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Prevalensi HIV dalam lingkungan penjara di seluruh dunia diperkirakan jauh lebih tinggi 

daripada populasi umum. Hal ini disebabkan karena para pengguna obat-obatan banyak 

yang terlibat kasus hukum dan dipenjarakan. Di Indonesia, lebih dari seperempat warga 

binaan di lapas/rutan ditahan karena permasalahan yang berkaitan dengan 

penyalahgunaan narkoba.  

Lembaga pemasyarakatan (lapas) adalah tempat terkonsentrasinya populasi yang berisiko. 

Estimasi prevalensi HIV di Lapas/Rutan di Indonesia berkisar antara 1,1% pada WBP pria, 

dan 6% pada WBP wanita. Infeksi menular seksual yaitu sifilis mencapai 5,1% pada WBP 

laki-laki  dan 8.5% pada WBP perempuan.  

Di Lapas Banceuy, pada tahun 2009 diketahui prevalensi HIV mencapai 7.2% dan pengguna 

narkoba suntik sebesar 21% WBP. Selain itu WBP Lapas Banceuy juga terindikasi mempunyai 

riwayat perilaku seks berisiko sejak riwayat penggunaan napza suntik sebelumnya (18%), 

Seks tidak terproteksi tanpa kondom (42%), dan ditato oleh bukan artis tattoo professional 

(61%).   

Beban ini merupakan tantangan berat bagi lapas/rutan yang mempunyai keterbatasan 

sumber daya. Sementara secara umum, penjara sudah mengalami beban ganda seperti 

kelebihan kapasitas, sanitasi yang buruk, dan layanan kesehatan yang kurang berkualitas. 

Apabila hal ini dibiarkan tampa intervensi, dengan adanya perilaku berisiko diantara 

mereka akan meningkatkan risiko terjadinya penularan HIV selama periode penjara.  

Banyak program yang telah berhasil dilaksanakan di Lapas/Rutan terkait Harm Reduction, 

tetapi Layanan alat suntik steril (LASS) dan distribusi kondom masih menjadi polemik. 

Peredaran narkoba di dalam penjara sudah tentu dilarang, dengan demikian maka tidak 

perlu ada penggunaan alat suntik untuk injeksi narkotika, sehingga program LASS bagi 

narapidana dianggap tidak perlu.  

Tetapi pada kenyataannya, banyak ditemukan narapidana yang menggunakan narkoba 

dalam penjara terutama di lapas/rutan yang mempunyai jumlah penghuniyang besar1, dan 

mereka menggunakan alat suntik secara bergantian. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

peredaran narkoba dalam penjara. Penggunaan narkotika secara bersama-sama tanpa alat 

suntik steril dapat mempercepat penyebaran HIV. Hal itulah yang menyebabkan perlu 

adanya program LASS bagi narapidana. Dengan pertimbangan tersebut, serta berdasarakan 

hasil penelitian Ditjenpas & HCPI (2010) disarankan adanya uji coba program LASS pada 

Latar Belakang 
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lapas/rutan yang dipandang mempunyai kebutuhan tersebut, dengan menyediakan tata 

kebijakan sebagai payung dalam penyelenggaraan program LASS dalam lingkungan 

penjara. 

Seks merupakan kebutuhan dasar manusia, seperti halnya kebutuhan akan makan, air, dan 

menghindari sakit2, kondisi ini akan memotivasi manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Namun di dalam penjara, pemenuhan kebutuhan seksual merupakan sesuatu yang terhambat 

pemenuhannya. Karena lingkungan yang terbatas dan mereka berada dalam satu lingkungan 

seks yang sama dalam jangka waktu tertentu, sangat memungkinkan terjadinya pemenuhan 

melalui hubungan seks sejenis3. Hal ini juga akan diperburuk dengan situasi lapas/rutan yang 

memiliki masalah kelebihan kapasitas. Masalah ini  banyak terjadi di lapas/rutan di 

Indonesia.  

Hubungan seksual di dalam penjara di seluruh dunia merupakan hal yang biasa terjadi. 

Padahal hampir di seluruh dunia melarang adanya kegiatan seksual dalam penjara. Hal 

tersebut  memiliki efek tidak populernya penggunaan kondom di dalam penjara4. 

Kondom adalah suatu alat kontrasepsi yang juga sekaligus dapat dimanfaatkan untuk 

mencegah penularan HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Mempromosikan kondom 

untuk narapidana dapat mencegah terjadinya penularan penyakit, tetapi selain itu dapat 

pula dianggap sebagai sebuah tindakan untuk melegalkan seks di luar ikatan pernikahan, 

sehingga membutuhkan strategi yang tepat dalam mempromosikannyadi dalam penjara. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan Ditjenpas-Kemenkumhan dan HCPI pada Tahun 2010, 

Ujicoba program LASS direkomendasikan untuk lapas yang terindikasi  memiliki penggunaan 

narkoba suntik, tujuannya untuk menegakkan prosedur layanan dan mempelajari dampak-

dampaknya. Rekomendasi ujicoba program LASS ini dibuat dengan mempertimbangkan 

penolakan dan/atau keraguan terhadap efektifitas program dalam menekan penularan 

HIVError! Reference source not found.. Distribusi kondom malah sudah diterapkan di Lapas Klas 

IIA Denpasar.   

Lapas Banceuy adalah lapas yang difungsikan sebagai lapas narkotika yang hampir seluruh 

penghuninya adalah warga binaan dengan kasus narkotika, baik pengguna, pengedar, 

maupun Bandar/produsen. Lapas Banceuy mempunyai masalah kapasitas berlebih, kapasitas 

idealnya hanya untuk 700 orang tetapi saat ini dihuni oleh  ±1400 warga binaan (WBP). 

Dengan karakteristik seperti itu, maka telaah mengenai perilaku berisiko di dalam lapas 
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(penggunaan narkoba suntik dan aktifitas seksual tidak terproteksi) dipandang perlu 

dilakukan .  

Telaah ini diperlukan untuk melihat fisibilitas LASS dan distribusi kondom bagi warga binaan 

di Lapas.   

 

 

1. Mengetahui gambaran tentang situasi umum pemakaian narkotika suntik dan hubungan 

seksual tidak terproteksi di dalam lapas 

2. Mengetahui seberapa banyak warga binaan yang memerlukan dan tertarik pada 

program terkait 

3. Mengetahui hambatan dan tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi 

pelaksanaan layanan alat suntik steril dan distribusi kondom di lapas 

4. Memberikan rekomendasi untuk strategi program harm reduction yang dapat diterapkan 

dalam lapas terkait layanan alat suntik steril dan distibusi kondom. 

METODOLOGI 

 

 

Penelitian ini menggunakan metode Mixed method, Cross-sectional study dan study explorative. 

Pengambilan data dilakukan kurang lebih selama tiga bulan, Mei – Juli 2014.  Pengambilan 

data awal dilakukan pada Sembilan warga binaan yang mempunyai risiko tinggi dengan 

menggunakan metode wawancara mendalam. Responden penelitian terdiri dari Tujuh orang 

yang pernah menggunakan narkoba narkoba suntik dan Dua orang yang pernah melakukan 

hubungan seks dalam lapas. Metode Snowball sampling dilakukan dengan menanyakan 

kepada responden pertama kemungkinan adanya warga binaan lain yang dapat menjadi 

informan. 

Wawancara mendalam pada WBP berisiko tinggi dilakukan oleh enumerator yang direkrut 

dari LSM yang bergerak dalam Harm Reduction. Untuk mencari responden yang bersedia 

Tujuan 

Jenis dan rancangan penelitian 
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diwawancara, enumerator melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap subyek yang 

menjadi kandidat responden.  

Hasil data kualitatif pada WBP berisiko tinggi menjadi dasar dilakukannya pengambilan 

data dengan cara survey pada WBP yang terpilih menjadi responden penelitian dengan 

metode Simple Random sampling. WBP yang menolak mengisi kuesioner dan yang buta huruf 

merupakan kriteria eksklusi dalam penelitian ini. Pengambilan data survey dilakukan pada 

minggu ke-3 dan ke-4 Bulan Juni. Terdapat 307 orang WBP yang berhasil mengisi kuesioner 

dengan anonymous self-administeredquestionnaire. 

Hasil data kualitatif dan survey dari responden WBP, menjadi bahan dasar wawancara 

mendalam kepada Tujuh orang pejabat struktural untuk mendapatkan informasi mengenai 

sikap dan opini terkait isu penelitian. Pada 12 orang petugas yang terdiri dari staf 

pembinaan dan staf keamanan diwawancara pula melalui diskusi kelompok terarah. 

 

  

Semua subyek penelitian mendapatkan informasi yang jelas, relevan dan cukup untuk 

memberikan pilihan dan memutuskan untuk menjadi responden penelitian atau tidak. Informed 

consent dilakukan pada semua subjek penelitian dan hanya responden yang sudah 

mendapatkan  informasi dan memberikan persetujuan saja  yang akan diwawancarai 

Untuk menjamin etika dan kepentingan publikasi protokol dan dokumen-dokumen penyerta 

lain dari penelitian ini akan diajukan ke Komite Etik, Fakultas Kedokteran UNPAD/Rumah Sakit 

Hasan Sadikin, Bandung.  

Pengambilan data survey dilakukan secara anonymous dengan tidak mencantumkan identitas 

pada lembar kuesioner, dan pada pengambilan data kualitatif, identitas informan 

disamarkan dan/atau menggunakan nama yang bukan sebenarnya. 

