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Sejak kasus pertama dilaporkan pada 1981, AIDS menjadi agenda
penting tidak hanya di kalangan kedokteran, tetapi juga di kalangan
politisi pengambil keputusan, pemimpin agama, dan masyarakat dunia
pada umumnya. Sejak itu pula pengetahuan mengenai AIDS dan vi-
rus HIV pun berkembang dengan sangat pesat. Berbagai penelitian
untuk memahami karakteristik sindroma ini berpacu dengan
penelitian untuk mendapatkan vaksin yang bisa menangkal virus
tersebut. Sayangnya hingga saat ini, di luar harapan yang terus dijaga,
dunia kedokteran belum berhasil menemukan vaksin semacam itu.

Yang menyedihkan, penularan virus penyebab AIDS ini lebih
terkonsentrasi di wilayah Dunia Ketiga, yang masyarakatnya masih
bergelut dengan masalah keterbelakangan pendidikan, ekonomi, dan
terutama akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Data
statistik regional dari UNAIDS berikut akan menjabarkan masalah
ini secara lebih rinci:

AIDS, Kemiskinan
dan Wajah Dunia

yang Berubah
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Seperti terbaca dalam tabel di atas, Afrika sub-Sahara, terutama
di wilayah timur dan selatan seperti Botswana, Namibia, Swaziland,
dan Zimbabwe, sejauh ini adalah yang paling rawan infeksi HIV:
seperlima sampai seperempat penduduknya yang berusia antara 15-
49 tahun terinfeksi HIV/AIDS.

Di Botswana, anak-anak yang dilahirkan selama dekade
mendatang memiliki tingkat harapan hidup sampai 40 tahun. Padahal
jika tanpa AIDS, harapan hidup mereka mencapai 70 tahun. Di Zim-
babwe, dari 25 tempat yang dijadikan sampel penelitian pada 1997,
hanya dua tempat yang prevalensi HIV-nya di kalangan perempuan
hamil di bawah 10%. Sementara di 23 tempat lainnya prevalensi
tersebut mencapai 20-50 persen. Sekitar sepertiga dari perempuan
tersebut diperkirakan akan menularkan virus ke anak yang mereka
kandung. Awal tahun 1999 ini pula pemerintah Zimbabwe
mengumumkan prediksi bahwa dalam tahun ini akan ada lebih dari
70.000 warganya yang meninggal karena AIDS.

Laporan di majalah terkemuka The Economist edisi 2 Januari
1999 secara gamblang memaparkan bagaimana epidemi yang telah
menginfeksi sekitar 47 juta manusia ini – 14 juta di antaranya sudah
meninggal dunia – tak juga berkurang percepatan penularannya. AIDS
kini menjadi pembunuh ke-4 di seluruh dunia setelah penyakit infeksi
saluran pernafasan, gangguan saluran cerna, dan TBC. Infeksi HIV/
AIDS kini juga memakan korban lebih banyak dibanding malaria –
penyakit yang sampai sekarang masih menjadi ancaman serius di
banyak negara berkembang.

Di negara maju, memang, AIDS bukan lagi “akhir dari segala-
nya.” Berbagai macam obat – yang mahal harganya – membantu
pasien HIV positif hidup lebih lama dan lebih sehat. Jumlah infeksi
baru di kalangan masyarakat Amerika, Jepang, dan Eropa Barat juga
berhasil ditekan sampai angka yang relatif rendah berkat kampanye
efektif yang dilakukan secara terus-menerus.

Sebaliknya, di negara-negara berkembang, penyakit ini berkem-
bang dengan pesatnya. Penduduk yang rata-rata miskin tak mampu
membayar 1000 dolar per tahun untuk mendapatkan obat penyembuh
berbagai infeksi oportunistik yang menyerang lantaran berkurangnya
kekebalan tubuh. Akibatnya, saat ini jutaan orang di Afrika tak dapat
berbuat apapun kecuali menanti kematian dengan pasrah.

Di Asia pun keadaannya tak lebih baik. Saat ini di seluruh Asia
terdapat kurang lebih 7 juta penderita infeksi HIV. Jika dulu AIDS
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lebih diasosiasikan dengan kelompok pekerja seks dan pelanggannya
yang ada di wilayah permukiman urban, atau di kalangan pecandu
narkotika, maka sekarang anggapan itu harus direvisi.

India, yang 73% dari 930 juta penduduknya hidup di wilayah
pedesaan, adalah contoh nyata. Di salah satu negara bagiannya yang
berpenduduk paling sedikit, Tamil Nadu, ditemukan 2,1 % dari
penduduknya yang berusia dewasa terinfeksi HIV. Angka 2,1% persen
itu sendiri jauh di atas angka infeksi di kalangan masyarakat perkotaan
di India yang hanya 0,7%. Selain itu, masih di negara bagian yang
sama, ditemui kenyataan bahwa 10% dari responden pernah menderita
penyakit menular seksual (PMS) seperti gonore, sifilis, dan
sebagainya. Jelas bahwa ini adalah “lahan subur” bagi meluasnya
epidemi HIV/AIDS.

Di Indonesia, perbandingan yang amat menyolok juga bisa
dijumpai. Di Merauke, Irian Jaya, pada semester awal tahun 1998
dari perseratus ribu penduduk rata-rata dijumpai 44 orang pengidap
HIV/AIDS (44/100.000). Padahal di Jakarta angka itu hanya 1,81/
100.000. Selama bulan Januari 1999 saja dari 13 kasus baru infeksi
HIV/AIDS yang dilaporkan, 11 di antaranya dijumpai di Irian Jaya
(9 kasus HIV dan 1 AIDS). Sementara di Jakarta hanya ada tambahan
satu kasus AIDS.

Berapa harga yang harus dibayar untuk semua ini? Setidaknya
ada dua faktor yang, baik secara langsung ataupun tidak, berpengaruh
pada besarnya beban yang harus ditanggung oleh suatu masyarakat
(negara) akibat penyakit ini. Pertama, tidak seperti penyakit menular
lainnya, infeksi HIV tidak mengakibatkan kematian segera, sementara
biaya yang diperlukan untuk membeli obat-obat antiretroviral dan
obat untuk berbagai jenis infeksi oportunistik sangat mahal, bahkan
terlalu mahal, bagi pasien-pasien di negara-negara miskin. Kedua,
karena pada umumnya penularan penyakit ini adalah melalui
hubungan seks yang tidak aman, ada kecenderungan besar penyakit
ini menimpa segmen masyarakat yang paling enerjik dan produktif.

Dampak dari kondisi ini tidak hanya dialami oleh pasien yang
bersangkutan dan keluarganya, tapi juga oleh negara asal pasien.
Sebuah studi yang dilakukan belum lama ini di Namibia menunjukkan
bahwa negara itu harus menganggarkan sebesar 8 persen dari total
GNP-nya untuk pengobatan AIDS. Sementara sebuah analisis lain
memprediksi GDP Kenya akan turun sampai 14,5 persen, dan
pendapatan per kapitanya turun 10 persen pada tahun 2005 “hanya”
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karena banyak penduduknya yang tertular HIV. Pemerintah Fiji,
sebuah negara kecil di kawasan Pasifik, awal tahun 1999 ini
menyatakan tak akan lagi memasukkan penyediaan obat penekan
virus dalam anggaran kesehatan nasional. Akibatnya, pasien AIDS
yang menderita tuberkulosis, misalnya, hanya akan diperlakukan
sebagai pasien TB biasa. Bukan pasien AIDS yang mengidap infeksi
oportunistik TB.

AIDS juga mempunyai dampak yang tidak kecil di berbagai
sektor kehidupan. Menurut data UNAIDS, Botswana misalnya harus
kehilangan 2-5 persen dari tenaga guru karena AIDS, sementara
semakin banyak tenaga edukatif yang mengambil cuti sakit yang juga
kian panjang.

Di sektor swasta penelitian mengenai kaitan HIV/AIDS dengan
produktivitas perusahaan swasta memang belum terlalu banyak
dilakukan. Namun berbagai bukti anekdotal toh bermunculan di
berbagai tempat. Di Zambia, misalnya, muncul ancaman kurangnya
energi listrik semata-mata karena banyak insinyur yang meninggal
karena AIDS. Para petani di Zimbabwe kini mengeluhkan buruknya
sistem pengairan untuk sawah-sawah mereka. Penjepit pipa penyalur
air banyak yang dicuri untuk digunakan sebagai pegangan peti mati.
Sementara banyak perusahaan di Afrika Selatan yang sekarang me-
ngeluhkan rendahnya tingkat produktivitas pegawai mereka, padahal
di sisi lain perusahaan harus membayar lebih nahal untuk biaya pe-
ngobatan yang kian mahal. Oleh karena itu saat ini banyak perusahaan
di negara itu yang mengintensifkan berbagai program untuk
meningkatkan kewaspadaan  pegawainya terhadap bahaya AIDS.

Fenomena Indonesia

Di Indonesia fenomena AIDS sendiri sebenarnya sudah dikenal dan
menjadi isu pada awal Januari 1986, yakni dengan meninggalnya
seorang pasien di RSIJ yang – melalui uji darah dengan menggunakan
metode ELISA – diketahui mengidap AIDS. Bahkan sebelum tahun
1986 tersebut, tepatnya pada 1983, melalui penelitian di kalangan
waria, dijumpai sejumlah individu yang kadar limfosit T helper (CD4)
dalam tubuhnya sangat rendah (kurang dari 200/mm2). Ketika itu,
dan sampai tahun 1995, kadar CD4 adalah salah satu pegangan penting
bagi dokter untuk menentukan tingkat penyakit pada orang dengan
HIV/AIDS, di samping gambaran klinik yang ada.
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Banyak masyarakat yang menganggap datangnya penyakit yang
sangat mematikan dan sulit diobati seperti AIDS adalah peringatan –
bahkan hukuman – dari Tuhan akibat dosa-dosa yang diperbuat
manusia. Karenanya tak mengherankan jika pada awal berjangkitnya
penyakit ini ada pengingkaran yang amat kuat, tidak hanya dari
masyarakat awam tapi juga dari kalangan pemerintah dan otoritas
kesehatan kala itu. Namun belakangan, ketika yang terjangkit tidak
hanya mereka yang dianggap berperilaku “menyimpang”, tapi juga
bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu berstatus odha dan mereka yang
menerima transfusi darah yang tercemar HIV, pengingkaran tersebut
– meski lamban – berubah menjadi penerimaan.

Saat ini, ketika korban yang berhasil dideteksi telah mendekati
angka 900 orang, HIV/AIDS adalah isu publik yang telah berkembang
menjadi agenda publik dan agenda pemerintah. Berbagai organisasi
dan kelompok kerja yang menjadikan HIV/AIDS sebagai fokus
kegiatan mereka tumbuh dan aktif melakukan berbagai kegiatan
advokasi, terutama yang sifatnya preventif. Kiprah tersebut juga
didukung oleh berbagai kekuatan seperti pers dan lembaga-lembaga
donor yang saat ini banyak mengalokasikan sumber dana mereka
terutama untuk menggarap banyak AIDS, gender, dan program-pro-
gram demokratisasi.

Walau demikian, bukan berarti masalah HIV/AIDS di Indone-
sia telah memasuki periode stabil, yang antara lain diindikasikan oleh
penerimaan seluruh lapisan masyarakat terhadap fenomena HIV/
AIDS dan odha di tengah-tengah masyarakat. Berbagai pemberitaan
yang muncul belakangan tentang masih diingkarinya hak-hak odha
di tengah masyarakat misalnya, menjadi indikasi betapa HIV/AIDS
belum lagi menjadi kepedulian bersama seluruh masyarakat. Selain
itu, sampai saat ini masih banyak kalangan yang memandang HIV/
AIDS adalah penyakit disebabkan oleh perilaku seks yang
menyimpang (homoseksualitas). Pandangan serupa ini, bagi beberapa
aktivis AIDS dianggap ironis, mengingat di Indonesia sebagian besar
korban adalah kaum heteroseks.

