pasangan, apakah anda bisa bebas mengemukakan hal tsb? 
Bila tidak, mengapa? Bila ya, bagaimana pasangan menerima 
hal itu? 
 

 

Cara-cara 
pemecahan dan 
resolusi konflik 

Tata kelola konflik 
dengan pasangan  

 

Apa yang seringkali menjadi penyebab pertengkaran antara 
anda dan pasangan anda? 
 
Dengan pasangan anda selama ini, biasanya bagaimana cara 
penyelesaian masalah? Siapa yang paling sering mengalah? 
Mengapa? 
 
 

 

Interaksi komunikasi  Komunikasi terkait 
status HIV 

Apakah salah satu pasangan berstatus HIV positif menjadi 
persoalan bagi anda? 
 
Bagi pasangan yang berbeda status HIVnya, apakah pasangan 
tahu bahwa salah satu dari kalian memiliki HIV?  Sejak kapan 
status itu diketahui? Bagaimana penerimaannya?  
 
Bagaimana cara mempertahankan status negative pasangan? 
Apakah selalu menggunakan kondom?  
 
Apakah ada komitmen untuk meneruskan hubungan bila salah 
satu telah memasuki masa AIDS?  
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Konstruksi Sosial Partisipasi di 
masyarakat 

Penerimaan di 
masyarakat dan 
keluarga 

Bagaimana penerimaan tetangga dan masyarakat akan status 
HIV diantara kalian? 
 
Apa saja kegiatan kemasyarakatan yang ada dilingkungan 
tempat tinggal? Apakah anda ikut bergabung dalam 
perkumpulan atau kegiatan tersebut? 
 
Bagaimana biasanya masyarakat memandang anda sebagai 
keluarga yang salah satu anggotanya memiliki status HIV 
positif? 
  

 

Peran-peran di 
masyarakat 

 Apakah dalam kegiatan kemasyarakatan baik dilingkungan 
tetangga maupun di masyarakat umum, anda mendapatkan 
‘amanah’ atau mengemban suatu peran? Misalnya sebagai ibu 
RT, kader PKM, pemuka adat atau apapun? 
 
 

 

Eksistensi dan 
penghargaan 
masyarakat 

Penghargaan 
terhadap diri sendiri  
 
 
Perasaan bahagia 
dan tafsir akan 
kebahagiaan 

Bagaimana sikap keluarga terhadap status HIV dalam keluarga 
anda? 
 
Bagaimana sikap masyarakatdan teman  terhadap status HIV 
dalam keluarga anda? 
 
Siapakah orang yang paling anda percayai dalam hidup anda? 
Mengapa anda percaya dengan orang-orang tersebut? 
 
Apa yang membuat anda merasa dihargai oleh keluarga, 
teman, dan masyarakat? 
 
Penerimaan seperti apa yang anda inginkan dari keluarga, 
masyarakat, dan lingkungan? 
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 Peraturan yang 
berhubungan dengan 
profesi 

Aturan yang 
mengikat 
Perempuan 
pengguna napza 

Adakah aturan hukum atau kebijaksanaan yang terasa 
menyulitkan anda sebagai orang yang memiliki keluarga yang 
berstatus HIV positif? Berikan contohnya. 
 
Adakah aturan atau kebijaksanaan yang menyulitkan anda 
dalam mengupayakan diri terbebas dari penularan penyakit? 
  

 

Kontrol terhadap 
sumber daya 
ekonomi 

Keputusan dalam 
pengelolaan 
keuangan 

Kontrol akan sumber 
daya ekonomi, 
keputusan dalam 
hidup, pekerjaan, 
karir 

Dengan uang yang anda punya biasanya dialokasikan untuk 
apa? Buat urutan pengeluaran paling banyak. 
 
 

Data dasar dan 
verifikasi dalam 
diskusi 

Keterlibatan dalam 
pengelolaan 
keuangan 

 Apakah anda memiliki rencana terkait keuangan? Adakah 
orang lain yang ikut merencanakan keuangan bersama anda? 
Siapa? Sejauhmana orang tersebut terlibat dalam 
perencanaan keuangan tsb? 
 
Seberapa besar anda memiliki wewenang mengontrol 
keuangan? 
 
Adakah orang lain yang menyebabkan anda mengambil 
keputusan lain soal keuangan diluar dari yang anda 
rencanakan?  
 
Adakah orang lain baik dari keluarga, pasangan, dll yang 
berpengaruh dalam pengelolaan keuangan tersebut? 

Peta kontrol 
sumber daya 
(ekonomi, 
keputusan 
dalam hidup, 
cinta, 
kesempatan 
kerja/karir) 

  Penguasaan akan 
asset, warisan, 
tanah, rumah, dan 
harta 

Apakah anda memiliki asset sumber daya? Warisan, tanah, 
rumah, harta? Bila tidak punya, mengapa? 
Bila ya, sejauhmana anda memiliki keleluasaan mengelola itu? 
 
Apakah suami anda turut menentukan penggunaan hak atas 
harta atau warisan tersebut? 
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Adakah kaitannya dengan hak adat atau kebiasaan turun 
temurun dalam keluarga? 

Ketersediaan 
Layanan untuk 
Perempuan 

Aksesibilitas layanan 
(mudah, murah, jam 
layanan sesuai 
kebutuhan) 

Kemudahan mencari 
layanan kesehatan 

Kemana biasanya anda berobat? Adakah layanan tersebut 
menerima anda dengan terbuka? 
Bagaimana pelayanan disana? Apakah anda bisa dengan 
leluasa mengemukakan status dan keluhan penyakit anda? 
Apakah anda melibatkan pasangan bila anda sakit? 
Sejauhmana peran pasangan anda tsb? 

Data layanan 
sekitar FGD 
dilakukan 

Kesiapan petugas 
(sikap petugas, 
kelengkapan 
peralatan,  

 Bagaimana kelengkapan layanan di tempat anda biasa 
berobat? Apa saja layanan yang anda butuhkan tetapi masih 
belum ada di pusat layanan tersebut? 
Bagaimana petugas kesehatan menerima anda? Apakah 
mereka memberikan informasi sesuai kebutuhan anda? 

 

Program Khusus 
Perempuan 

 Daya akomodasi 
program terhadap 
permasalahan 
pengguna napza 

Adakah program lain yang anda ikuti? Baik dari LSM, 
kemasyarakatan, atau pemerintah \? Apakah program 
tersebut mampu memberikan wadah atas masalah-maslaah 
yang anda hadapi? (baik dalam aspek kesehatan, ekonomi, 
sosial, hukum) 
 
Bila anda memiliki anak, apakah program-program tersebut 
juga mampu menyentuh permasalahan anak anda? 
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