 

 

Etika penelitian 
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1. Wawancara mendalam pada WBP berisiko tinggi  

a. Proses penelitian dan pencarian responden  

Subyek penelitian dengan latar belakang sebagai pengguna narkoba suntik diperoleh 

dari daftar pengunjung klinik yang sudah datang untuk konseling dan melakukan tes 

HIV sukarela serta mengakui bahwa dirinya pernah menggunakan narkoba suntik 

dalam lapas. Peneliti dan pihak klinik kemudian mempertemukan mereka dengan 

enumerator. 

Subyek penelitian untuk wawancara tentang pelaku seks tidak terproteksi tidak mudah 

untuk ditemukan, karena Informasi mengenai adanya responden yang sesuai dengan 

kriteria ini hanya diperoleh dari berita informal (gossip). Informasi ini didapat 

Berdasarkan adanya laporan mengenai seorang WBP yang berperilaku berbeda 

(kemayu), yang kerap melakukan hubungan dengan sesama WBP (gay). Dari informasi 

tersebut, enumerator melakukan pendekatan kepada target agar bersedia menjadi 

responden penelitian.  

Enumerator memberikan informasi secara jelas, relevan dan cukup kepada subyek 

penelitian untuk memberikan pilihan dan memutuskan menjadi responden penelitian. 

Informed consent dilakukan sebelum responden masuk ke tahap wawancara.  

Kemudian responden berikutnya diperoleh dari yang bersangkutan.  Responden 

penelitian yang telah diwawancarai diminta untuk mengajak temannya yang 

mempunyai perilaku berisiko serupa untuk menjadi responden penelitian. Beberapa 

responden juga memberikan informasi tambahan terkait responden yang lain. Ada 

beberapa subyek penelitian yang menolak menjadi responden, karena isu ini sangat 

sensitif untuk dibicarakan secara terbuka. 

Perolehan informasi dari responden menyebutkan bahwa terdapat pengguna narkoba 

suntik dalam lapas sebanyak tujuh orang, dan pelaku seks berisiko sebanyak dua 

orang.  

Research Result 
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Proses pencarian responden dan wawancara mendalam yang dilakukan pada warga 

binaan berisiko tinggi memakan waktu selama kurang lebih 50 hari. Hal ini terjadi 

karena adanya kesulitan untuk mendapatkan responden yang bersedia untuk 

diwawancarai, terutama untuk topic perilaku seks tidak terproteksi dalam lapas. 

b. Karakteristik responden  

Terdapat Sembilan orang reponden yang berhasil diwawancarai terkait perilaku 

berisiko yang dilakukannya di dalam lapas. Adapun karakteristik responden tersebut 

terjabar pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Karakteristik Respoden WBP berisiko Pengguna Narkoba Suntik 

Responden Umur  Kategori  
Masuk 

Banceuy 

Lama di 

Banceuy 
Kasus 

Mulai 

berperilaku 

berisiko 

1. MR 27 Thn Penasun 2010 43 Bln 
Ganja 

(Pengedar)  
 

2. DB 24 Thn Penasun 2012 24 Bln -  

3. TM 39 Thn Penasun 2010 41 Bln Ganja (Bandar)  

4. RD 35 Thn Penasun 2008  
Putaw 

(pengguna) 
 

5. AC 34 Thn Penasun 2012 20 Bln 
Putaw 

(pengguna) 
 

6. AL 31 Thn Penasun 2012  -  

7. RC 31 Thn Penasun 2013 17 Bln Shabu-Shabu  

8. DM 33 Thn Penasun 2012 20 Bln 
Ganja& Shabu 

(Bandar) 
 

9. IY 30 Thn 
Seks tidak 

aman 
2011 36 Bln 

Ganja 

(Pengguna) 
 

10.  IB 25 Thn 
Seks tidak 

aman 
2011 36 Bln 

Ganja 

(Pengguna) 
 

 

 

 

 

    

 

 



 

 

Telaah Perilaku Beresiko Terkait Penggunaan Narkoba Suntik dan Seks Tidak  Aman Pada Warga Binaan. 

Fisibilitas Layanan Alat Suntik Steril (LASS) dan Distribusi Kondom Bagi Warga Binaan  
 

 

c. Temuan hasil wawancara pada WBP Pengguna Narkoba Suntik dalam 

lapas 

Keberadaan narkoba dalam Lapas 

Dari hasil wawancara mendalam pada WBP yang berisiko tinggi, diketahui bahwa 

hampir semua jenis narkoba beredar di lapas, terutama jenis Shabu. 

“Semua jenis narkoba ada kayanya. Putau, ganja, Shabu, mau obat juga ada, obat 

kamlet….” [Yg_idu_054] 

“Kalau Shabu tidak ada matinya, kalau Putau kadang-kadang ada, kadang-kadang 

gak ada….” [RE_idu_029] 

Dikatakan juga bahwa Narkoba masuk melalui berbagai cara, yaitu melalui 

kunjungan, dilempar dari luar penjara, ada juga yang melalui petugas.  

“Barang masuk lewat kunjungan, bisa di tempel di badan, kebanyakan cewek, cewek 

bisa nyimpen dimana saja.. Ada faktor keberuntungan juga.. kalau dia beruntung 

masuk, kebanyakan sih masuk, dari pada yang gagalnya…” [Mr_idu_086] 

“…. emang bahan susah, tapi putau ada tetap…. Masuknya sistim di lempar pakai 

botol minuman mizone. Botol mizone isi dalamnya ganja, cuman di sisipin sabu, 

putau…” [Yg_idu_061] 

“Kadang ada petugas juga yang bandel, mereka mau bawain, dengan diberikan 

upah yang besar …” [Rd_idu_63] 

Narkoba bisa masuk dalam lapas karena ada permintaan dari pengguna. 

Pengadaan narkoba khususnya Heroin, biasanya tergantung atas permintaan dari 

dalam. Heroin harus dipesan dulu kepada Bandar, atau sebelum Heroin datang, para 

pengguna diminta untuk menghimpun calon pembeli dahulu.   

“… disini yang namanya barang itu ga selalu ada…. jadi disini pemberitahuan dulu, 

hari ini, tanggal segini, atau bulan ini, putau turun. Seminggu sebelum barang itu 

turun udah ada informasi, jadi kita udah siap buat nyetok nyetok tuh, kalau jungky-
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jungky udah pada patungan. Jadi setiap barang turun tuh, langsung habis, udah 

engga ada… “ [Yg_idu_023] 

“Uang duluan yang masuk, jadi pas datang barang, yang punya uang itu langsung 

nyamperin… sehari saja bahan udah ga ada di dia [Bandar]. Jadi mereka [Bandar] 

gak mau ambil risiko….” [Yg_idu_48] 

Penggunaan narkoba suntik dalam Lapas 

Walau cukup banyak yang menggunakan Heroin, tetapi hanya sebagian kecil saja 

yang menggunakan alat suntik sebagai cara mengkonsumsinya. Hal ini juga dikatakan 

oleh responden berikut.  

“kalau di lapas ini, pemakai Putau banyak, ada lima puluh orang lah. .. yang pake 

suntik jarang, kebanyakan di drag… Di setiap blok ada“ [Al_idu_061] 

 “Setahu saya disini gak banyak yang suka nyuntik, paling make di drag – drag 

doang. Yang nyuntik paling ada belasan lah…” [DB_idu_081] 

Dalam mengkonsumsi Heroin, para penasun lebih menyukai cara disuntikkan karena 

efeknya lebih terasa dengan dosis Heroin lebih kecil dibandingkan dengan cara di 

„drag‟.  Walau cara di „drag‟ merupakan pemborosan Heroin, tetapi para penasun 

juga sering mengkonsumsi Heroin dengan cara ini untuk situasi tertentu.  

“Di drag sering… .. biasanya kita kan ngamanin jarum suntik diluar kamar. Waktu 

malam kan gak bisa keluar, sementara ada yang nganterin barang dari kamar 

sebelah atau dari teman yang sekamar…. yah udah di drag saja…” [DB_idu_046] 

“... kalau di drag sayang… kalau di suntikin satu paket kepake semua, kalau di drag 

paling yang satu [paket] tuh yang kepake [efeknya] setengahnya, dan Efeknya 

kurang kuat dan sugesnya juga beda…”  [DB_idu_052] 

“…. dapet kabar dari teman, „tuh ada putau, cuman gak ada jarum suntiknya‟…. 

Pertama beli di drag.  Biar segimana banyak juga, kalau sudah pake jarum suntik 

tetep saja ga enak  kalau di drag….“ [Mr_idu_062] 
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Pemakaian Heroin mereka tergantung dari kebutuhan dan ketersediaan bahan yang 

mereka punya. Kebanyakan dari mereka mengkonsumsi Heroin setiap hari atau 

sampai stok yang mereka miliki habis, dan dosisnyapun semakin meningkat.  