Masalah lain yang secara langsung juga berpengaruh dalam
penatalaksanaan AIDS di Indonesia saat ini adalah kondisi krisis
ekonomi yang tengah melingkupi negara ini. Salah satu dampak yang
paling dirasakan masyarakat dari adanya krisis tersebut adalah
turunnya standar hidup, termasuk dalam bidang kesehatan. Berkaca
dari pengalaman di Merauke misalnya, agaknya tak berlebihan jika
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tumbuh kekhawatiran wabah HIV/AIDS akan berkembang secara
lebih cepat akibat minim dan mahalnya alat-alat kedokteran seperti
jarum suntik sekali pakai.

Kemiskinan dan kelaparan, konsekuensi lain dari krisis tersebut,
juga menjadi faktor yang memperpendek harapan hidup odha. Belum
lagi, misalnya, jika kita bicara soal banyaknya korban pemutusan
hubungan kerja (PHK) yang membuat tanggungan tenaga kerja
produktif di Indonesia semakin besar, yakni dari 1:5 (satu tenaga
produktif menanggung biaya hidup 5 orang) menjadi 1:7 dan sangat
mungkin akan terus makin timpang perimbangannya.

Karenanya, bukan tak mungkin ada sebagian dari mereka yang
kemudian masuk ke dunia prostitusi dan menjadi “bahan bakar”
tambahan bagi berjangkitnya wabah ini. Beberapa kali media massa
kita menurunkan pemberitaan mengenai gadis-gadis ABG yang dijual
ke pemilik rumah hiburan, terutama di Pulau Batam. Modusnya pada
umumnya sama: gadis-gadis belia itu dijanjikan pekerjaan di Jakarta
atau kota besar lainnya, dimintai sejumlah biaya (kadang-kadang
cukup besar, sehingga ada yang terpaksa menjual sawahnya untuk
bisa berangkat), tapi akhirnya terdampar sebagai pekerja seks
komersial.

Maka, tantangan yang kini nyata dihadapi masyarakat Indone-
sia, khususnya mereka yang bergerak di bidang ini, adalah
menetapkan strategi-strategi baru dalam mengantisipasi kemungkinan
percepatan menjalarnya penyakit ini. Penetapan strategi baru tersebut
antara lain didapat dengan merefleksikan kembali langkah-langkah
yang pernah diambil selama kurun waktu kurang lebih 15 tahun (1983-
1998) menangani masalah ini. Hasilnya diharapkan bisa menjadi
semacam pijakan bagi langkah selanjutnya yang akan diambil.
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Ikhtisar Global
dari Epidemi HIV/AIDS sampai Desember 1998

Orang yang baru terinfeksi HIV thn 1998 Total 5,8 Juta
Dewasa 5,2 Juta
Wanita 2,1 Juta

Anak-anak < 15 tahun 590.000

Jumlah odha Total 33,4 Juta
Dewasa 32,2 Juta
Wanita 13,8 Juta

Anak-anak < 15 tahun 1,2 Juta

Kematian odha thn 1998 Total 2,5 Juta
Dewasa 2,0 Juta
Wanita 900.000

Anak-anak < 15 tahun 510.000

Jumlah total kematian odha sejak Total 13,9 Juta
awal epidemi Dewasa 10,7 Juta

Wanita 4,7 Juta
Anak-anak < 15 tahun 3,2 Juta

Sumber: UNAIDS, 1998
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Informasi Dasar tentang HIV/AIDS

Apa itu AIDS?
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau Sindrom
Kehilangan Kekebalan Tubuh adalah sekumpulan gejala penyakit yang
menyerang tubuh manusia sesudah sistem kekebalannya dirusak oleh
virus yang disebut HIV (Human Immunodeficiency Virus).

Bagaimana cara penularannya?

HIV ditularkan melalui tiga jalur:
l Hubungan seksual.
l Transfusi darah dan pemakaian alat-alat yang sudah tercemar HIV

seperti jarum suntik dan pisau cukur.
l Melalui ibu yang hidup dengan HIV kepada janin di kandungannya

atau bayi yang disusuinya.

Mengapa jalur-jalur tersebut dapat menularkan HIV?

Karena HIV – dalam jumlah yang cukup untuk menginfeksi orang
lain – dapat ditemukan dalam darah, air mani, dan cairan vagina
seorang pengidap HIV. Sedangkan melalui cairan-cairan tubuh yang
lain (seperti air mata, keringat, air liur, dan air seni) tidak pernah
dilaporkan adanya kasus penularan HIV.

Bagaimana mencegah penularan HIV lewat hubungan
seks?

Ada tiga cara untuk mencegah penularan HIV lewat hubungan seks,
yang dikenal dengan prinsip ABC:
l Abstinence (abstinensi), yakni puasa tidak melakukan hubungan

seks sama sekali.
l Be faithful, yakni tidak berganti-ganti pasangan dan saling setia

kepada pasangannya.
l Condom, yakni jika kedua cara di atas sulit dilakukan, maka

melakukan seks aman – termasuk dengan menggunakan kondom –
amat ditekankan.
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Bagaimana mencegah penularan HIV lewat alat-alat
yang tercemar HIV?

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam hal ini:
l Semua alat yang menembus kulit dan darah (seperti jarum suntik,

jarum tato, atau pisau cukur) harus disterilisasi dengan cara yang
benar.

l Jangan memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit
bergantian dengan orang lain.

AIDS tidak ditularkan melalui :
l Hidup serumah dengan pengidap HIV/AIDS
l Berjabat tangan atau ciuman pipi
l Berenang di kolam renang yang sama
l Menggunakan fasilitas bersama seperti toilet dan telepon
l Minum dan makan dari gelas dan piring yang sama
l Bersin
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BAB I
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Persinggungan pertama penulis dengan masalah HIV/AIDS di Indo-
nesia tidak bisa dilepaskan dari pengalaman menimba ilmu di Paris,
Prancis, pada 1982. Ketika itu penulis mendapat kesempatan untuk
mengikuti program post-graduate training ke Paris. Cukup banyak
staf hematologi di RSCM-FKUI yang pernah mendapat kesempatan
untuk belajar ke sana. Misalnya Prof. DR. Dr. A. Harryanto
Reksodiputro, Prof. DR. Dr. Karmel Tambunan, dan Dr. Abdul
Muthalib.

Sebelum berangkat penulis sempat belajar bahasa Prancis lebih
dulu di Pusat Kebudayaan Prancis (CCF) Jakarta. Namun karena
masih kurang, sesampainya di Prancis penulis masih harus mendalami
bahasa dulu selama tiga bulan di kota Vichy. Selama itu penulis
mengalami kontak yang cukup intens dengan orang-orang Prancis,
dan itu agaknya yang turut mengasah kemampuan berbahasa penulis.
Paling tidak lumayanlah untuk berkomunikasi.

Prancis menjadi pilihan karena saat itu tawaran yang ada memang
dari Prancis. Di samping itu, negara ini memang terhitung cukup
maju dan menonjol dalam bidang hematologi. Pada Januari 1983 kami
sekeluarga, dengan tiga anak yang masih kecil-kecil,  pindah dari
Vichy ke Paris. Penulis mendapat kesempatan untuk bekerja di bawah
bimbingan Prof Mathe, di Institut Kanker dan Imunogenetik Rumah
Sakit Paul Brousse. Tugas yang dibebankan kepada penulis adalah
mendalami masalah kanker, sistem kekebalan, dan genetika. Lebih
spesifik lagi adalah untuk mempelajari sub-populasi limfosit.

Seperti diketahui, leukemia terdiri dari beberapa macam,
misalnya leukemia mieloblastik akut dan leukemia limfoblastik akut.
Leukemia limfoblastik akut terdiri dari beberapa macam penyakit
dengan perjalanan penyakit yang berbeda. Karena itu perlu dibedakan
sub-jenis atau atau sub-populasinya. Ada yang berasal dari limfosit
T, limfosit B, atau lainnya. Waktu itu baru saja ditemukan teknologi
pembuatan antibodi monoklonal, yang penting digunakan untuk

Dari Paris
Perkenalan Pertama dengan

AIDS di Indonesia

ke Pasar Rumput
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membedakan satu jenis leukemia dari leukemia yang lainnya. Salah
satu yang penulis pelajari adalah mengidentifikasi limfosit-T helper
dan membedakannya dari, misalnya,  limfosit supresor/sitotoksik,
limfosit B, dan sebagainya. Ketika itu teknologi ini juga baru saja
diterapkan di Prancis. Pengetahuan inilah yang, pada akhirnya,
mengantar penulis untuk mendalami HIV/AIDS di kemudian hari.

Bekerja di lingkungan seperti itu bagi penulis cukup menyenang-
kan. Mungkin itu sebabnya penulis bisa menguasai materi dengan
cukup baik. Sebelum penulis datang dan bekerja di laboratorium
tersebut, ada dua orang perempuan yang telah lebih dulu bekerja di
sana. Jika salah satu dari mereka ingin cuti, maka yang lainnya harus
masuk. Setelah kira-kira satu bulan penulis berada di sana mereka
sering cuti, sehingga tugas-tugas mereka harus penulis ambil alih.
Bagi penulis itu adalah suatu bentuk pengakuan bahwa penulis
sanggup dan dipercaya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan
penulis bersyukur untuk itu.

Sebetulnya, sebelum penulis, ada juga beberapa orang ahli
hematologi yang pernah datang ke sana. Ada yang datang dari
Amerika Latin, Turki, dan beberapa negara lain. Namun mereka hanya
datang untuk melihat, dan tidak terlibat langsung dalam pekerjaan
tersebut. Tak lama setelah penulis berada di sana, ada rekan lain dari
Itali yang juga serius ingin bekerja di laboratorium. Dan akhirnya
kami berempat – dua Prancis, satu Itali dan penulis dari Indonesia –
menjadi satu tim yang cukup baik.

Ketika program belajar ini selesai, sebelum kembali ke Indone-
sia, penulis menghubungi kepala bagian di FKUI, Prof. Harryanto,
untuk menanyakan apakah sisa uang yang penulis punya bisa dipakai
untuk membeli reagensia. Alasan ketika itu adalah, kalau penulis
pulang begitu saja, maka pengetahuan yang penulis pelajari tidak
akan bisa diterapkan karena tidak ada reagensianya. Syukurlah beliau
mengizinkan, sehingga ilmu yang penulis peroleh di Prancis bisa
langsung dimanfaatkan di sini.

Pada saat bekerja di RS Paul Brousse penulis mengenal seorang
pasien anak penderita hemofili dan AIDS. Kalau tidak salah itu adalah
pertemuan penulis yang pertama dengan penderita AIDS. Pertemuan
itu terjadi sekitar bulan Maret 1983. Waktu itu penderita AIDS masih
terbilang langka. Di RS Paul Brousse itu pun masih 1-2 orang saja,
dan orang belum tahu apa penyebabnya dan bagaimana perjalanan
penyakit tersebut. Ketika itu keterampilan hematologi – bidang yang
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penulis tekuni sampai saat ini – dipakai dalam pemeriksaan terhadap
pasien penderita AIDS. Indikasi penyakit saat itu masih ditentukan
dari kecenderungan terserang infeksi dan jumlah limfosit T-helper
yang rendah sekali.