“...dulu sering sekali, tiap hari [nyuntik Putau]. Tiap hari saya bisa 3 kali, paling 

banyak 5 kali” [Rd_idu_020] 

 “.. Yah sampai habis saja, sebelum stok habismah, terus saja kayanya pakai tiap 

hari… [pakai Putau]” [Yg_idu_063] 

“Jujur, sering juga sih [pakai Putau]… Terkadang kalau emang lagi kenceng, gimana 

kita ada punya bahan. Kalau sedang banyak bahan, sebulan bisa nyampai beberapa 

kali, tergantung ketersediaan bahan disini….” [DB_idu_012] 

 “Tadinya sih sehari cuma sekali make.. akhirnya nyampe 6 kali sehari, tiap  jam saya 

pake… Lama kelamaan dosisnya makin tinggi, tadinya pertama pake paketan cepe 

bisa 3 kali sebulan, kesananya paket cepe tuh udah buat sekali pake..” [Mr_idu_079] 

Penggunaan alat suntik bekas 

Hampir semua penasun yang diwawancarai mengatakan bahwa pernah menggunakan 

alat suntik bekas pakai atau tidak steril. Mereka juga mengakui pernah berbagi alat 

suntik dengan sesama pengguna Heroin. Dan bahkan pernah berbagi alat suntik 

dengan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS).  

“kalau pemakai Putau gimana mau nahan… gimana mau cari yang lain jarumnya… 

Udah ada bahan saja, ada  jarum suntik satu, bareng berlima pake semua.. engga 

sempet gitu buat nyuci…” [Mr_idu_006] 

“Pernah [pakai Putau] disuntik satu kali, sharing enam orang. Ya…. satu orang punya 

masing-masing [bahan paket] seratus, entar dikelilingin aja [satu] suntikannya…”  

[Ac_idu_025] 

“Saya HIV positif, tapi mereka juga memang mau [sharing jarum].. karena memang 

sudah basic-nya junky...” [Rd_idu_035] 

Alat suntik sangat sulit ditemui di dalam lapas.  Mereka melakukan berbagai cara 

untuk mendapatkan alat suntik. Selain diselundupkan melalui kunjungan, jarum suntik 
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juga diperjualbelikan oleh oknum „korve‟ klinik. Ada juga yang menemukan jarum 

bekas seperti yang dikatakan berikut.  

“ Nemu [jarum suntik] yang bekas yang udah jelek.. Jadi maksa-maksain-lah udah 

berkarat, udah rusak juga, kita bagusin lagi. Kebetulan nemu aja, diliat kaya yang 

udah berkarat… Saya bersihin, penasaran...” [Ac_idu_015] 

 “Pernah dulu tahun 2012, jarumnya dari Korve klinik…  bayar, lima puluh ribu” 

[Rd_idu_042] 

 “Kalau untuk dapat jarumnya, dulu ada teman dari kunjungan, besukan beberapa biji 

ada tiga lah, yang 0,3mg yah…  Saya juga kurang tahu gimana caranya, tapi dia 

bilang sih lewat besukan, bawa….” [DB_idu_014] 

Bagi WBP penasun, untuk pengadaan alat suntik, yang terpenting adalah adanya 

mata jarum. Untuk tabungnya mereka bisa menggunakan media lain. 

“Lewat banyak cara …. Bisa lewat kunjungan, ditaroh dalam pulpen. Saya nyuruh 

temen saya bawa. Disini mah yang penting matanya saja [mata jarum], kalau tabung 

nyamah di akal-akalin... Tabung [nya] bekas pulpen bisa… jadi dibikin seperti ada 

pompanya pake lidi, karetnya pake karet sandal…” [Rd_idu_040] 

“Nah dulukan saya beli [mata] jarumnya dua, tabung satu, buat pribadi saya satu, 

satu buat teman-teman. Satu jarum doang.. kalo tabung sih bisa di pinjemin terus di 

cuci pake bayclean…”  [Mr_idu_034] 

Karena demikian sulitnya menemukan jarum suntik, alat sutik bekas pakaipun mereka 

simpan untuk pemakaian berikutnya. Tidak jarang alat suntik tersebut mereka 

pinjamkan dan  berpindah-pindah tangan. Ada juga yang menjadikan alat suntik itu 

sebagai modal memperoleh Heroin untuk mereka gunakan.  

“…… Satu [insul] bisa dipake sampai blok A, blok B, bolk C, blok D, blok E”.  

[DB_idu_076] 

“Habis pake kita rapiin lagi, kita masukin ke kantong kresek.. satu jarum dipake 

hampir beberapa kali, setumpulnya aja. Sudah Tumpulpun di asah, kembali beberapa 
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kali. Yang karatan pernah ada, sampai mampet… tapi tetep kita akalin.. “ 

[DB_idu_036] 

“Jarum bekas pakai disimpen, karena kan ya langka… [jadi] modal, dengan modal 

jarum saja kita bisa dapet [barang]..  orang-orang yang deket kenal sok pake aja 

yang   penting [ada] bahan”. [Rd_idu_100] 

“Kita punya jarum suntik pun sangat berharga, setiap orang mau pake, kita punya 

insul, dia pasti minjem punya kita, otomatis kita dapet settingan. Kita menjual itu aja 

insul, kalau ada yang mau pake, yah udah bagi dua.. gua pinjemin… “ 

[DB_idu_094] 

Upaya pembersihan alat suntik (Bleaching) 

Berbagi alat suntik tanpa melakukan proses pembersihan terlebih dahulu kerap 

dilakukan apabila mereka sudah tidak bisa tahan akan gejala putus zat yang mereka 

rasakan. Bahan bleach untuk pembersihan alat suntikpun sangat sulit ditemukan di 

dalam lapas. Dan ketika mereka tidak menemukan bahan pembersih yang ideal 

seperti bleach, pembersihan alat suntik hanya dilakukan dengan menggunakan air 

bersih biasa.   

“kalau pemakai putau gimana mau nahan… gimana mau cari yang lain jarumnya… 

Udah ada bahan saja, ada  jarum suntik satu, bareng berlima pake semua.. engga 

sempet gitu buat nyuci…” [Mr_idu_006] 

“Saya sendiri,   apa lagi pas lagi nagih-nagihnya kita tidak peduli jarum suntik bekas 

siapa. Tahu risikonya sangat besar buat kita, untuk penularan HIV tersebut, tapi 

ahh…. waktunya lagi pengen, langsung saja!” [DB_idu_010] 

“Kadang untuk penyeterilan atau [bahan] bleacing itukan disini jarang ada. Kadang 

ada tapi susah untuk dicari [bahan] bleacing itu. Yah mau gak mau paling 

dibersihkannya pake air doang.. Air bak doang” [DB_idu_016] 

Mereka juga mengatakan bahwa walau di klinik lapas tersedia bahan bleach, mereka 

tidak berani memintanya karena adanya ketidakpercayaan terhadap petugas 

kesehatan. Mereka menganggap, petugas kesehatan adalah bagian dari petugas 

lapas pada umumnya.  
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 “Di klinik lapas ada [bahan bleach]. Cuma yah siapa orang yang mau minta kesini, 

pasti tanggapannya bedalah… jelek tanggapannya… Yah mau gak mau paling [alat 

suntik] dibersihkannya pake air bak doang…” (DB_idu_017) 

“Yah tetep lah biar gimana juga… biar dokter kan dia petugas, kalau rahasia-

rahasia kita kan gak tau….” (M2_idu_103) 

Layanan Alat Suntik Steril (LASS) dalam lapas 

Pada topik LASS yang ditanyakan oleh enumerator, kebanyakan WBP penasun yang 

diwawancara menganggap LASS tidak perlu diimplementasikan di lapas karena 

jumlah penasun yang ada pun hanya sedikit, dan efeknya akan sangat besar bagi 

penasun yang sudah/ingin berhenti menggunakan narkoba suntik. 

Namun ada beberapa WBP yang menyatakan bahwa ada atau tidaknya program 

LASS tidak akan mempengaruhi perilaku penasun aktif yang ada di dalam lapas. 

Mereka akan tetap menggunakan dan mencari narkoba suntik meskipun bisa melihat 

keterbatasan alat yang ada dan sudah tahu resiko yang dihadapinya. 

“Kalo disini LASS, gak usah kayaknya.. Soalnya setahu saya, dilapas ini [hanya] satu, 

dua orang yang biasa menggunakan jarum suntik. Tidak bagusnya, jadi yang tadinya 

udah engga menggunakan [narkoba suntik], kalo udah lihat jarum baru,  pasti jadi 

menggunakan.. Jadi suggest  lah.. pengaruh besar. Yang udah berhenti juga, kan 

suggest  bisa pake lagi” [Ac_idu_059] 

“Otomatis, kalau di siapin alat suntik, kemungkinan para pengguna mulai untuk 

masukin narkoba, untuk masukin putaunya lah. Kemungkinan besar orang-orang pada 

masukin barangnya banyak,  karena sudah di siapin fasilitas” [Al_idu_059] 

Emang kalau dari dampak baiknya mengurangi penularan HIV, cuman dampak 

jeleknya justru makin banyak akses untuk mereka memakai [putau]…  jadinya jadi 

banyak jungky lagi.. Makin mewabah” [Yg_idu_078] 

 “Penyediaan alat suntik steril dalam pengawasan…. daripada kita sharing ya lebih 

baik gitu.. Kalau menurut saya, legal gak legal tetep kita pake yah [narkoba].. tetep 

nyari [jarum]... makanya lebih baik ada lah… pasti disitu ada kelebihannya yang bisa 

diambil..”  [DB_idu_107] 
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Dalam upaya penurunan dampak buruk penggunaan narkoba suntik, kebanyakan 

responden menyatakan sebaiknya ada upaya lain selain program LASS. Disamping 

upaya kesehatan lainnya, upaya pengawasan untuk mencegah masuknya narkoba ke 

dalam lapas juga harus ditingkatkan.  

“Bagusnya mah harus ada terapi lain... Kayak sekarang kan saya pengobatan 

metadon. Nah, orang kan gak semua cocok sama metadon. Banyak juga pengguna 

putau yang pas masuk metadon dia gak kuat, gak cocok. Selain   metadon harusnya 

ada yang lain…  Jadi enggak satu macam lah terapinya, ada pengalihan yang lain”  

[Ac_idu_071] 

“Yang utamanya penyediaan barangnya dulu yah, kalau bahannya gak ada 

walaupun ada LASS juga gak ada pemakainya. Tapi misalkan bahan ada, alat 

suntiknya ada, mereka pasti tetep berusaha mencari alat suntik.. “  [Yg_idu_082] 

“Ya keamanannya aja yang ditingkatkan. peredarah-peredaran narkoba putaunya 

itu” [RE_idu_058] 

Apabila program Layanan Alat Sunyik Steril (LASS) diterapkan di lapas, banyak 

responden menyatakan bahwa persetujuan pihak keamanan sangatlah penting, dan 

pelaksanaannya dilakukan di klinik dalam pengawasan dokter.  

“Kecuali pihak kemanan sama pihak klinik bareng-bareng, pihak keamanan 

mengetahui adanya program itu.. Jadi kalaupetugas tahu, ada ijin dari keamanan, 

disetujui dari pihak keamanan… kita akan tenang..” [DB_idu_113] 

 “[LASS] kalau di terapkan di lapas, pendapat saya lebih baik ya..   tapi dengan cara 

di dalam klinik, pemakaiannya pun di klinik, tidak boleh di bawa ke blok, kalau 

menurut saya sih boleh-boleh saja…”  [Rd_idu_094] 

“Pakenya harus di awasi sama dokter juga… yah jangan sampai di bawa ke bloklah” 

[Al_idu_059] 
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d. Temuan hasil wawancara pada WBP pelaku seks tidak terproteksi 

dalam lapas 

Dua warga binaan yang berhasil diwawancarai terkait perilaku seks berisikonya, 

merupakan pasangan kekasih „gay‟. Mereka menceritakan pengalamannya selama 

berada di Lapas Banceuy, sebelum dan setelah mereka menjadi pasangan kekasih. 

Salah satu dari mereka mempunyai perilaku berbeda yang menyerupai perilaku 

perempuan pada umumnya (kemayu). 

Hubungan seks dalam lapas 

Hubungan seks di lapas dipicu oleh adanya WBP yang berperilaku berbeda (kemayu) 

layaknya perempuan, yang diyakini sebagai penyuka sesama (gay) yang bisa atau 

biasa berhubungan seks dengan sesama laki-laki.  Pada awalnya, pengajak bergurau 

dengan maksud mengajak WBP tersebut untuk melakukan hubungan seks. 

Mengkonsumsi Narkoba juga mempengaruhi pelaku untuk melakukan hubungan seks.  

“Pada awalnya dia tuh iseng gitukan, „mau gak seks ama gua?‟. Kata saya; „Oh 

sorry.. emang gue ini apa?‟.  Ada satu orang, berani banget., bilangnya begini; „Ih 

gue mau dong cucos sama elo…” (YY_seks_001) 

“Awal-awalnya sih bercanda; „Mau ga ngelayanin saya?‟ gitu kan….  kata dia; „Oke-

oke aja sih, wani piro ?‟ katanya. Awalnya becanda..  Mungkin karena lagi tidak 

kontrol karena pengaruh kimia lah, lagi pake narkoba, ngajakin, dia ngejawabnya 

seperti itu, terus kontek-kontek,  terus  akhirnya dia mau, yaa ngelakuin…” 

(BG_seks_002) 

Hubunga seks terjadi bila WBP tersebut memberikan respon positif. Respon yang 

diberikan bukan berdasarkan materi semata, tetapi lebih karena adanya ketertarikan 

WBP gay tersebut kepada WBP yang mengajak. 

 “Awalnya sih…. Gimana… Yang namanya bercanda,  jadi ga dianggap serius gitu. 

Kesini-sininya ya jadi ada hasrat lah……  dua-duanya “  (BG_seks_002) 

“Awal mulanya pikir…. „ah intermezzo‟… pas kesini-kesininya, „Kok orangnya jadi 

sering main, perhatian, apa segala macem‟….. mungkin udah sayang gitu…” 

(YY_seks_001) 
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Perilaku seks berisiko  

Warga binaan yang menjadi pasangan seks WBP gay tersebut, menjadi pasangan 

seks tetapnya selama di lapas. Mereka mengetahui risiko dari perilaku mereka 

terhadap penularan HIV.  

“Saya tuh gak gampang melakukan seks bebas sama orang lain… saya juga tau kan 

[risiko] melakukan seks bebas itu, apalagi jenis seperti saya [gay], berbahaya 

banget… Efeknya gampang [tertular] penyakit HIV. Yang penting,  saya engga 

sama siapa aja..” (YY_seks_001) 

Saat melakukan hubungan seks dengan sesama WBP, mereka tidak pernah 

menggunakan kondom. Untuk pelicin, mereka biasa menggunakan “lotion” dan/atau 

“air ludah” .  

“Kalau kondom engga pernah [pake]. Pelicin Pake lotion atau ludah” (BG_seks_002) 

Ketika Ditanya mengenai adanya warga binaan lain yang melakukan kegiatan seks 

berisiko, mereka menyatakan bahwa ada WBP gay lainnya di lapas. 

“Setahu saya pernah ada juga, dia tuh kaum gay juga tapi dia berstatus punya istri 

punya anak… Saya sempat deket dengan dia, dia [suka] curhat…..” (YY_seks_001) 

Distribusi kondom dalam lapas 

Pelaku seks berisiko di dalam lapas tidak mau aktivitas seksual mereka diketahui 

orang lain termasuk petugas kesehatan. Hal ini membuat mereka enggan Untuk 

mengakses kondom ke klinik, karena khawatir akan mendapatkan masalah dengan 

pihak keamanan. Hal ini disebabkan karena adanya aturan di dalam Lapas yang 

melarang dilakukannya aktifitas seksual di dalam lapas. 

“Kalau misalkan saya jujur pada orang klinik, „Bu atau Pak, saya minta kondom‟.  

Nanti mereka otomatis pasti nanya; „Buat apa?.... Kalau saya jujur terus terang; „Buat 

seks‟… Dia pasti mencegah, ngomel, atau setidaknya di sel gitukan… Karena pas 

sebelum masuk lapas itu ada peraturannya; Dilarang menggunakannya Hand Phone 

di lapas atau mengedarkan narkoba,… Nah disitu juga ada; Dilarang seks bebas di 

dalam lapas… Makanya saya gak open dong… karena enggak mau terjadi apa-
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apa pada diri saya….  saya  mengakui bahwa diri saya begini [gay]” 

(YY_seks_001) 

 

“Di lapas dilarang menggunakan HP, narkoba, dilarang mengendalikan narkoba, 

terus dilarang berhubungan sesama jenis,……. Pada intinya tuh, takut aja sama 

pelanggaran.  Kita tidak pernah konsultasi atau tidak pernah meminta kondom ke 

poliklinik karena takut pihak poliklinik nya tuh berbicara ke depan “  (BG_seks_002) 

Mereka sangat mendukung adanya distribusi kondom di lapas, karena mereka 

meyakini ada WBP lain yang juga gay atau melakukan hubungan seks dengan sesama 

jenis di dalam lapas. Selain karena aturan yang melarang hubungan seks dalam 

lapas, hambatan terbesar dalam distribusi kondom bagi WBP adalah dari pelaku 

seks sendiri yang merasa malu akan perilaku berisiko yang dilakukannya.  

“Sebetulnya perlu ada juga [program kondom]….. Engga munafik yah, orang-orang 

seperti saya [gay] itu banyak yang masuk penjara juga kan…. Di lapas-lapas yang 

lain juga gak mungkin ga ada kan orang- orang seperti saya itu…” (YY_seks_001) 

  

“Kalau misalkan diadakan kondom disini (klinik lapas), paling hambatannya pada 

warga binaan,  mereka ga akan jujur untuk meminta kondom. Yang paling sulitnya itu 

membuka aib kita sendiri itu.. pada intinya itu” (BG_seks_002) 

“Meskipun disini di sediain kondom, tapi kebanyakan kan para warga binaan itu jaim-

jaim gitukan.. „Aduh aing menta kondomkan ka klinik, eraaa..‟ Kalau kondom itukan 

hubungannya dengan seks, orang tuh kebanyakan nya pasti malu…” (YY_seks_001) 

Pada dasarnya, mereka menyadari dan membutuhkan kondom untuk menunjang 

aktivitas mereka, namun adanya aturan dan rasa takut terhadap sanksi yang 

mengintai, membuat mereka memilih untuk diam dan tidak mencoba meminta kondom 

pada pihak klinik.   

 

“Andai di lapas pada ngerti kaum-kaum seperti saya ini [gay], terus saya meminta 

kondom tapi ga ada pelanggaran di depan, mungkin saya udah dari dulu mungkin 

yang minta [kondom]….” (YY_seks_001) 
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2. Survey survey pada WBP  

a. Proses penelitian dan pencarian responden  

Dalam menentukan responden untuk penelitian ini, dilakukan metode simple random 

sampling pada daftar WBP di Lapas Banceuy secara keseluruhan. Semua WBP 

mempunyai probabilitas yang sama untuk menjadi responden penelitian. Jumlah 

subyek penelitian ditentukan sebanyak 25% dari jumlah total WBP di Lapas Banceuy 

yang berkisar 1200 orang.  