Hal lain yang diketahui waku itu adalah sebagian besar pasien
AIDS berasal dari kalangan homoseks. Berangkat dari pengetahuan
inilah, sepulangnya dari Prancis pada medio 1983, penulis melakukan
pemeriksaan penelitian di kalangan waria di Pasar Rumput. Ternyata,
dari hasil pemeriksaan tersebut, penulis mengetahui beberapa di antara
mereka ada yang jumlah CD4 atau T helper-nya rendah sekali (lihat
boks: “AIDS, Selamat Datang di Indonesia”).

Tentu saja kalau saat ini ditanyakan apakah pemeriksaan tersebut
cukup untuk menyimpulkan ada-tidaknya AIDS, jawabannya jelas
belum cukup, karena saat ini kita sudah mengetahui penyakit ini
disebabkan oleh HIV.

Sayangnya waktu itu kami di sub bagian hematologi belum
memiliki teknologi penyimpanan darah yang memungkinkan pe-
meriksaan darah di kemudian hari. Kalau saat itu teknologi itu sudah
kami miliki mungkin sekali kami melakukan penelitian ulang untuk
memastikan AIDS atau bukan, karena sebenarnya kadar T helper
yang rendah dalam darah bisa disebabkan oleh banyak hal. Bisa
karena hepatitis A, B, C, atau berbagai macam obat yang bisa menekan
kadar T helper dalam darah. Dan, sebagaimana diketahui, pada
kalangan homoseks tanpa infeksi HIV pun kadar T helper-nya lebih
rendah dari normal. Hal ini disebabkan cukup banyak di antara mereka
yang terinfeksi berbagai macam penyakit banyak hepatitis A, B, sifilis,
gonore, dan sebagainya.

Hasil penelitian ini kemudian dilaporkan dalam Kongres
Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (KOPAPDI) VI,  24-28
Juli 1984, di Jakarta. Dalam laporan itu disebutkan bahwa dari 15
orang yang diperiksa, tiga di antaranya memenuhi kriteria minimal
untuk diagnosis AIDS, yaitu penurunan kadar limfosit T helper,
terbaliknya perbandingan antara limfosit T helper dan suppresor,
limfopenia, dan ditemukan gejala-gejala klinis. Tapi sebelum itu
penelitian di kalangan waria tersebut sudah tercium oleh media massa
dan dipublikasikan oleh majalah TEMPO edisi 29 Oktober 1983.

Pada 1985 penulis mendapat undangan untuk mengikuti Kongres
I AIDS di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Tahun itu adalah tahun
yang penting dalam perkembangan pengetahuan mengenai HIV/
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AIDS. Seperti diketahui, virus HIV dilaporkan pertama kali pada
1983 oleh Luc Montaigner yang waktu itu ia beri nama LAV (lym-
phadenopathy virus). Namun para ahli tidak banyak yang tertarik
karena tidak percaya. Baru ketika Robert Gallo menyatakan telah
menemukan virus penyebab AIDS yang ia namakan HTLV-III pada
tahun 1984, orang percaya. Dan ternyata virus yang ditemukan Gallo
itu sama dengan yang ditemukan Montaigner pada 1983. Ini kemudian
menimbulkan perdebatan panjang yang berlangsung terus hingga 10
tahun untuk menentukan siapa sebenarnya yang pertama kali
menemukan virus AIDS ini.

Tahun 1985 teknologi untuk mendeteksi antibodi ditemukan dan
diumumkan dalam pertemuan Atlanta tersebut. Teknologi tersebut
diberi nama Elisa (Enzym linked immunosorbent assay). Seperti
diketahui, jika tubuh dimasuki virus atau benda asing lainnya maka
akan terbentuk antibodi. Namun dalam hal HIV antibodi yang
terbentuk tidak dapat melindungi tubuh dari virus, sehingga adanya
antibodi justru merupakan tanda kehadiran virus. Karena itu tes untuk
antibodi berarti tes untuk mengetahui virusnya.

Saat itu penulis segera menemui perusahaan yang memproduksi
reagensia untuk pemeriksaan Elisa tersebut. Karenanya, pada akhir
tahun yang sama dengan ditemukannya metode pemeriksaan tersebut,
1985, subbagian hematologi FKUI-RSCM juga sudah mampu untuk
melakukan pemeriksaan HIV.
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AIDS, Selamat Datang di Indonesia

AIDS, penyakit kaum homoseks itu, terbukti sudah masuk di Indone-
sia. Dokter Zubairi Djoerban meneliti para waria dan menjumpai kasus
itu di Jakarta

Seorang pria berperawakan kecil menyeruak di antara para banci
yang berjejer di keremangan malam Taman Lawang, Jakarta. Ia
mendekati para waria itu: bukan untuk iseng. Dokter Zubairi Djoerban,
pria itu, ingin tahu apakah para banci yang biasa melakukan hubungan
homoseksual itu sudah kejangkitan AIDS - penyakit yang sedang
berkecamuk di Eropa dan Amerika dan belum ditemukan obatnya.

Zubairi, 36, berhasil merayu 30 waria penghuni Taman Lawang,
Mei lalu. Mereka berjanji bersedia diambil darah masing-masing 10
cc untuk pemeriksaan laboratorium. Dan tak lama kemudian
pemeriksaan pendahuluan pun dilakukan terhadap dua waria. Setelah
itu darah keduanya diambil dan diperiksa pada laboratorium
Hematologi Penyakit Dalam RSCM. Tapi, dengan dua orang pertama
ini, dokter lulusan UI 1971 itu segera mendapat kesimpulan: positif
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). “Saya pastikan, AIDS
sudah ada di Indonesia,” kata Zubairi yang pernah belajar di Prancis
khusus tentang penyakit AIDS.

Dua waria yang menjadi sasaran awal penelitian itu adalah Saida
Bastari dan Josie. Saida, biasa dipanggil Ida, 45, menjalani kehidupan
sebagai homoseksual sejak berusia 16 tahun, ketika masih SMP di
Kemayoran. Ia mengaku selalu melayani pria, baik asing maupun
Melayu, dengan “servis atas” (mulut) dan “servis bawah” (dubur).
Tapi di masa usianya mendekati setengah abad sekarang, Ida sudah
mengurangi aktivitasnya. Apalagi sejak beberapa tahun yang lalu ia
sudah “bersuamikan” seorang pemuda berusia 18 tahun.

Ia mengaku, untuk menjaga kesehatannya, seminggu sekali ia
minum jamu. “Tapi saya memang jarang sekali ke dokter,” ujarnya,
“sampai saya ketahui dari Dokter Zubairi bahwa darah saya
mengandung penyakit AIDS. Saya tidak tahu penyakit apa itu, karena
saya selama ini merasa tak ada kelainan dalam tubuh saya.”

Menurut Zubairi, gejala penyakit itu memang tak tampak langsung.
Tapi pada Josie, 20, yang baru sekitar tiga tahun beroperasi, gejala
itu terlihat jelas. Seperti diungkapkan Ida, yang bertindak sebagai
ibu kandung Josie, waria muda itu selalu mengeluh karena badannya
sering meriang, merasa lelah terus, batuk-batuk, sesak napas, dan
berat badannya makin menurun. “Habis, karena cantik dan laris, ia
selalu memaksakan diri mencari uang,” tutur Ida tentang Josie.
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Penderita AIDS memang paling banyak kaum homoseksual. Karena
hubungan seks mereka melalui dubur dan mulut, “semen” (air mani)
laki-laki yang bersifat menekan daya tahan tubuh masuk ke dalam
darah melalui luka ketika bersenggama. Hal ini tak akan terjadi jika
bersenggama dengan wanita, karena cairan vagina akan menetralkan-
nya. Juga karena terbukti 77,8% kaum homoseks mengalami infeksi
berulang dan cytomegalovirus. Penyebab berikutnya adalah karena
kaum homoseksual sering menggunakan obat perangsang berupa amil
nitrit dan krim kortikosteroid.

Penderita AIDS akan mengalami kelumpuhan pertahanan tubuh
dalam darahnya. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan satu dari
tiap tiga penderita selanjutnya akan menderita kanker - dan ini berarti
kematian.

Walaupun AIDS baru ditemukan positif pada dua orang waria, dr.
Zubairi masih terus melanjutkan penelitiannya terhadap ke-28 banci
lainnya “Syukur kalau hanya dua orang itu yang sudah terkena,”
kata dokter kelahiran Yogya itu. Tapi kalau ternyata penyakit itu sudah
diderita oleh banyak orang homoseks, Zubairi cepat-cepat mengingat-
kan agar mencari usaha-usaha untuk mencegah perluasannya.“Hanya
itu yang dapat kita lakukan sekarang,” tambahnya - karena hingga
sekarang belum ditemukan obat mujarab untuk penyakit yang
ditemukan tahun 1979 ini.

Peringatan terutama ditujukan kepada kaum homoseksual sendiri.
Dari Solo diketahui bahwa kaum waria yang tergabung dari Lamda
(organisasi kaum homoseks) mengaku para anggota mereka selalu
segar-bugar. Buktinya, pesta malam Minggu yang diadakan mereka
sebulan sekali di Sriwedari selalu dipadati kaum waria. “Kami selalu
menjaga kesehatan masing-masing dengan selalu memeriksakan diri
ke dokter,”kata seorang tokoh Lamda. Tapi mereka mengaku selama
ini belum pernah memeriksakan darah ke laboratorium.
(Tempo, 29 Oktober 1983)
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Selama ini terdapat keyakinan bahwa kasus HIV/AIDS pertama di
Indonesia adalah yang dialami seorang warga negara Belanda di Bali
pada 1987. Data yang sama juga tercatat di Departemen Kesehatan
RI. Namun sebenarnya, menurut pengalaman penulis, kasus HIV/
AIDS pertama di Indonesia dijumpai pada 1985. Pasien AIDS pertama
ini adalah seorang perempuan, ibu dari tiga orang anak dan berusia
25 tahun (lihat boks: “Hari-hari Terakhir Korban AIDS”). Kasus
berikutnya adalah pasien hemofili di RSCM pada tahun 1986. Pasien
tersebut masih bertahan sampai sekarang (baca: “Dia yang
Bertahan”).

Perempuan muda itu adalah pasien anemia hemolitik autoimun
di Rumah Sakit Islam Jakarta. Ada dugaan kuat ia tertular virus me-
matikan ini melalui transfusi darah yang kerap diterimanya berkaitan
dengan penyakit yang dideritanya. Sebenarnya kesimpulan bahwa ia
mengidap HIV sudah diketahui sejak bulan September 1985, melalui
pemeriksaan darah pasien dengan cara Elisa. Pemeriksaan itu – yang
dilakukan di laboratorium subbagian Hematologi RSCM – diterapkan
sebanyak tiga kali, dan ketiganya memberikan hasil yang sama:
positif.

Selain pemeriksaan darah, tanda-tanda klinis yang dijumpai pada
pasien memperkuat kesimpulan tersebut. Selain penurunan berat
badan yang cukup drastis, pasien juga menderita demam tinggi yang
tidak mempan antibiotika dan mengeluhkan keletihan yang luar biasa.
Melalui pemeriksaan yang lebih teliti diketahui bahwa pasien juga
menderita pneumonia Pneumocystis carinii (radang paru-paru yang
merupakan infeksi oportunistik terbanyak yang dijumpai pada
penderita AIDS) serta pembesaran pada kelenjar getah bening yang
menyebabkan pembengkakan pada leher dan perut penderita.

Pasien tersebut akhirnya meninggal dunia pada 7 Januari 1986,
menjelang tengah malam. Menurut catatan tim dokter, sebelum
menghembuskan nafasnya yang terakhir, pasien tidak sadarkan diri
selama lebih dari 8 jam.

di Indonesia

Bukan Turis di Bali:
Kasus Pertama

AIDS



�������� ���� ������� �������� ��� ��� ����

22

Sebenarnya kedua pemeriksaan yang dilakukan tersebut – tes
darah dan tanda-tanda klinis yang dijumpai – merupakan petunjuk
kuat bagi tim dokter yang memeriksa untuk menyimpulkan bahwa
pasien mengidap AIDS. Kesimpulan ini dilaporkan oleh tim dokter
kepada Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta saat itu, Dr H. Sugiat,
yang segera meneruskannya kepada Menteri Kesehatan, Dr.
Soewardjono Soerjaningrat.