Pemilihan subyek penelitian dilakukan pada 300 WBP ditambah 10%, yaitu 330 

subyek penelitian. Dari 330 WBP yang terpilih, ada sekitar 307 WBP yang menjadi 

responden penelitian (93%). Dari 307 yang mengisi dan mengembalikan kuesioner,  

pertanyaan mengenai penggunaan narkoba dalam lapas dijawab oleh 263 

responden (85.7 %) dan pertanyaan mengenai perilaku seks tidak terproteksi di 

dalam lapas dijawab oleh 259 responden (84.4%). Analisis perbandingan 

karakteristik responden (usia dan pendidikan) menunjukan tidak ada perbedaan yang 

bermakna antara jumlah responden seluruhnya dengan jumlah responden yang 

menjawab pertanyaan tersebut (Tabel 2 dan 3). 

Pengambilan data survey dilakukan pada minggu ke-3 dan ke-4 Bulan Juni 2014 

dengan menggunakan metode anonimus self-administered questioner. Dalam proses ini 

responden mengisi sendiri kuesioner yang dibagikan tanpa mencantumkan identitas 

diri sebagai salah satu upaya mempetahankan prinsip kerahasiaan. Responden 

memasukkan sendiri kuesioner yang telah diisi dalam kotak yang sudah disiapkan. 

Pengambilan data survey dilakukan secara bertahap, yaitu sebanyak 100 orang 

perhari dan dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Responden yang tidak datang di 

hari pengambilan data, di minta untukdatang di hari ke-4. WBP yang terpilih menjadi 

subyek penelitian kemudian dipanggil ke Aula Lapas Banceuy untuk diberi informasi 

agar bisa memberikan pilihan dan memutuskan menjadi responden penelitian atau 

tidak. WBP yang buta huruf dan menolak menjadi responden menjadi kriteria eksklusi 

penelitian ini.  

Informed consent dilakukan sebelum responden mengisi kuesioner. Total jumlah 

responden yang diundang adalah 330, sementara yang mengisi dan mengembalikan 

kuesioner total sebanyak 307 orang (93%). 
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Tabel 2.  Komparabilitas antara jumlah responden seluruhnya dengan jumlah 

responden yang menjawab tentang penggunaan narkoba di dalam lapas 

 

Responden 

Uji p Jumlah 

(n=307) 

Respon 

(n=263) 

Usia 

(Mean, sd) 

33.16 

(8.337) 

33.10 

(8,063) 
t=0,087  0,931 

Pendidikan     

Tidak pernah sekolah 1 1 

X2=1.519 0.911 

Tidak tamat SD 15 8 

Tamat SD 43 37 

Tamat SLTP 106 90 

Tamat SLTA 131 120 

Tamat Akademi/ S1 4 4 

 

Tabel 3.  Komparabilitas antara jumlah responden dengan jumlah responden yang 

menjawab tentang perilaku seks tidak terproteksi di dalam lapas 

 

Responden 

Uji p Jumlah 

(n=307) 

Respon 

(n=259) 

Usia 

(Mean, sd) 

33.16 

(8.337) 

32.73 

(8.137) 
t=0.511  0,609 

Pendidikan     

Tidak pernah sekolah 1 1 

X2=0.636 0.986 

Tidak tamat SD 15 11 

Tamat SD 43 33 

Tamat SLTP 106 88 

Tamat SLTA 131 118 

Tamat Akademi/ S1 4 4 
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b. Karakteristik responden 

Karakteristik dari 307 orang responden WBP yang berhasil mengisi kuesioner 

ditampilkan dalam Tabel 4. Kebanyakan dari mereka berusia dewasa muda antara 

26 – 35 tahun (43.3%), 64% sudah atau pernah menikah,  dan kebanyakan 

berpendidikan SMP keatas. 

Sebagian besar WBP (91%) memiliki kasus hukum terkait narkoba, 47% diantaranya 

adalah sebagai pengguna,  19.4% adalah sebagai pengguna dan pengedar, 28.7% 

adalah sebagai pengedar, dan 2.9% adalah sebagai Bandar (gambar 1).  

 

Tabel 4. Karakteristik Umum Responden Survey 

Variabel Kategori  n % 

Umur   

N=307 

<25 tahun 54 17.6 

26-35 tahun 133 43.3 

36-45 tahun 63 20.5 

>46 tahun 23 7.5 

Status  

N=307 

Belum Menikah 109 35.5 

Menikah 133 43.3 

Cerai Hidup 59 19.2 

Cerai Mati 4 1.3 

Pendidikan  

N=307 

Tidak tamat SD 16 5.2 

Tamat SD 43 14.0 

Tamat SLTP 106 34.5 

Tamat SLTA 131 42.7 

Tamat Akademi /S1 4 1.3 
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Gambar 1. Proporsi jenis kasus hukum responden survey  

 

Dari data tersebut, yang bisa dikategorikan sebagai pengguna narkoba  adalah 

66.4% dari total jumlah WBP yang terkait kasus penyalahgunaan narkoba, sisanya 

sekitar 31.6% adalah pengedar dan Bandar. Tetapi jumlah pengguna narkoba di 

dalam lapas disinyalir bisa lebih besar dari data tersebut, karena WBP yang 

tertangkap kasus sebagai pengedar dan/atau Bandar mungkin juga adalah 

pengguna.  
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Tabel 5. Karakteristik responden survey bedasarkan riwayat penggunaan narkoba 

Variabel Kategori  n % 

Riwayat Narkoba* 

N=307 

Shabu-Shabu 145 47.2 

Ganja 250 81.4 

Heroin/Putaw 44 14.3 

Benzodiazepin 29 9.4 

Alkohol 133 43.3 

Ekstasi 2 0.7 

Lain-lain 3 1 

Tidak menjawab 6 2 

Tidak pernah pake  8 2.6 

Riwayat Penasun 

N=270 

Ya 25 9.3 

Tidak Pernah 245 90.7 

*Jawaban responden boleh lebih dari satu 

Tabel 6.  Karakteristik responden survey berdasarkan riwayat perilaku berisiko 

lainnya 

Variabel Kategori  n % 

Riwayat  

Hubungan Seks  

N=307 

Ya 263 85.7 

Tidak Pernah 31 10.1 

Tidak menjawab 13 4.2 

Pakai kondom saat 

hub. seks selain 

dengan pasangan 

N=263 

Selalu pakai kondom 32 12.2 

Sering pakai kondom  15 5.7 

Kadang-kadang  94 35.7 

Tidak pernah pakai kondom 64 24.3 

Tidak pernah, karena hanya 

dengan istri 
50 19 

Tidak menjawab 8 3 
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Punya Tato  

N=307 

Ya 173 56.4 

Tidak 128 41.7 

Tidak menjawab 5 2 

Assesoris Kelamin 

(Tasbeh)  

N=307 

Ya 111 36.2 

Tidak 181 59.0 

Tidak menjawab 15 4.9 

Tes HIV  

N=307 

Pernah 161 52.4 

Belum Pernah  117 38.1 

Tidak menjawab 29 9.4 

Hasil  

Tes HIV  

N=161 

Positif 5 3.1 

Negatif 136 84.5 

Tidak membuka hasil 14 8.7 

Tidak menjawab 4 3.7 

Dari semua responden yang mengisi kuesioner, 95% responden melaporkan pernah 

menggunakan narkoba. Ganja, shabu dan alkohol adalah substansi yang dilaporkan 

paling banyak digunakan, masing masing sebanyak 81.4%, 47.2% dan 43.3%. 

Sedangkan Heroin digunakan oleh 14.3% responden. Riwayat penasun diketahui 

sebanyak 9.3% (Tabel 5).   

Dari hasil survey pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa 85.7% responden pernah 

berhubungan seks dan 65.7% diantaranya berperilaku berisiko. Lebih dari setengah 

dari responden (56.4%) mempunyai tato dan sebanyak 36.2% mempunyai aksesoris 

kelamin (tasbeh). 

Dari 307 responden, hanya 161 orang (52.4%) yang pernah melakukan tes HIV, 

dengan hasil positif pada 5 responden (3.1%), negatif pada 136 responden (84.5%), 

sisanya sekitar 12.4% tidak membuka hasil dan tidak bersedia menjawab.  
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c. Temuan hasil survey pada WBP terkait penggunaan Narkoba dalam 

lapas 

Keberadaan Narkoba dalam lapas 

Dalam survey ditanyakan apakah responden mengetahui adanya narkoba dalam 

lapas? Dan narkoba apa jenis yang ditemukan?. Dari 307 responden, hanya 171 

responden (55.7%) yang menjawab pertanyaan terkait ketersediaan Narkoba dalam 

lapas. Pada Tabel 5 terlihat bahwa narkoba beredar cukup luas di kalangan WBP. 

Hampir semua jenis narkoba tersedia dalam lapas. Dari 171 responden, sekitar 79% 

yang mengetahui adanya ganja, 75% yang menyatakan Shabu ada. Lebih dari 50% 

yang menyatakan Heroin dan Alkohol tersedia di lapas (Tabel 7)..  

Tabel 7. Ketersediaan narkoba dalam Lapas 

N=171* 
Ada 

(%) 

Tidak Ada/ 

Tidak Tahu (%) 

Heroin  56.1 43.9 

Diazepam 20.5 79.5 

Ekstasi 24.6 75.4 

Shabu 74.9 25.1 

Subutex 8.2 91.8 

Suboxone 6.4 93.6 

Ketamin 5.3 94.7 

Kodein 9.4 90.6 

Benzo 33.9 66.1 

Ganja 78.9 21.1 

Alkohol 53.2 46.8 

*Jawaban responden boleh lebih dari satu 

Mengenai keberadaan zat narkoba dalam lapas, Tabel 8 menguraikan intensitas 

ketersediaan zat narkoba tersebut. Shabu adalah zat narkoba yang menjadi 

peringkat pertama yang paling sering ditemui WBP, 28% dari responden menyatakan 
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selalu tersedia di lapas. selanjutnya ganja (22.8%), Alkohol (10.5%), kemudian Heroin 

(9.4%).  

Tabel 8. Intensitas ketersediaan narkoba dalam Lapas 

N=171* 

(%) 
Selalu ada Sering ada Jarang ada 

Tidak ada/ 

Tidak tahu 

Heroin/Putau 9.4 12.9 33.9 43.9 

Diazepam 2.3 5.8 12.3 79.5 

Ekstasi 1.8 5.3 17.5 75.4 

Shabu 28.1 31 15.8 25.1 

Subutex 0.6 1.2 6.4 91.8 

Suboxone  - - 6.4 93.6 

Ketamin  - 1.2 4.1 94.7 

Kodein  - 1.8 7.6 90.6 

Benzo 4.7 14.6 14.6 66.1 

Ganja 22.8 31 25.1 21.1 

Alkohol  10.5 14 28.7 46.8 

*Jawaban responden boleh lebih dari satu 

Penggunaan Narkoba dalam lapas 

Dengan adanya peredaran narkoba di dalam lapas, kuesioner berhasil 

mengumpulkan informasi tentang berapa banyak respoden yang pernah 

menggunakannya dan apa saja jenisnya. Seratus tiga puluh lima (51%) WBP mengaku 

pernah menggunakan narkoba dan 2.6% WBP menggunakan narkoba suntik di dalam 

lapas (Tabel 9).  
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Tabel 9. Penggunaan Narkoba dalam Lapas 

Variabel Kategori  Frequency Percent 

Menggunakan 

Narkoba dalam Lapas 

N=263 

Ya, pernah 135 51.3 

Tidak pernah 128 48.7 

Menggunakan  

narkoba suntik  

dalam Lapas 

N=263 

Ya, pernah 8 2.6 

Tidak pernah 118 38.4 

Tidak menjawab 9 2.9 

Tidak  gunakan narkoba  128 48.7 

Untuk informasi mengenai jenis narkoba yang digunakan, dari 135 orang yang 

mengakui pernah menggunakan Narkoba di dalam lapas, hanya 93 orang yang 

bersedia menjawab jenis narkoba yang dikonsumsinya (Tabel 10). Pada pertanyaan 

ini, responden diperbolehkan menjawab lebih dari satu jenis narkoba. 

Ganja adalah jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi ( 73 %), Shabu ada di 

urutan kedua (70%), 3.2% diantaranya digunakan dengan cara disuntikkan. Alkohol 

dikonsumsi oleh 48.9% responden. Pengguna Heroin mencapai 34.4%, tetapi yang 

mengkonsumsi dengan cara disuntikkan hanya 5.4%.  

Tabel 10. Jenis Narkoba yang dilaporkan pernah digunakan di dalam Lapas 

N=93* 

(%) 

Ya, 

Disuntikkan 

Ya, 

Tidak disuntikkan 

Total 

pengguna 
Tidak 

Heroin 5.4 29 34.4 65.6 

Diazepam 1.1 4.3 5.4 94.6 

Ekstasi - 8.6 8.6 91.4 

Shabu 3.2 66.7 69.9 30.1 

Subutex - 3.2 3.2 96.8 

Suboxone 1.1 2.2 3.3 96.8 

Methadone - 8.6 8.6 91.4 
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Ketamin - 2.2 2.2 97.8 

Kodein - 3.2 3.2 96.8 

Benzo - 32.3 32.3 67.7 

Ganja 1.1 72 73.1 26.9 

Alkohol  - 48.9 48.9 51.1 

*Jawaban responden boleh lebih dari satu 

 

 

 

Gambar 2. Skema pengguna narkoba suntik dalam Lapas 

 

Gambar 2 adalah eksplorasi pertanyaan terkait penggunan narkoba suntik di dalam 

lapas. Dari delapan orang (2.6%) yang mengaku menggunakan narkoba suntik di 

dalam lapas, ada lima orang yang mengaku pernah memakai jarum bekas. Dan 

empat diantaranya pernah sharing alat suntik dengan 2 – 5 orang dalam suatu waktu.  
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d. Temuan hasil survey pada WBP terkait perilaku seks tidak aman dalam 

lapas 

Definisi hubungan seks dalam penelitian ini adalah dua orang atau lebih yang 

melakukan aktifitas seksual, tidak terbatas pada hubungan seks dengan  penetrasi. 

Dari 307 responden, hanya 11.1% yang pernah berhubungan seks di dalam lapas 

selama masa hukuman berjalan. Kebanyakan dari mereka melakukan dengan 

pasangan tetapnya (73.5%), hanya 2 orang (5.9%) yang melakukan dengan wanita 

pekerja seks (WPS), dan tercatat ada 1 orang (2.9%) yang mengaku pernah 

berhubungan seks dengan sesama WBP. (Tabel 11 dan Gambar 3) 

Tabel 11. Perilaku seks tidak aman  

Variabel Kategori  Freq. Percent 

Pernah berhubungan 

Seks di Lapas 

N=259 

Pernah 34 13.1 

Tidak pernah 225 86.9 

Siapa  

pasangan seks  

Anda Di Lapas 

N=34 

Pasangan tetap 25 73.5 

Wanita Pekerja Seks 2 5.9 

Sesama WBP 1 2.9 

Lainnya   3 8.8 

Tidak menjawab 3 8.8 

Lokasi  

Hubungan seks  

Anda Di Lapas 

N=34 

Ruang kunjungan 24 70.5 

Toilet ruang 

kunjungan 
3 8.8 

Kamar di blok 3 8.8 

Kamar mandi di blok 5 14.7 

Hubungan Seks  

Sebulan terakhir 

N=30 

Ya 12 40 

Tidak 18 60 
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Penggunaan Kondom 

terakhir 

N=10 

Ya 0 0 

Tidak 10 100 

Melakukan 

Onani/Masturbasi 

N=247 

Ya 204 82.6 

Tidak 43 17.4 

Frekuensi 

Onani/Masturbasi 

N=198 

Satu kali sehari 12 6.1 

2 – 3 kali seminggu 19 9.6 

Satu kali seminggu 42 21.2 

Dua kali sebulan   60 30.3 

Satu kali sebulan 49 24.7 

Satu kali per 6 bulan  16 8.1 

Dari hasil survey, diketahui Ruang Kunjungan adalah tempat yang paling sering 

digunakan untuk melakukan hubungan seks (70.5%). Tercatat juga kamar dan kamar 

mandi di blok hunian digunakan sebagai tempat berhubunan seks bagi 8.8% dan 

14.7% responden.  

Dari seluruh responden yang mengaku pernah berhubungan seks di dalam lapas, 12 

orang diantaranya mengaku berhubungan seks dalam sebulan terakhir dan tidak 

menggunakan kondom.  

Ditanyakan juga mengenai aktivitas seksual mandiri yang dilakukan. Dari 247 

responden yang menjawab, 82.6% mengaku melakukan onani/masturbasi. 

Kebanyakan dari mereka melakukannya 1 – 4  kali dalam sebulan.  
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Gambar 3. Skema perilaku seks dalam Lapas 

 

3. Wawancara kepada petugas lapas  

a. Proses penelitian dan pencarian responden  

Pengumpulan informasi dari petugas lapas dilakukan pada 19 orang petugas. 

Wawancara mendalam dilakukan pada pejabat struktural selaku penentu kebijakan, 

dan Diskusi Kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) dilakukan pada dua 

kelompok yaitu kelompok staf pembinaan dan staf keamanan dan ketertiban.   

Pengambilan sampel pada petugas dilakukan dengan menggunakan metode 

Purposive sampling, serta dengan mempertimbangkan bahwa hanya divisi tertentu saja 

yang terkait dengan perilaku berisiko pada WBP, yaitu Seksi Pembinaan dan Anak 

Didik (Binadik), Seksi Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) dan Seksi Keamanan dan 

Tata Tertib (KamTib). 

Enumerator wawancara mendalam dan FGD pada petugas dilakukan oleh seorang 

peneliti dari Universitas Padjadjaran (UNPAD). Informed consent dilakukan sebelum 

responden diwawancara. 
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b. Karakteristik petugas lapas yang diwawancara 

Petugas lapas yang berhasil diwawancarai ada 19 orang, ada Tujuh orang pejabat 

struktural yang berpartisipasi dalam wawancara mendalam dan 12 orang staf 

pembinaan dan staf keamanan/ ketertiban yang diwawancarai melalui FGD. Adapun 

karakteristiknya bervariatif seperti yang terurai pada Tabel 12.   