Namun karena berbagai pertimbangan, antara lain beban mental
dan stigma yang bukan tak mungkin akan menimpa keluarga pasien,
tim dokter di RSIJ memutuskan untuk tak memberitahukan keadaan
yang sebenarnya kepada pihak keluarga.

Tapi terlepas dari pertimbangan di atas, masalah terpenting yang
mengganjal pengakuan bahwa ini adalah kasus HIV/AIDS pertama
di Indonesia adalah tidak adanya konfirmasi dari tes darah lanjutan
dengan metode yang lebih ketat, Western Blot.  Berbeda dengan ketiga
tes Elisa yang dilakukan di Indonesia, pemeriksaan dengan metode
Western Blot ini menunjukkan hasil negatif.

Pada saat itu tes WB memang belum bisa dilaksanakan di Indo-
nesia. Oleh karenanya, untuk melakukan tes tersebut, sampel darah
pasien harus dikirimkan ke rumah sakit atau laboratorium di luar
negeri yang sudah mampu melakukan tes tersebut. Untuk kasus pasien
RSIJ tersebut, pihak rumah sakit mengirimkan contoh darahnya ke
Rumah Sakit Walter Reed, Washington, AS, untuk memastikan
diagnosa tim dokter. Namun hasilnya negatif.

Sebenarnya tidak tertutup kemungkinan bahwa cara pengiriman
sampel yang kurang tepatlah yang menyebabkan terjadi perubahan
dalam sampel darah yang dikirim dan, pada akhirnya, memicu hasil
yang demikian. Tanpa bermaksud melakukan apologia, harus diakui
bahwa saat itu pengetahuan mengenai penyakit ini masih jauh dari
memadai. Demikian pula dengan sarana yang dimiliki rumah sakit
di Indonesia.

Sayang ketika itu tim dokter tidak mengambil darah pasien untuk
diuji ulang pada saat keadaan memungkinkan. Jika itu dilakukan,
bukan tak mungkin cerita tentang kasus AIDS pertama di Indonesia
akan lain adanya.

Hasil tes Western Blot yang negatif ini membuat pihak otoritas
kesehatan di Indonesia enggan mencatat kasus pasien di RSIJ tersebut
sebagai kasus HIV/AIDS pertama di negara ini. Kendati demikian,
kasus pasien RSIJ ini sempat diangkat juga oleh pihak delegasi
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Departemen Kesehatan RI yang hadir dalam sebuah forum Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) – yang mengambil tema sentral Pencegahan
dan Pengendalian AIDS – dan berlangsung di New Delhi, India, 15-
16 Juli 1986.

Dalam sidang pleno di forum itu disebutkan bahwa “Suatu kasus
AIDS yang diduga berkaitan dengan transfusi darah dilaporkan pada
Januari 1986 dari sebuah rumah sakit di Jakarta. Kasus ini menyangkut
seorang perempuan berusia 25 tahun penderita anemia hemolitik
autoimun yang telah menerima terapi transfusi darah dan pengobatan
kortikosteroid sejak 1983. Beberapa kali antibodi HIV terdeteksi
melalui pemeriksaan Elisa, namun konfirmasi dengan metode West-
ern Blot menunjukkan hasil negatif.”

Selain kasus tersebut, laporan mengenai Indonesia dalam sidang
pleno tersebut juga menyinggung mengenai preliminary survey yang
penulis lakukan atas sekelompok pelacur laki-laki pada 1983.
Sejumlah gejala yang mengacu pada kompleks yang berkaitan dengan
AIDS (AIDS-Related Complex, ARC) ditemukan. Namun, demikian
disebutkan dalam laporan itu, tidak ada konfirmasi serologis atas
temuan tersebut.

Sebenarnya kasus pertama di RSIJ bukannya tidak pernah
terungkap. Beberapa bulan setelah pasien meninggal dunia, tepatnya
pada bulan April 1986, majalah Tempo mengangkat masalah ini
sebagai laporan utama mereka. Redaksi Tempo juga sempat
mengundang penulis dan beberapa rekan dokter lainnya untuk
mendiskusikan topik HIV/AIDS.

Namun setelah kurang-lebih tiga kali Tempo menurunkan laporan
sejenis, mereka menghentikannya. Konon sebuah surat dari pejabat
berwenang di Depkes, yang intinya meminta redaksi menghentikan
laporan mereka mengenai AIDS, membuat Tempo tak lagi
menyinggung kasus ini.

Selain di Tempo, kasus pasien di RSIJ ini juga sempat mengun-
dang polemik di harian Kompas, yang antara lain menurunkan liputan
mengenai jumpa pers mengenai AIDS di kantor Badan Penelitian
dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan, 9 April 1986.

Dalam jumpa pers tersebut, sebagaimana dilaporkan Kompas,
pihak Balitbangkes, yang ketika itu diwakili Prof. Dr. A.A. Loeddin,
menjamin kekeliruan manusiawi di Walter Reed nyaris tidak ada.
Alasan beliau ketika itu adalah karena lembaga inilah yang dianjurkan
oleh Central for Disease Control (CDC), AS, sebagai laboratorium
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rujukan. Kerusakan sampel, menurut Prof. Loeddin, juga kecil sekali
kemungkinannya karena cold chain perusahaan yang dititipi cukup
terjaga. Tambahan lagi, menurut beliau, jika ada kerusakan pada
sampel maka alat yang digunakan untuk memeriksa tidak akan mau
membaca.

Tetapi alasan utama yang dikemukakan oleh pihak Depkes, catat
Kompas, adalah karena pasien sejak medio 1982 telah menerima
pengobatan kortikosteroid. Pengobatan ini bertujuan untuk mencegah
penolakan tubuh terhadap benda asing, dalam hal ini adalah darah
yang ditransfusikan kepada pasien berkaitan dengan penyakit yang
dideritanya. Obat semacam ini mempunyai pengaruh sebagai penekan
kekebalan. Karena itu, menurut pihak Depkes, diagnosis AIDS – yang
merupakan manifestasi hancurnya sistem kekebalan tubuh seseorang
– tidak bisa ditegakkan jika ada prakondisi yang demikian.

Meski ada benarnya, namun sesungguhnya pendapat seperti itu
tidak sepenuhnya tepat. Sebetulnya tes Elisa pasien ini tiga kali positif,
yang menurut kriteria WHO sekarang mencukupi untuk diagnosis
HIV positif.
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Hari-hari Terakhir Korban AIDS

Tubuhnya sudah begitu kurus, tapi perut dan lehernya membengkak.
Di beberapa bagian perut, kulitnya melepuh, dan di antaranya
ditumbuhi bintik-bintik merah, mirip orang yang terkena demam ber-
darah. Keadaan wanita yang mengenaskan itu memang tak berlang-
sung lama. Tepat pukul 23.23, menjelang tengah malam, 7 Januari
yang lalu, ia meninggal - setelah 8 jam lebih tidak sadarkan diri.

Upaya untuk menyelamatkannya, sebenarnya, sudah cukup banyak.
Sejak awal Desember 1985 ia dirawat di sebuah rumah sakit swasta
terkenal di Jakarta, dengan pengawasan tiga orang dokter ahli.

“Pak Zubairi memberikan perhatian yang amat besar, malah
sampai menawarkan bantuan biaya pengobatan andainya kami
kekurangan biaya,” ujar kakak pasien itu. Yang dimaksudkannya
adalah dr. Zubairi Djoerban, ahli hematologi RSCM, salah seorang
dokter yang merawat pasien itu.

Ternyata Juliati (bukan nama sebenarnya), 25, pasien itu, mengidap
penyakit AIDS, penyakit yang amat menakutkan karena belum ada
obatnya.

Penyakit itu diketahui sudah menyergap ibu tiga orang anak itu,
ketika September tahun lalu, dilakukan tes dengan menggunakan
reagensia atas darah pasien ini, di laboratorium penyakit dalam
RSCM, dan memberikan kesimpulan positif. Artinya, darah Juliati
sudah mengandung virus HTLV III, kuman penyebab AIDS. Tes itu
dilakukan tiga kali, dan semua hasilnya: positif.

Tanda-tanda klinis pada sang pasien memperkuat hasil
pemeriksaan laboratorium itu: terjadi penurunan bobot sampai 10%,
rasa lemas, dan sakit kepala berkepanjangan. Tak cuma itu, ternyata
Juliati juga sudah terserang Pneumocystis carinii, radang paru-paru
berat yang sulit disembuhkan, dan kemudian, melalui pemeriksaan
ultrasonografi, terdeteksi bahwa sang pasien sudah mengidap
pembesaran kelenjar getah bening, yang menyebabkan perut dan
lehernya membengkak.

Ditemukannya virus HTLV III, dan kemudian disertai berbagai
gejala klinis itu, sudah merupakan petunjuk yang teramat kuat bagi
tim dokter untuk menyimpulkan Juliati terserang AIDS. Hanya saja,
para dokter dengan berbagai pertimbangan rupanya tak pernah
mengungkapkannya kepada keluarga korban. “Dokter hanya
mengatakan bahwa Almarhumah mengidap penyakit Auto Immune
Hemolytic Anaemia. Tapi kami - terutama anak-anak - diminta agar
jangan terlalu dekat dengan Juliati, karena kata dokter dia terkena
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penyakit yang amat menular. Sehabis menyentuhnya saja, disuruh
cuci tangan,” ujar sang kakak mencoba menjelaskan.

Selain itu, dr. Zubairi Djoerban juga mengusut suami dan anak-
anak Juliati, terutama anak bungsunya, “bila anak itu kurang lincah
dan tampak lemah, harap segera dilaporkan,” kata ayah Juliati kepada
TEMPO, menirukan instruksi dokter itu. Di rumah keluarga ini, di
sebuah kompleks perumahan di kawasan Jakarta Utara, anak berumur
3 tahun itu memang cukup tangkas memanjat mobil colt yang diparkir
di depan rumah. Ia lincah meskipun tubuhnya tampak kurus.

Tentang keadaan suami Juliati, kurang jelas bagi keluarga ini.
Soalnya, sebelum Juliati menderita penyakit aneh itu, mereka berpisah.
Yang mereka ketahui, suami Juliati kini tinggal di Sumatera Barat.

Menikah pada usia yang amat muda - ketika dia masih kelas II
SMP - Juliati masih sehat-sehat saja, dan tubuhnya terhitung bongsor
sampai mempunyai dua anak. Tapi ketika mengandung anaknya yang
ketiga, pada pertengahan 1982, Juliati mulai sakit-sakitan.

Tubuh Juliati lemah dan tangannya suka gemetaran. Setelah
diperiksa dokter, ketahuan bahwa Juliati mengidap Auto Immune
Hemolytic Anaemia (AIHA), sejenis penyakit kelainan darah. Sebagai
akibatnya korban selalu kekurangan darah. Menurut sang ayah,
biasanya setiap tiga bulan, anaknya itu pergi ke rumah sakit untuk
transfusi. Dan, setelah itu, Juliati akan kuat kembali.

Hal itu berlangsung hampir 3 tahun, sampai Juni tahun lalu, tiba-
tiba kondisi Juliati menjadi lebih buruk. Keadaannya tetap saja tak
membaik, meskipun berkali-kali pergi ke rumah sakit dan menerima
transfusi. Malah, sampai 2 Desember tahun lalu, Juliati terpaksa
dirawat di rumah sakit.