Tabel 12. Karakteristik petugas lapas yang berpartisipasi dalam wawancara 

mendalam 

No Jabatan Jenis Kelamin Umur Pendidikan 
Jenis 

wawancara 

1.  Kalapas 1 Laki – laki  S2 Indepth  

2.  Ka. KPLP Laki – laki 52 S1 Indepth  

3.  Kasi Adm Kantib Laki – laki 46 S1 Indepth  

4.  Kasi Binadik Laki – laki 45 S1 Indepth  

5.  Kasubsi Bimpas Laki – laki 36 S2 Indepth  

6.  
Kasubsi Pelaporan 

dan Tartib 
Laki – laki 47 S1 Indepth  

7.  Kasubsi Keamanan Laki – laki 47 S1 Indepth  

8.  Staf bimpas 1 Perempuan 44 SMA FGD 

9.  Staf Bimpas 2 Perempuan 47 S1 FGD 

10.  Staf Bimpas 3 Laki – laki 34 S1 FGD 

11.  Staf Bimpas 4 Laki – laki 53 S1 FGD 

12.  Staf Registasi Laki – laki  41 S1 FGD 

13.  Staf KPLP 2 Laki – laki 41 S1 FGD 

14.  Staf KPLP 3 Perempuan 54 SMEA FGD 

15.  Staf KPLP 4 Laki – laki 54 SMA FGD 

16.  Karupam Laki – laki 44 S1 FGD 

17.  Staf Adm.Kamtib Laki – laki 43 S1 FGD 

18.  Staf Adm.Kamtib Perempuan 50 SMA FGD 
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c. Temuan hasil wawancara pada petugas lapas  

Perilaku berisiko di dalam lapas 

Semua petugas lapas yang diwawancarai memberikan jawaban yang sama perihal 

adanya penggunaan narkoba dan hubungan seks di dalam lapas. Mereka 

menyatakan bahwa pasti ada WBP yang menggunakan narkoba di dalam lapas, 

termasuk narkoba yang disuntikkan. Mereka juga menyakini bahwa di dalam lapas 

ada yang berhubungan seks dengan sesama WBP.  

“Penggunaan jarum suntik sama penyimpangan seks itu, saya meyakini betul dalam 

penjara itu pasti ada…. terutama di lapas-lapas besar, dimana penghuninya over 

kapasitas, apalagi dilapas dengan kasus narkotika”.  (Petugas/001/KL) 

 

“Yang namanya LP tidak ada yang bersih, saya yakin, ya kami pun mengakui tidak 

akan bersih selama bersatunya pemakai, pengguna, penjual. Apalagi produsen ada 

yang disini juga”. (Petugas/002/AB) 

Penerimaan program Layanan Alat Suntik Steril (LASS) dalam lapas 

Tanggapan negatif terhadap program LASS disampaikan oleh hampir semua petugas 

yang menyatakan rasa tidak setujunya, dengan alasantidak adanya payung hukum 

dalam lingkungan pemasyarakatan, yang bisa menjadi dasar diimplementasikannya 

program tersebut.  

“LASS, wah itu saya sangat tidak setuju, karena mungkin bisa menyelamatkan HIV-

AIDS nya tapi   ketergantungan narkobanya akan semakin tinggi.  Kalau penyediaan 

jarumsuntik tentu kita tidak pernah mengatakan setuju karena ada resiko, beda 

dengan kondom” (Petugas/001/KL) 

“Tetep kalau dari segi keamanan kita tidak bisa mentolerir, melegalkan, tetep aja….. 

Kita akan  tes urine…. Kalau dia positif, ya tetep harus diberikan sanksi masuk sel. Ini 

bukan masalah setuju atau tidak setuju….. inikan  bertentangan dengan kehendak 

undang-undang….  kecuali kalau nanti   pemerintah ada melegalkan..” 

(Petugas/003/DK) 
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“Kalau jarum suntik diadakan didalem,  kasar nya melegalkan narkoba terutama 

narkoba suntik… putaw…. Tapi seandainya kalau udah ada payung hukumnya dari 

negara bahwa itu dibolehkan, udah ada undang-undang nya, bahwa didalam lapas 

dibolehkan misalkan jarum suntik atau dibolehkan kondom,  ya… kita tinggal 

pengawasan aja lebih ketat gitu”  (Petugas/004/RK) 

“Kalau untuk mengantisipasi penyebaran [HIV]ya bagus sebetulnya, cuman  harus 

diikuti sama aturan.. kalau engga, takutnya disalahkan, aturan dari atas belum ada, 

kita melaksanakan, nantikan lain lagi ceritanya….”   (Petugas/005/AB) 

Dari petugas pembinaan ada yang menyatakan persetujuannya atas program LASS di 

lapas sebagai upaya terakhr, apabila tidak ada langkah lain yang bisa ditempuh. 

“Kalau itu menjadi jalan yang terbaik, saya setuju. Apa lagi situasi lapas sekarang ini, 

ga ada yang bersih dari narkoba…... Dari pada mereka share  [jarum] dengan tidak 

steril, menambah beban, menambah penyakit, lebih baik seperti itu. Selama itu 

menjadi jalan terakhir, tidak ada jalan lain, saya ikut, dari pada tidak ikut sama  

sekali…”. (Petugas/002/AB) 

Penerimaan program distribusi kondom dalam lapas 

Kebanyakan dari petugas bisa menerima adanya distribusi kondom, walaupun ada 

keraguan tentang bagaimana teknis pelaksanaannya, pertimbangan norma sosial dan 

agama, dan belum adanya aturan atau payung hukum yang menjadi dasar 

pelaksanaan program.    

“Menurut saya, penyedian [kondom] itu sangat penting karena kebutuhan mendesak 

bagi mereka dan mereka pun akan mencuri-curi [kesempatan]. Walau dengan 

keterbatasan yang ada, mereka akan berusaha terus… Cuman yang jadi persoalan, 

kita rumit pelaksanaan teknisnya. Semua aturan itu dari atas [Institusi pusat]. 

Walaupun kita punya pemahaman seperti tadi, tetep kalau mau melakukan itu 

[distribusi kondom], kita tetep akan di salahkan…”  (Petugas/001/KL) 

 “Saya yakin ada… beberapa orang laki-laki kaya waria, dimana mereka 

melaksanakannya [hubungan seks]…. Kalau mau [distribusi kondom] dilasanakan 
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juga,  sembunyi-sembungi tidak terang-terangan…. Kita niatnya baik, jangan sampai 

ada penularan”  (Petugas/002/AB) 

Ada juga beberapa petugas dengan tegas menolak program distribusi kondom 

karena melanggar aturan dan menganggap melegalkan hubungan seks dengan 

sesama jenis [gay] .    

“Kondomkan digunakannya untuk apa?... Tidak menutup kemungkinan, bisa saja laki-

laki berhubungan seks juga dengan laki-laki kan bukan rahasia umum, cuma itu  kan 

tetep merupakan pelanggaran tata tertib. Walaupun suka sama suka, tidak boleh 

didalam lapas…  Sama aja dengan seolah-olah melegalkan hubungan seksual antara 

sesama jenis gitu, kalau pemikiran saya kan…” (Petugas/003/DK) 

“Apalagi kondom, kalau diterapkan disini saya engga setuju,  berarti itu melegalkan 

sesama jenis, dilegalkan homo seksual . Kita mah sebagai orang keamanan, hal itu 

dilarang aja… sesama jenispun dilarang   gitu aja. Memang… penjara itu terbatasi 

kemerdekaannya, diantaranya yaitu itu [seks], gitu pikiran saya yang sederhana..“ 

(Petugas/004/RK) 

Rekomendasi terkait perilaku berisiko dalam lapas 

Solusi yang mereka tawarkan terkait adanya penggunaan narkoba suntik dan 

aktifitas seksual di lapas adalah dengan pengetatan keamanan supaya narkoba tidak 

bisa masuk, pengawasan lebih ditingkatkan. Pendekatan dari segi agama dan segi 

medis melalui program Metadon menjadi rekomendasi lain untuk menangani masalah 

ini. 

“Pengetatan jangan sampe ada barang yang masuk, cuman kalau penyimpangan 

seksual itu kan kita tidak bisa…. itukan sangat sulit sekali (Petugas/001/KL) 

 “Ya tidak disediakan jalannya supaya dia itu tidak melakukan seperti itu, itu saya 

lebih seneng dari pada kita menyediakan jarum suntik ,menyediakan kondom. .. Ya 

pendekatan bisa lewat pendekatan agama, pendekatan kegiatan-kegiatan lainnya,  

atau dari unsur medisnya … Kalau ada obatnya supaya tidak kecanduan, mungkin itu 

seperti metadon”  (Petugas/004/RK) 
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 “Sebaikna  tidak semua orang yang bermasalah dengan narkoba itu masuk penjara, 

pecandu itu untuk direhab, tentu ini akan memudahkan kita mengatasi persoalan-

pesoalan yang ada… Kalau dicampurkan seperti ini akan jadi sangat kompleks, 

bandarnya seneng disini ada pecandunya, pecandunya juga seneng disini ada 

bandarnya, kan seperti itu”. 

Pengawasan terutama, kedua kalau misalkan dirasa tidak memerlukan itu lagi, lebih 

baik jangan dilaksanakan. Di dalam sini karena yang namanya di LP kalau segala 

macam sesuatu tanpa ada pengawasan, tanpa dibekali ilmu pengetahuan, tanpa ada 

sosialisasi, banyak sekali penyelewengan-penyelewengan” (Petugas/002/AB) 

 

 

PEMBAHASAN 

1. Penggunaan narkoba dan narkoba suntik dalam lapas  

a. Penggunaan Narkoba di Dalam Lapas  

Mayoritas warga binaan Lapas Banceuy adalah penyalahguna Narkoba (90.9%), 

dan kebanyakan dari mereka memiliki kasus sebagai pengguna (66%). Walaupun 

demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa warga binaan dengan kasus bandar 

dan pengedar juga merupakan pengguna.  

Dari data di atas, bisa diketahui bahwa berbagai jenis narkoba beredar dalam lapas 

dan bisa di akses. Terdapat 51,3% Warga binaan yang menggunakan narkoba di 

dalam lapas. Jenis narkoba yang sering ditemui di dalam lapas adalah Shabu dan 

Ganja, kemudian diikuti oleh Heroin dan Alkohol. Diantara para pengguna 

Heroin/Putau , Sebagian besar WBP menggunakannya dengan cara  di drag, hanya 

sebagian kecil saja yang menggunakan dengan cara disuntikkan. 

Narkoba bisa masuk karena adanya permintaan dari dalam lapas. Narkoba masuk 

ke dalam lapas melalui beberapa cara yaitu melalui kunjungan atau besukan, 

dilempar dari luar lapas dengan menggunakan botol plastik, dan melalui oknum 

PEMBAHASAN 
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petugas. Narkoba ini kemudian disimpan di tempat-tempat yang sulit diduga seperti 

di dalam tanah. Warga binaan pengguna Narkoba juga mengakui bahwa bila ada 

kebutuhan pasti ada acara untuk memasukkan Narkoba ke dalam lapas.  

 

b. Penggunaan Narkoba Suntik 

Penggunaan Narkoba Suntik adalah yang memiliki resiko pal;ing tinggi untuk transmisi 

HIV. Prevalensi penggunaan narkoba suntik (penasun) di dalam Lapas adalah 2.6 %, 

atau terdapat 6 orang dari responden terpilih. Bila di proyeksikan pada keseluruan 

warga binaan bisa terdapat sekitar 2.6% x 1200 penghuni atau sekitar 31 orang 

penasun. Angka ini merupakan jumlah yang cukup banyak untuk memungkinkan 

penularan HIV didalam lapas. Terlebih lagi semua penasun tersebut pernah sharing 

jarum atau menggunakan alat suntik tidak steril karena sulitnya memperoleh jarum 

suntik yang steril. Pada saat butuh atau gejala putus zat datang (sakau), mereka tidak 

peduli dengan siapa mereka berbagi alat suntik. Bahkan WBP yang berstatus HIV-

positif pun bisa merupakan teman sharing. 

Upaya pencucihamaan alat suntik sebelum digunakan pun jarang dilakukan karena 

bahan bleach yang dianjurkan untuk digunakan jarang tersedia. Kebanyakan penasun 

membersihkan jarum setelah penggunaan hanya dengan menggunakan air mentah 

saja.  

Intensitas penggunaan heroin dengan disuntikkan tergantung dari ketersediaan heroin 

itu sendiri. Ada yang hanya satu kali dalam sehari, ada juga yang enam kali sehari, 

atau sampai Heroinnya habis. Ada juga yang awalnya menggunakan narkoba suntik 

satu kali sehari dalam dosis kecil, lalu lama kelamaan dosisnya bertambah dan durasi 

penggunaannya pun meningkat, bisa hingga satu jam sekali, tergantung persediaan 

Heroinnya. 
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c. Pengadaan alat suntik 

Alat suntik dalam lapas merupakan hal yang sulit di dapat. Mereka mendapatkan 

alat suntik dengan berbagai cara. Ada yang menemukan alat suntik bekas yang 

sudah berkarat, ada juga yang menemukan alat suntik bekas pakai yang masih ada 

darahnya. Alat suntik hasil penemuan ini pun Mereka ambil, perbaiki, dan dibersihkan 

untuk kemudian mereka gunakan. 

Akses terhadap jarum suntik juga ada yang melalui kunjungan, ada yang diberi utuh 

(jarum dan tabungmya), ada juga yang menyelundupkan mata jarumnya saja.  Mata 

jarum merupakan hal yang terpenting bagi penasun karena tabung penyuntik bisa 

digantikan dengan media lain seperti badan ballpoint. Karet pendorongnya bisa 

diganti dengan menggunakan potongan sandal jepit, sedang tuasnya menggunakan 

lidi. Penggunaan alat suntik buatan sendiri ini tidak dapat dilakukan mandiri, dan 

harus dengan bantuan dari teman sesama penasun. 

Apabila alat suntik sudah masuk ke dalam lapas, mereka berbagi alat suntik dengan 

penasun lainnya. Satu alat suntik dapat beredar ke beberapa blok hunian.  

 

2. Aktifitas seks tidak aman dalam lapas  

Sekitar 85% warga binaan pernah melakukan hubungan seks semasa hidupnya, dan 

65.7% diantaranya mempunyai riwayat perilaku seks beresiko tanpa menggunakan 

kondom saat berhubungan seks dengan selain pasangan tetap. Selama masa hukuman 

berlangsung di Lapas Banceuy, lebih dari 80% warga binaan melakukan aktifitas seksual 

dengan cara masturbasi. Kebanyakan dari mereka melakukannya 1– 2 kali dalam 

sebulan. Hanya sedikit WBP yang melakukan hubungan seks dengan partner (11.1%).   

Definisi dari hubungan seks dalam penelitian ini adalah dua orang atau lebih yang 

melakukan aktifitas seksual. Mereka yang melakukan hubungan seks dengan partner, 

kebanyakan melakukannya dengan pasangan tetap saat ada kunjungan. Hanya dua 

orang yang melakukannya dengan wanita pekerja seks (WPS) dan satu orang yang 

mengaku pernah berhubungan seks dengan sesama WBP. 

Dari 34 orang yang mengaku pernah berhubungan seks dalam lapas, ada 12 orang yang 

mengaku berhubungan seks dalam satu bulan terakhir, dan tidak menggunakan kondom.  
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Inisiasi perilaku seks tidak aman dengan sesama wargabinaan di dalam Lapas, seringnya 

terstimulasi oleh adanya WBP yang diduga gay atau berperilaku kemayu. WBP yang 

mengajukan ajakan untuk melakukan hubungan seks dengan sesamanya mengaku 

melakukan pendekatan pada WBP lain pada saat sedang dalam pengaruh Narkoba.   

 

 

 

 

1. Kesimpulan  

a. WBP yang menggunakan narkoba dalam lapas mencapai 51.3% 

b. Pengadaan Narkoba masuk kedalam lapas melalui besukan/kunjungan, dengan cara 

dilempar dari luar lapas, dan melalui petugas.  

c. Prevalensi penggunaan narkoba suntik di Lapas adalah 2.6 %, pengguna Heroin 

mencapai 34.4% sebagian besar mengkonsumsinya dengan cara  di drag 

d. Hampir semua pengguna narkoba suntik pernah sharing jarum dan/atau 

menggunakan alat suntik tidak steril. 

e. Adanya aktifitas seksual di dalam lapas dan hubungan seks umumnya dilakukan 

dengan pasangan tetap. 

f. WBP yang berhubunga seks di lapas mencapai 11%, dan WBP dengan perilaku 

seksual berisiko sebanyak 1.9 %  (dengan WPS, WBP, Pacar, kenalan) 

g. Hampir semua petugas tidak setuju program LASS dan distribusi kondom 

diimplementasikan di dalam Lapas, karena belum ada payung hukum yang bisa 

dijadikan sebagai dasar pelaksanaan 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
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2. Rekomendasi  

 Diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengatasi penggunaan narkoba di 

dalam Lapas 

 Melihat jumlah warga binaan yang benar-benar membutuhkan layanan pengelolaan 

dampak buruk narkoba dalam bentuk program LASS dan distribusi kondom, 

diperlukan strategi yang terarah. Hal ini diperlukan karena meskipun program ini 

nantinya diimplementasikan, sebagian besar dari mereka yang memerlukan masih 

belum percaya diri atau merasa malu untuk mengakses fasilitas ini .  

 Untuk mengarahkan wbp yang memerlukan layanan ini kegiatan pembinaan dan klinik 

dapat saling membantu. 

 Kegiatan therapeutic community dapat membantu mensosialisasikan penularan dan 

pencegahan HIV dan perilaku beresiko serta bagaimana mengatasinya.  

 Bagi yang membutuhkan, kegiatan TC diatas dapat mengarahkan WBP ke klinik adiksi 

dimana terdapat layanan PTRM, Konseling Adiksi dan peer group  

 Klinik sebagai penunjang pembinaan kemudian dapat melakukan pengelolaan adiksi 

secara individual sesuai kebutuhan klien. 

 Pada WBP yang benar-benar memerlukan, bahan bleaching serta Layanan Alat Suntik 

Steril (LASS) dan distribusi kondom dapat diberikan secara selektif dan ditentukan 

oleh dokter/perawat klinik 

 Dari sisi penyediaan barang, keamanan dapat diperketat dengan perbaikan 

prosedur operasional standar dan peningkatan pengawasan oleh seksi keamanan. 
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