Setelah dirawat keadaannya tetap memburuk. HB darahnya,
misalnya, selalu turun-naik secara drastis. Dari catatan harian yang
dibuat kakak Juliati terlihat terkadang HB itu normal, 12,7, tapi
beberapa hari kemudian jatuh ke titik yang sangat rendah. Misalnya
cuma 5, malah pernah hanya 4,11. Transfusi darah dari PMI dilakukan
kian sering.

Ternyata, Juliati bertambah payah. Sejak 15 Desember lalu, dia
harus diberi obat penenang (valium), karena pikirannya mulai
terganggu. “Dia menunjuk gelas, padahal maksudnya mau minta
makan,” ujar sang kakak. Selanjutnya, dia seperti orang sinting,
ketawa, atau menjerit-jerit ketakutan.

Pada 3 Januari 1986, akhirnya dr. Zubairi Djoerban mengatakan
kepada keluarga Juliati bahwa kondisi Juliati sudah kritis. “Otaknya
sudah terserang virus,” kata dokter itu seperti diungkapkan kakak
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pasien itu kemudian. Dokter itu, katanya, mengungkapkan, bahwa
kasus seperti Juliati itu amat langka dan di Jakarta baru ditemukan
tak sampai 4 kasus.

Empat hari kemudian, Juliati boleh dibilang korban AIDS pertama
sepanjang yang diketahui dokter di Jakarta. Virus AIDS diduga masuk
lewat transfusi darah ketika ia mengobat penyakit anemianya.
(Tempo, 5 April 1986)
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Pada tahun 1985 masih banyak terdapat pemahaman yang keliru
mengenai kasus HIV/AIDS. Sebagian besar data mengenai HIV/AIDS
pada tahun itu berasal dari Amerika Serikat, dan sebagian kecil lainnya
datang dari Eropa dan Australia. Data dari ketiga tempat tersebut
dianggap menyudutkan kalangan homoseksual, karena sebagian besar
penderita AIDS waktu itu memang datang dari kalangan ini.

Pada tahap berikutnya yang juga mencolok adalah kasus infeksi
HIV pada pasien hemofilia. Di beberapa negara bagian di AS persen-
tase pasien hemofili yang terinfeksi HIV cukup tinggi, yakni mencapai
antara 30-80 persen.

Penyakit hemofili biasanya diderita oleh laki-laki, tetapi
diturunkan oleh perempuan. Penderita umumnya mendapatkan
penyakitnya dari orangtua yang membawa sifat. Penderita hemofili
sering mengalami perdarahan karena kekurangan faktor VIII dalam
darahnya. Untuk diketahui, supaya darah bisa membeku diperlukan
beberapa faktor,  pembuluh darah, trombosit, dan fator-faktor pem-
bekuan darah. Jika, misalnya, ada pembuluh darah kecil yang terluka,
maka pembuluh darahnya akan berkontraksi untuk menghentikan
perdarahan.

Selain pembuluh darah, yang juga diperlukan adalah faktor
trombosit (sel pembekuan darah). Trombosit ini akan menempel
(adhesi) pada pembuluh darah yang terluka, kemudian saling melekat
(agregasi), dan akhirnya dengan bantuan jaringan fibrin akan mem-
bentuk bekuan yang menutup luka yang menyebabkan perdarahan
tersebut.

Jaringan fibrin inilah yang terkait dengan faktor pembekuan
darah. Ada 13 faktor yang berperan membentuk reaksi kaskade
berantai yang pada akhirnya membentuk benang fibrin yang sangat
penting untuk menutup luka penyebab perdarahan. Jika seseorang
kekurangan faktor VIII, ia bisa mengalami perdarahan terus-menerus.
Inilah yang dinamakan penyakit hemofili.

Dia yang Bertahan:

Kasus Long Survival
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Dengan demikian pengobatan hemofili adalah dengan
memberikan transfusi faktor VIII. Bisa dengan memberikan faktor
VIII konsentrat, yakni faktor VIII yang sudah dipekatkan dan dikemas
dalam botol seperti bisa dijumpai di apotik-apotik. Atau dengan
memberikan kriopresipitat, yang bisa didapatkan di PMI.

Faktor VIII konsentrat diperoleh dari plasma darah yang diolah
menjadi faktor VIII konsentrat. Umumnya plasma darah didapat dari
beberapa donor, sehingga bisa dimaklumi jika ada satu saja donor
yang mengidap HIV maka seluruh darah yang terkumpul menjadi
terkontaminasi.

Sampai dengan 1985, faktor VIII diolah dengan proses
pendinginan dan sentrifugasi, namun tidak melalui tahap-tahap yang
dapat mengeliminir virus. Karena itu banyak sekali faktor VIII
konsentrat yang dijual di apotik – yang efektif untuk penderita
hemofili namun sekaligus sangat mahal ini – ketika itu ternyata
tercemar HIV. Inilah yang menjelaskan mengapa banyak penderita
hemofili di AS yang kemudian terinfeksi virus penyebab AIDS ini.

Setelah mengetahui kedekatan antara hemofili dari HIV kala itu,
kami di subbagian Hematologi pada Januari 1986 memutuskan untuk
melakukan pemeriksaan terhadap pasien penderita hemofili.  Tidak
banyak pasien hemofili ketika itu. Namun dari yang sedikit itu, dengan
menggunakan metode ELISA, ditemukan satu orang yang diketahui
positif mengidap HIV dalam tubuhnya. Demikian pula dengan hasil
test Western Blot yang dilakukan atas sampel darahnya. Dengan
demikian tidak ada keraguan bahwa kasus HIV pertama yang
terkonfirmasi adalah yang ditemukan pada awal 1986 ini.

Pasien tersebut memang pernah beberapa kali dirawat di RSCM
karena mimisan akibat hemofili yang dideritanya, dan pernah sekali
dirawat karena bronko-pneumonia yang disertai demam. Tetapi pada
waktu tes dilakukan yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Ia hanya
mengalami perdarahan karena hemofili, tapi tidak ada panas,
pneumoni, TBC, atau infeksi lainnya.

Dengan pengobatan yang tepat dan prinsip perlindungan uni-
versal (universal precaution) yang diterapkan oleh orangtuanya –
yang memiliki pengetahuan kesehatan yang lumayan – pasien yang
bersangkutan masih sehat sampai saat ini. Hasil pemeriksaan terakhir
yang penulis lakukan pada sekitar pertengahan Juli 1998 – atau  12,5
tahun setelah yang bersangkutan dinyatakan positif HIV – menun-
jukkan pasien dalam keadaan baik. Selama itu yang bersangkutan
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tidak mendapatkan pengobatan antiretroviral apapun. Karena itu ia
bisa disebut sebagai salah satu kasus long-survival HIV/AIDS yang
jumlahnya tidak banyak. Mereka yang termasuk long-survival ini
bisa bertahan hidup dalam jangka waktu lama (lebih 10 tahun) dengan
kondisi fisik yang cukup baik dan jumlah limfosit CD4 normal.

Pasien ini beberapa kali mendapatkan transfusi faktor VIII yang
dibeli dari apotik, kriopresipitat, ataupun  transfusi darah merah kalau
sedang anemi. Ketiga komponen darah tersebut (faktor VIII, krio-
presipitat, ataupun darah merah) dapat merupakan sumber penularan
HIV untuk pasien ini. Untuk diketahui, sebelum tahun 1986 darah
dari PMI belum diuji saring terhadap HIV. Namun kemungkinan
terbesar sumber penularan pasien ini adalah faktor VIII yang diimpor
dari Amerika karena satu batch berasal dari beberapa donor. Banyak
pasien hemofili di Jepang yang terinfeksi HIV melalui transfusi faktor
VIII yang diimpor dari Amerika.

Sampai saat ini penulis baru menjumpai dua kasus penderita
hemofili yang terinfeksi HIV. Salah satunya sudah meninggal. Jumlah
ini sedikit sekali dibandingkan AS yang, seperti telah disebutkan,
30-80 persen penderita hemofilinya tertular HIV. Rendahnya angka
pasien hemofili yang tertular HIV di Indonesia ini disebabkan oleh
mahalnya harga faktor VIII konsentrat. Jika sedang membutuhkan
pasien harus mengeluarkan dana sampai sebesar 5 juta rupiah. Karena
itu tidak banyak penderita hemofili di sini sanggup  membelinya.
Dengan kata lain bisa dikatakan GNP kita yang rendah sebenarnya
merupakan blessing in disguise dalam kasus penularan HIV melalui
cara seperti ini.

Faktor VIII konsentrat sampai saat ini belum bisa diproduksi di
Indonesia. Sama dengan vaksin untuk hepatitis B maupun imuno-
globulin intravena. Namun itu bukan berarti transfusi faktor VIII kon-
sentrat sampai saat ini masih tidak aman. Setelah kasus tahun 1986
itu, beberapa bulan kemudian penulis mendapat kesempatan berkun-
jung ke Geneve untuk menghadiri pertemuan yang membahas menge-
nai keamanan dalam pemakaian faktor-faktor pembekuan da-rah yang
diperjualbelikan. Pada waktu Amerika, Inggris, dan beberapa negara
Eropa lainnya sudah memahami mengenai penularan melalui transfusi
faktor VIII ini, sehingga dalam beberapa tahapan pembuatannya vi-
rus HIV ini sudah dapat dieliminir. Jadi bisa dikatakan bahwa faktor
VIII konsentrat yang saat ini diperdagangkan di Indonesia, Amerika,
dan negara-negara lain sudah aman dalam pengertian bebas dari HIV.
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Penularan HIV/AIDS Melalui Transfusi Darah

Sebelum Uji Saring HIV
Kejadian  penularan  HIV/AIDS melalui  transfusi  darah dilaporkan
pertama kali di Amerika pada akhir tahun 1982. Sesudah itu menyusul
laporan-laporan berikutnya, yang sebagian besar terjadi sebelum
kewajiban uji saring HIV pada donor darah diberlakukan. Di San
Fransisco misalnya, 2.135 orang  yang mendapat transfusi darah atau
komponen darah tertular HIV sebelum era uji saring. Di Amerika,
sampai tahun 1987 diperkirakan ada 12.000 orang yang terinfeksi
HIV melalui transfusi darah.

Efektivitas penularan melalui HIV transfusi darah adalah 90%.
Efektivitas penularan tersebut tidak dipengaruhi oleh umur atau jenis
kelamin resipien, indikasi transfusi darah, ataupun oleh jenis darah
atau komponen darah yang ditransfusikan. Artinya, efektivitas penularan
sama untuk darah segar, darah baru, darah biasa, suspensi darah merah,
trombosit atau plasma. Khusus untuk suspensi darah merah yang dicuci
(washed packed red cells), efektivitas penularannya rendah.

Untuk suspensi darah merah, inefektivitasnya menurun sesuai
dengan lama darah merah tersebut disimpan. Penyimpanan sampai 8
hari, 96% infeksius, sedangkan penyimpanan lebih dari 3 minggu
hanya 50% infeksius.

Masih dari data Amerika, 50% pasien yang ditransfusi meninggal
akibat penyakit dasarnya. Dengan kemajuan pengobatan saat ini,
angka kematian 1 tahun setelah transfusi darah tidak meningkat,
walaupun pasien akan meninggal karena AIDS kemudian. Namun di
Zaire, angka kematian 1 tahun  setelah transfusi darah meningkat
31% pada orang yang mendapat transfusi dengan HIV, dibandingkan
dengan orang yang ditransfusi darah HIV negatif.

Perjalanan penyakit infeksi HIV setelah transfusi darah tidak
berbeda dengan perjalanan infeksi HIV melalui  cara penularan yang
lain. Ada laporan yang menyampaikan bahwa resipien akan masuk
tahap AIDS lebih cepat, bila donor darahnya segera menjadi AIDS
setelah menyumbangkan darah. Namun peneliti yang lain tidak
menemukan hal yang sama. Mungkin sekali faktor status imunitas
resipien dan faktor lain yang belum teridentifikasi mempengaruhi
perjalanan penyakit.

Waktu yang diperlukan dari infeksi HIV pascatransfusi sampai
tahap AIDS rata-rata 8,2 tahun untuk orang dewasa yang tidak
mendapat obat antiretroviral, dengan prevalensi kumulatif sebesar
20% menjadi AIDS setelah 5 tahun.
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Di Indonesia, pada era sebelum uji saring, didapatkan 2 pasien
hemofilia yang terinfeksi HIV. Kedua pasien ini, seperti pasien
hemofilia yang lain, sering mendapat transfusi darah merah dan
plasma segar yang dibekukan. Perbedaan dengan pasien yang lain,
keduanya juga mendapat infus faktor VIII, yaitu komponen darah yang
diimpor dari Amerika.

Pada Era Uji Saring
Penularan HIV melalui transfusi darah menjadi amat jarang setelah
diberlakukan uji saring HIV dan self-deferral. Yang dimaksud  dengan
self-deferral adalah, calon donor setelah mendapat informasi mengenai
AIDS mengenal dirinya mempunyai riwayat  perilaku  risiko tinggi,
karena itu ia kemudian membatalkan niatnya untuk menyumbangkan
darah.Kemajuan dan perbaikan dalam praktek mendapatkan donor,
penyuluhan kepada donor, penyaringan donor, dan tes HIV makin
mengurangi  risiko penularan HIV dari tahun ke tahun.

Tes HIV yang biasa dikerjakan untuk uji saring darah donor adalah
dengan teknik Elisa, yaitu tes untuk mendeteksi antibodi terhadap HIV
yang menunjukkan orang yang bersangkutan mengandung HIV dalam
darahnya, dan dapat menularkan ke orang lain. Ada masa jendela,
yaitu selang waktu sekitar 3 bulan. Pada masa ini seseorang sudah
terinfeksi  HIV, namun antibodi terhadap HIV belum terbentuk,
sehingga tes Elisa negatif (false negative). Masa jendela ini yang
menyebabkan masih ada penularan HIV walaupun darah sudah diuji
saring.

Pada tahun 1995, diperkirakan ada 1 di antara 450.000 sampai
600.000 transfusi yang masih menularkan HIV. Untuk mengatasi
masalah tersebut, FDA Amerika pada 1995 menganjurkan agar setiap
darah donor juga diuji saring terhadap antigen p24. Antigen tersebut
dapat dideteksi pada orang yang terinfeksi HIV, 5-10 hari sebelum
tes Elisa positif. Tes antigen p24 di Amerika diharapkan setiap tahun
dapat menemukan dan mengeliminasi 5-10 darah donor yang positif
antigen p24 di antara 12 juta donasi darah.

Di masa depan tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan uji
saring dengan cara yang paling sensitif, yaitu dengan polymerase
chain reaction (PCR). Dengan teknik mutakhir ini kita dapat mendeteksi
RNA dari HIV yang muncul lebih cepat di dalam darah orang yang
baru saja terinfeksi HIV, dibandingkan dengan antigen p24, yaitu 5
hari lebih dahulu. RNA dari HIV dapat dideteksi kira-kira 11 hari
sesudah infeksi. Saat ini teknik PCR sedang dikembangkan ke arah
pemeriksaan massal.
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Di Amerika pada tahun 1993, dari uji saring HIV terhadap donor
darah didapatkan 6 positif dari 100.000 yang diperiksa. Di Indonesia,
selama satu tahun, terhitung bulan April 1992, telah diperiksa 533.865
sampel darah donor dan ditemukan 4 positif, setelah konfirmasi dengan
Western Blot. Dua tahun kemudian prevalensi HIV di darah donor masih
hampir sama, yaitu 5 positif di antara 746.613 sampel darah.

Lima tahun kemudian, dari darah yang diperiksa mulai bulan April
1997 sampai Maret 1998 tampak kenaikan, yaitu 17 positif di antara
938.419 sampel.

Data terakhir dari PMI, dari 271.118 sampel darah donor yang
diperiksa terhitung bulan April 1998 sampai Agustus 1998, ditemukan
14 positif, atau 1 diantara 20.000 – prevalensi yang sudah mendekati
data Amerika 1993.

Donor darah adalah anggota masyarakat dengan perilaku risiko
rendah. Prevalensi  HIV di darah donor menggambarkan prevalensi
HIV di masyarakat umum. Dengan demikian dapat diartikan bahwa
prevalensi HIV  di masyarakat umum di Indonesia sekitar 1:20.000.
Prevalensi ini bisa dikatakan kecil, namun jelas kenaikannya
dibandingkan data HIV pada darah donor tahun 1992 atau 1994.
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Kisah Ryan White

Sejak lahir Ryan White menderita penyakit hemofilia, yaitu penyakit
bawaan dengan gejala perdarahan yang sukar berhenti akibat
kekurangan faktor pembekuan nomor VIII. Untuk diketahui, bila kita
terluka, kena pisau misalnya, maka perdarahan yang timbul akan
berhenti sendiri. Penghentian perdarahan ini terjadi melalui beberapa
mekanisme: (a) pembuluh darah yang berkontraksi, (b) trombosit yang
melekat ke tempat luka dan saling menempel, serta (c) terbentuknya
benang fibrin, karena jasa faktor pembekuan yang ada 13 jumlahnya.

Kekurangan faktor pembekuan nomor VIII yang biasa disebut
hemofilia biasanya menyerang laki-laki, dan merupakan penyakit yang
diturunkan.

Untuk mengatasi perdarahan, Ryan White dan pasien hemofilia
yang lain memerlukan transfusi faktor VIII, yang sudah dikemas dalam
flakon (botol-botol kecil) dan dijual di apotek, atau kriopresipitat yang
bisa diminta ke PMI. Sebelum 1985, banyak faktor VIII komersil yang
dijual di apotek yang terkontaminasi HIV. Ryan White tertular HIV
melalui transfusi faktor VIII, dan gejala AIDS ditemukan pada waktu
ia berusia 13 tahun. Usia yang sangat muda.

Ryan White tinggal di kota Kokomo, Indiana, Amerika Serikat.
Setelah diagnosis AIDS tersebut ia dilarang masuk sekolah. Setelah
melalui sidang pengadilan yang ramai, ia dinyatakan menang dan
boleh masuk sekolah lagi. Namun ternyata sebagian masyarakat belum
bisa menerima keputusan pengadilan tersebut, yang dinyatakan
dengan menembakkan peluru ke rumah Ryan.

Setelah kejadian yang amat mencekam itu, keluarga Ryan segera
pindah ke Cicero, kota lain yang masih termasuk negara bagian Indi-
ana. Dengan berani dan bersemangat Ryan menyuarakan suara
hatinya dan menentang faham-faham yang keliru mengenai AIDS yang
beredar di masyarakat.

Banyak orang yang menaruk simpati, termasuk artis Michael Jack-
son, Elton John, hingga Presiden Amerika waktu itu. Akhirnya nasib
odha makin baik dan diperlakukan masyarakat secara wajar. Ryan
pun segera menjadi selebriti, tokoh remaja.

Ryan White meninggal pada tanggal 8 April 1990, sewaktu ia
berusia 18 tahun. Ibu Ryan, Jeanne White, meneruskan perjuangan
putranya memperjuangkan nasib odha.
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Sebagai sebuah fenomena, AIDS belum lama dikenal baik oleh dunia
kedokteran maupun (apalagi) oleh masyarakat awam. Adanya
berbagai stigma yang melingkupi penderita membuat banyak pihak,
pada awalnya, lebih suka mengingkari ketimbang menerima epidemi
ini. Indonesia pun tak lepas dari sikap semacam ini, padahal inilah
yang menghambat kemajuan pengetahuan kita mengenai HIV/AIDS.

Di antara lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang
penanganan HIV/AIDS, salah satu lembaga yang berdiri pada awal
merebaknya epidemi ini di Indonesia adalah Kelompok Studi Khusus
(Pokdisus) AIDS FKUI-RSUPN CM. Lembaga yang didirikan pada
8 Maret 1986 dan didasarkan pada SK Dekan FKUI no. 88/II/A/FK/
1986 ini memiliki visi utama membantu masyarakat dan pemerintah
dalam menurunkan angka penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Visi
tersebut diimplementasikan dalam kegiatan memberikan informasi,
konseling dan sarana perawatan yang layak bagi odha.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi berdirinya Pokdisus.
Pertama, sekitar tahun 1983-1985 mulai timbul masalah AIDS yang
dikenal di Amerika dan Prancis. Sebagai staf pengajar yang terikat
dengan prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi – mengajar, meneliti,
dan melayani masyarakat – kami terpanggil untuk memikirkan
bagaimana bila suatu ketika Indonesia menghadapi hal ini. Pemikiran
tersebut dipicu lagi dengan kasus – yang sampai sekarang masih
menjadi kontroversi – seorang pasien perempuan dengan gejala klinis
serupa AIDS, yang meninggal di Rumah Sakit Islam Jakarta. Inilah
yang menjadi alasan kedua.

Pendekatan yang digunakan dalam Pokdisus AIDS ini bersifat
multidisipliner. Anggotanya, yang sekarang berjumlah sekitar 40
orang, berasal dari berbagai bidang (spesialisasi): alergi-imunologi,
tropik-infeksi, hematologi-onkologi, patologi klinik, kulit-kelamin,
kesehatan anak, kedokteran komunitas, psikiatri, syaraf, mata,
mikrobiologi, parasitologi, gigi-mulut, biologi, farmakologi, patologi,
ginekologi, dan bedah.

Pokdisus

 FKUI-RSUPN CM
AIDS
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Pada awalnya yang bisa dilakukan oleh kelompok studi ini adalah
studi pustaka. Secara bergantian kami membaca dan membahas
bersama berbagai bahan yang relevan sehingga pengetahuan setiap
anggota Pokdisus AIDS makin meningkat. Seiring dengan itu satu
per satu kasus HIV/AIDS mulai muncul dan membutuhkan
penanganan, sehingga akhirnya keterampilan untuk menangani kasus
ini pun makin lama makin baik.

Setelah beberapa lama melakukan perawatan dan pengobatan
bagi odha, Pokdisus mulai menyadari HIV/AIDS di Indonesia ini
akan segera menjadi masalah besar, sehingga pencegahan menjadi
sesuatu yang sangat penting. Komunikasi, informasi, dan edukasi
(KIE) untuk semua kalangan dipandang sebagai sesuatu yang sangat
penting. Oleh karena itu  Pokdisus AIDS pun menyelenggarakan
pelatihan dan penyuluhan, baik kepada masyarakat umum maupun
mereka yang merupakan kelompok pembentuk opini masyarakat,
serta pejabat dan tenaga kesehatan.

Selain itu kami juga mulai melihat aspek psiko-sosial jika sese-
orang terinfeksi HIV. Mulai ada, misalnya, orang yang diberhentikan
dari tempat kerjanya, rumah sakit yang menolak untuk merawat pasien
dengan HIV/AIDS, atau penderita yang dikucilkan oleh keluarga dan
masyarakatnya. Berangkat dari masalah ini Pokdisus makin meyakini
pentingnya melakukan pelatihan konseling. Seperti diketahui, setiap
tes HIV memang seharusnya didahului dan diikuti oleh konseling.

Pelatihan menjadi konselor HIV/AIDS ini sudah beberapa kali
dilaksanakan oleh Pokdisus AIDS, dengan kelompok intinya adalah
tenaga konselor profesional dari kalangan psikiatri yang latar belakang
pendidikannya menunjang untuk itu, serta dibantu dokter spesialis
bidang lain. Tapi tentu saja peserta atau calon konselor tidak hanya
terbatas pada kalangan dokter.

Selain itu diperlukan banyak fasilitator, karena pelatihan untuk
konselor berbeda dengan pengajaran untuk mahasiswa kedokteran:
masih tetap menggunakan sistem kelas, namun lebih sedikit ceramah
dan lebih banyak diskusi kelompok. Selain itu, yang paling penting,
diberikan juga latihan menghadapi klien yang datang untuk konseling.

Kegiatan lain yang dilakukan Pokdisus adalah penelitian. Ada
beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh kelompok yang kini
diketuai oleh Prof A. Harryanto Reksodiputro ini. Penelitian-peneli-
tian tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga bidang, yakni dalam
bidang klinik, virologi-serologi, dan yang berkaitan dengan perilaku.
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Penelitian perilaku misalnya dilakukan untuk mengetahui
pengetahuan, sikap, dan praktek dalam bidang HIV/AIDS di kalangan
pengemudi ojek, pekerja klub malam, serta penghuni lembaga
pemasyarakatan.

Sementara untuk penelitian klinik Pokdisus meneliti gambaran
klinis mengenai HIV/AIDS yang muncul pada odha yang
ditatalaksana oleh Pokdisus AIDS. Saat ini kami memiliki gambaran
mengenai infeksi-infeksi oportunistik yang banyak muncul pada
pasien-pasien AIDS yang ada di Jakarta atau Indonesia. Seberapa
banyak, misalnya, pasien AIDS dengan TBC, infeksi kandidiasis,
pneumonia Pneumocystis carinii, sarkoma Kaposi, dan sebagainya.

Kemudian juga ada penelitian mengenai limfosit T helper atau
CD4. Sebagaimana diketahui, pengetahuan mengenai CD4 ini sangat
penting untuk membantu menegakkan diagnosis dan mengobati
pasien. Meski di RSCM pemeriksaan ini sudah bisa dilakukan sejak
1983, namun sampai 1996 daerah-daerah lain masih sulit untuk
melaksanakannya. Ini disebabkan karena untuk pemeriksaan ini
diperlukan mikroskop fluoresensi, waktu yang cukup lama untuk
pemeriksaan CD4, serta tenaga ahli yang sabar dan tekun.

Dokter Aida Lydia, salah seorang angggota Pokdisus, melakukan
penelitian untuk memeriksa dan menghubungkan CD4 dengan jumlah
limfosit. Hasilnya, jika jumlah limfosit seorang odha, misalnya, 3000,
maka dari persamaan yang didapat dari penelitian itu bisa diduga
kira-kira berapa jumlah limfosit CD4nya.

Penelitian berikutnya yang pernah dilakukan adalah aspek psiko-
sosial pada pasien-pasien AIDS yang dikelola oleh Pokdisus FKUI-
RSCM. Kami misalnya pernah melakukan penelitian serologi mengenai
hasil pemeriksaan Elisa terhadap para calon tenaga kerja migran yang
ketika itu diwajibkan memiliki surat bebas HIV. Karena itu RSCM-
FKUI memiliki data serologi dari para calon tenaga kerja migran ini.

Penelitian lain yang pernah dilakukan adalah pemeriksaan
serologi HIV melalui urine beberapa tahun lalu. Selain itu setahun
belakangan ini FKUI juga melakukan penelitian mengenai viral load:
berapa jumlah kopi RNA virus yang terdapat dalam tubuh seseorang.

Berbagai kegiatan Pokdisus ini antara lain dibiayai oleh Ford
Foundation,  lembaga donor yang memang memiliki perhatian cukup
besar terhadap permasalahan AIDS di Indonesia. Bisa dikatakan saat
itu masih sangat sedikit donor yang tertarik untuk masuk ke isu ini,
dan FF adalah salah satu di antara yang sedikit itu.
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Sebetulnya ada hal lain yang sampai sekarang masih menjadi
mimpi dari Pokdisus FKUI-RSCM, yakni melakukan typing dari vi-
rus HIV yang ada di Indonesia. Untuk itu diperlukan laboratorium
virologi khusus dan dengan perlindungan terhadap para pegawainya.

Typing ini sangat diperlukan, karena jika nanti ditemukan vaksin
HIV yang efektif kita harus tahu vaksin itu bekerja untuk jenis virus
yang mana. Jika, misalnya, vaksin tersebut cocok untuk dipakai di
Amerika, belum tentu vaksin tersebut bisa dipakai di Indonesia. Saat
ini Thailand sudah memiliki fasilitas penelitian seperti ini.

Sebenarnya Indonesia sudah memiliki beberapa ahli virologi
yang kini bekerja di bagian mikrobiologi FKUI. Namun sayangnya
sarana penelitian berupa laboratorium virologi yang canggih belum
ada. Sebenarnya tidak usah terlalu banyak: satu-dua laboratorium
saja sudah cukup.
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Kasus RS Medistra

Pada 1995, berbagai media massa menyoroti kasus Rumah Sakit
Medistra yang menolak untuk merawat pasien AIDS dengan alasan
belum siap. Bahkan belakangan, pihak RS pun melarang dokter
Samsuridjal Djauzi – satu dari sedikit dokter di RS tersebut yang
bersedia merawat pasien AIDS – untuk merawat pasien, meski bukan
pasien AIDS.

Menurut dr. Samsuridjal – antara lain dalam suratnya kepada
redaksi Kompas – penolakan pihak RS kepada pasien AIDS terjadi
tiga kali sejak awal 1995. Pada kasus pertama alasan penolakan yang
disampaikan pihak manajemen RS adalah ketidaksiapan mereka
merawat pasien AIDS.

Untuk mengatasi masalah ini Dr. Samsuridjal dan salah seorang
pimpinan RS tersebut mengadakan pelatihan untuk para perawat.
Namun penolakan masih terjadi pada pasien AIDS kedua dan ketiga.
Alasan yang dikemukakan adalah tidak ada dokter ahli yang mampu
merawat pasien AIDS. Padahal sebenarnya RS tersebut memiliki
setidaknya tiga orang dokter spesialis penyakit dalam – yakni Dr.
Aru Sudoyo, Dr. Herdiman Pohan, dan Dr. Samsuridjal sendiri – yang
sudah biasa merawat pasien AIDS di RS Cipto Mangunkusumo.

Kasus ini kemudian diberitakan secara luas oleh berbagai media
massa yang menyoroti bias diskriminatif terhadap odha. Akhirnya
kasus ini ditangani oleh Departemen Kesehatan. Belakangan sikap
RS pun berubah dan bersedia menerima pasien AIDS.

Saat ini, seiring dengan bertambahnya pemahaman terhadap
penyakit ini dan meningkatnya kesiapan pihak penyedia jasa kesehatan
untuk menangani pasien AIDS, makin sedikit RS yang menolak untuk
merawat pasien AIDS. Memang harus diakui masih ada beberapa
dokter atau perawat yang enggan merawat pasien AIDS karena merasa
memiliki hak untuk melindungi diri dan keluarganya dari risiko
tertular. Namun harus diakui pula sikap semacam ini makin kurang
populer dibanding sikap nondiskriminatif dan kesediaan untuk
merawat pasien AIDS.

Wawancara dengan Media Indonesia Minggu, 27 Agustus 1996,
mengenai kasus Medistra.

Bagaimana tanggapan terhadap kasus penolakan pasien
AIDS oleh RS Medistra?

.... Ada beberapa komentar. Pertama, ini rumah sakit modern yang



�������� ���� ������� �������� ��� ��� ����

40

mempunyai sarana lengkap dan mempunyai tiga orang dokter yang
berpengalaman merawat pasien AIDS. Jadi yang membuat kesal
adalah karena mereka mempunyai pengalaman, punya ahli, punya
sarana, tadinya mau merawat, kemudian berubah menjadi tidak mau.

Kedua, sebetulnya dokter yang bersedia merawat pasien AIDS itu
tidak banyak. Sampai dengan akhir 1994, bisa dikatakan yang merawat
90% pasien AIDS hanya dokter Samsuridjal dan saya. Yang lainnya
mau, tetapi hanya sekali-sekali. Nah, sudah tidak banyak dokter yang
mau merawat, eh dokter yang mau tersebut dipecat karena dia bersedia
merawat pasien AIDS tanpa pemberitahuan dan surat.

Sebetulnya saya pribadi tidak ingin mempermasalahkan RS
Medistra. Yang penting mereka kemudian bersedia menerima pasien
AIDS lagi. Itu sudah cukup. Memang banyak aspek psikososial yang
rumit, yang walaupun konsepnya salah tetapi masih ada di kepala
banyak orang. Misalnya, kekhawatiran citra rumah sakit menjadi turun
kalau ada pasien AIDS. Padahal jelas sebuah rumah sakit di kawasan
Kuningan penuh terus walau merawat pasien AIDS.

Yang kedua, kekhawatiran penularan kepada dokter, perawat,
pegawai laboratorium, atau pasien lain yang dirawat di rumah sakit
yang sama. Itu tidak benar. Mereka bukan risiko tinggi tertular.

Sebetulnya lebih enak kalau kita mengetahui pasiennya menderita
AIDS atau tidak. Kalau ada pasien badannya panas, sebabnya tidak
diketahui, kemudian dikonsultasikan kepada Dr. Samsuridjal dan
ditemukan penyakitnya, kan lebih baik daripada merawat pasien panas
dan tidak ketahuan penyakitnya apa. Dengan diketahui penyakitnya
pasien bisa diberi konseling supaya tidak melakukan hubungan seksual
ke sini - ke sana. Atau kalau berhubungan seks mesti memberi tahu
partnernya (suami/istrinya) dan pakai kondom. Kalau tidak ketahuan
penyakitnya kan malah repot.

Apakah sebuah rumah sakit harus punya fasilitas khusus
untuk merawat pasien AIDS?

Tidak. Tidak ada persyaratan khusus sama sekali. Pasien di RS Cipto
dirawat di ruang biasa. Bukan ruang khusus. Di lantai yang sama,
selain merawat pasien AIDS kami juga merawat pasien biasa. Jadi
tidak memerlukan tenaga yang khusus. Tidak memerlukan dokter yang
dialokasikan khusus. Saya seorang dokter ahli penyakit dalam ahli
hematologi. Dr. Samsuridjal juga dokter penyakit dalam tapi ahli
alergi. Berbeda, namun tidak menjadi masalah.

Rumah sakit yang tidak siap membuat orang yang mau tes darah
menjadi malas: kalau tes nanti ketahuan sakit HIV/AIDS, dan tidak
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ada yang mau mengobati. Bahkan bisa dipecat dari pekerjaan, teman-
teman pada kabur,  orangtua tidak mengakui anaknya, dan sebagainya.

Kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, termasuk rumah sakit,
terhadap pasien, masa depan AIDS gawat. Karena itu saya amat
prihatin dengan kasus Medistra. Sekarang ini kesempatan untuk
mengubah opini masyarakat, bahwa mendukung pasien tidak berarti
mengistimewakan mereka. Perlakukan AIDS sama dengan penyakit
kronik. Jangan diskriminasikan penderitanya.

Kita tidak ingin pasien AIDS diistimewakan. Tetapi jangan juga
diusir-usir. Dengan dukungan masyarakat, orang dengan infeksi HIV
akan bersifat lebih positif. Sampai sekarang masih sedikit sekali odha
yang “go public”.

Apa benar RS tidak mau menerima pasien AIDS karena
dampak psikososial? Apa bukan semata-mata dampak
ekonomi?

Oleh rumah sakit memang saat ini, terus-terang, nilai ekonominya
yang dipentingkan. Tetapi sebenarnya mereka harus mempunyai fungsi
sosial. Inilah yang kami pertanyakan.

Apa benar masyarakat membedakan penderita AIDS?

Ada yang mengatakan, buat apa sih ngurusin orang yang jelas
perilakunya salah. Homoseks, misalnya, dianggap perilaku yang salah.
Tetapi banyak orang yang bolak-balik pergi ke WTS, kebetulan tidak
tertular AIDS, mengapa tidak ada yang menghukum? Mengapa kepada
pasien AIDS, yang sudah mendapat hukuman yang istimewa berat,
kita masih mau menekan dan menghukum lagi?

Saya beberapa kali ditanya, buat apa sih mencarikan donor,
menggalang dana masyarakat untuk pasien AIDS? Kenapa tidak untuk
yatim piatu atau panti jompo? Oke, katakanlah mereka salah. Tapi
kita ini siapa? Apakah kita berhak mengadili mereka?

Saya rasa semua orang pernah berbuat salah. Tapi pas berbuat
salah, pas dapat penyakit AIDS, apakah mesti dihukum lagi, dikucilkan
di pulau atau dikarantinakan? Apakah semua pasien AIDS harus dima-
tikan? Jawabannya tidak mungkin, karena yang ketahuan hanya 312
orang, sementara  di antara yang 50 ribu orang mungkin ada keluarga
kita.

Data perilaku di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Sepertinya
kita ini mempunyai agama, tetapi studi perilaku yang dikerjakan di
Dolly [lokalisasi WTS di Surabaya] dan tempat-tempat lain, nggak
ada yang mengaku PKI.
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Kalau kalangan medis belum siap, sementara masyara-
kat sudah peduli pada penanganan masalah ini, kira-kira
bagaimana ke depannya?

Pertama, yang disebut rumah sakit tidak selalu berarti dokter. Di
rumah sakit ada pemiliknya - yang hampir selalu bukan dokter- dan
dia yang menentukan. Kemudian ada direktur rumah sakit. Dia bisa
seorang dokter, tetapi sebetulnya kapasitasnya sebagai manager,
sebagai direktur, bukan sebagai dokter. Ia harus membawa misi
pemilik rumah sakit.

Jadi tidak benar bahwa masalah Medistra adalah masalah antara
dokter yang mau merawat dan dokter yang tidak mau merawat pasien
AIDS. Yang benar adalah masalah dokter yang mau merawat melawan
satu manajemen rumah sakit yang melihat aspek ekonomi dan aspek-
aspek lain selain aspek kesehatan. Aspek kesehatan AIDS diduga
mempunyai dampak negatif terhadap faktor ekonomi rumah sakit.

Bagaimana dengan sikap Medistra yang seperti ini?

Setelah kasus ini masuk ke media massa, saya yakin kita tidak lagi
mempermasalahkan Medistranya. Opini masyarakat sudah jelas:
bahwa dukungan terhadap odha penting. Kalau rumah sakit belum
siap, ya harus menyiapkan diri. Jadi, menurut saya, hukuman terhadap
rumah sakit sudah tidak penting lagi, karena bola sudah
menggelinding, dan hukuman masyarakat nyata sekali. Opini
masyarakat sekarang sebagian besar menyalahkan mereka. Itu
menurut saya sudah cukup berat.

Dengan kasus ini semua rumah sakit sadar, bahwa jika menolak
pasien AIDS ada konsekuensi berat. Dengan demikian mereka akan
menyiapkan rumah sakitnya masing-masing.

Untuk AIDS, sudah ada Keppres nomor 36 tahun 1994 tentang
komisi penanggulangan AIDS beserta peraturan pelaksanaannya dari
Menko Kesra. Pada prinsip nomor 9 tertera: “Setiap pemberi
pelayanan berkewajiban memberikan layanan tanpa diskriminasi
kepada pengidap HIV/penderita AIDS.”
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Kelahiran Yayasan Pelita Ilmu (YPI) sulit dipisahkan dari latar
belakang tiga orang pendirinya. Pertama adalah dokter Samsuridjal
Djauzi, yang memang menonjol bakat organisasinya. Karena itu
sangat wajar jika beliau memikirkan untuk mendirikan sebuah
yayasan yang memfokuskan bidang garapnya pada isu HIV/AIDS.
Tetapi alasan yang lebih mendasar adalah pandangan-pandangannya
mengenai masa depan permasalahan AIDS di Indonesia.

Kedua adalah Ibu Sri Wahyuningsih, seorang ahli kesehatan
ma-syarakat yang tertarik kepada masalah ini setelah menjadi
pengamat dalam sebuah pertemuan internasional HIV/AIDS di
Salzburg, Austria, tahun 1988. Di sana yang bersangkutan menjadi
lebih menyadari kompleksitas masalah HIV/AIDS di dunia serta
potensinya untuk berkembang di Indonesia. Pengalaman tersebut
sekaligus juga mengantarkan pada pemahaman tentang dibutuh-
kannya beragam profesi dan latar belakang pendidikan untuk
menangani masalah HIV/AIDS.

Ketiga adalah penulis sendiri, yang secara kebetulan sejak tahun
1983 – yakni sejak awal ditengarainya epidemi ini di Indonesia –
harus mampu melakukan pemeriksaan untuk CD4 (limfosit T helper)
dan menangani kasus-kasus AIDS pertama yang dijumpai di sini.

Pada 1989 ketiga pendiri menyadari harus melakukan sesuatu
untuk penanggulangan wabah HIV/AIDS di  Indonesia. Saat itu salah
satu yang terpikirkan adalah membuat berbagai penyuluhan. Maka,
langkah awal yang segera dilakukan adalah mengumpulkan berbagai
materi mengenai penyakit ini, mengemasnya dalam bentuk informasi
yang komunikatif, yang selanjutnya digunakan untuk keperluan
pendidikan dan pelatihan.

Sebelum YPI resmi terbentuk pada 4 Desember 1989, sekadar
menyebut satu produk informasi, penulis dan Dokter Samsuridjal
pernah membuat kaset rekaman tanya-jawab seputar masalah HIV/
AIDS, yang dilakukan di sebuah studio rekaman.

Yayasan

Pelita Ilmu
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Kampanye Awal

Langkah awal, sebagaimana biasanya, bukan hal yang mudah
dilakukan. Pada 1989 itu pemahaman mengenai AIDS adalah bahwa
penyakit ini tidak bisa disembuhkan tapi bisa dicegah. Meski memang
sampai saat ini keadaan tersebut belum berubah dengan belum
ditemukannya vaksin yang tepat, pemahaman seperti itu mengakibat-
kan banyak kalangan – termasuk kalangan medis – waktu itu berpikir,
alih-alih mengurusi pasien AIDS, hal yang paling penting dilakukan
adalah penyuluhan dan pelatihan untuk mencegah epidemi ini.

Ketika itu YPI sendiri berpendapat pendampingan adalah hal
yang penting dilakukan bersamaan dengan penyuluhan dan pelatihan.
Namun karena prioritas pemerintah dan masyarakat pada waktu itu
masih pada penyuluhan dan pelatihan, maka program pendampingan
yang sebenarnya sudah terpikirkan mau tak mau harus diletakkan
pada prioritas kedua.

Remaja dan Seksualitas

Saat itu YPI melihat remaja sebagai kelompok yang berpotensi
memiliki atau terpapar perilaku yang berisiko tinggi, baik yang
menyangkut hubungan seks maupun narkotika dan obat-obatan
terlarang. Karena anggapan bahwa seks itu sesuatu yang tabu untuk
dibicarakan secara terbuka, banyak guru atau orangtua yang enggan
membahas masalah tersebut. Akibatnya kebanyakan remaja – yang
karena usianya mulai tertarik dengan masalah ini – mendapatkan
pengetahuannya mengenai seksualitas melalui cara yang tidak tepat
atau bahkan keliru. Teman-teman sebaya (yang  biasanya sama tidak
pahamnya), bacaan yang tidak sehat seperti stensilan, serta video
porno, menjadi rujukan utama. Pengetahuan seks di kalangan remaja,
disadari atau tidak, telah mengalami reduksi makna sehingga terbatas
hanya pada hubungan seks – sesuatu yang seharusnya hanya boleh
dilakukan di dalam lembaga perkawinan.

Atas dasar itulah penempatan kelompok remaja sebagai target
penyuluhan dipandang akan sangat besar manfaatnya bagi penyebar-
luasan informasi tentang HIV/AIDS.

Maka YPI pun mendatangi berbagai SLTA dan menawarkan
program penyuluhan melalui kepala sekolah masing-masing. Pada
waktu itu, karena berbagai keterbatasan, penyuluhan diberikan dengan
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sistem kelas. Belum terpikirkan untuk membuat role-play atau
simulasi yang sebenarnya lebih memudahkan penerimaan materi dan
perubahan sikap dari para peserta pelatihan. Program penyuluhan
awal terhadap murid-murid SLTA yang dilakukan YPI ini melibatkan
sekitar 500 siswa dari delapan sekolah di wilayah DKI Jakarta.

Evaluasi atas kegiatan penyuluhan tersebut menunjukkan hasil
yang cukup menggembirakan, dalam arti para peserta penyuluhan
men-jadi mengetahui dan waspada terhadap masalah HIV/AIDS.
Namun, sayangnya pengetahuan tidak serta-merta menjamin
pemahaman terhadap masalah. Di samping itu peserta pelatihan juga
tidak memiliki keterampilan untuk menularkan ilmu yang mereka
dapat kepada teman-temannya yang lain di sekolah. Evaluasi dilaku-
kan dengan cara membuat pra dan postes, serta evaluasi kegiatan
setelah pelatihan.

Temuan evaluasi pada 1992 tersebut kemudian didiskusikan
dengan Project Concern International (PCI), suatu organisasi swasta
internasional yang waktu itu mendapat dukungan dana dari USAID
yang kemudian digunakan untuk membantu berbagai kegiatan LSM-
LSM Peduli AIDS di Indonesia. PCI adalah lembaga pertama yang
menyatakan kesediaannya mendukung YPI dalam hal dana.

Dari hasil diskusi tersebut disepakati perlunya strategi dan
pendekatan baru, yaitu pendidikan kelompok sebaya (peer group
education) yang melibatkan OSIS dan figur-figur pemimpin infor-
mal di antara siswa. Pelatihan diadakan di YPI selama dua hari untuk
setiap angkatan. Dimulai Sabtu siang setelah jam sekolah usai sampai
menjelang maghrib dan dilanjutkan pada hari Minggu, sejak pagi
hingga menjelang maghrib. Setiap angkatan terdiri dari 20-30 siswa,
sementara setiap sekolah diwakili oleh dua-tiga orang.

Melakukan kegiatan lain di luar rutinitas sehari-hari sebagai
dokter adalah hal yang menyenangkan. Selalu ada hal-hal baru yang
bisa dan penting dipelajari. Misalnya, sebelum membuat kurikulum
pelatihan dan poster harus ada data dasar yang kami ketahui. Antara
lain yang terpenting adalah bagaimana cara (calon) peserta
berkomunikasi dengan kelompoknya. Pengetahuan itu digali melalui
focus group discussion (FGD) yang diadakan sebelum pelatihan.
Hasil dari FGD itulah yang digunakan untuk menyusun strategi
pelatihan (pembelajaran), serta menentukan bahasa yang paling
sesuai untuk dipakai selama proses pembelajaran tersebut ber-
langsung.
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FGD dilakukan tidak hanya dalam menentukan strategi dan
bahasa. Bahkan poster-poster yang akan dibuat pun harus dibahas
lebih dulu dalam FGD, agar bisa diterima siswa. Pada awal kegiatan
ini YPI sangat terbantu oleh grup Kancil, sebuah kelompok kreatif
yang banyak berkecimpung dalam masalah-masalah sosial. Grup
Kancil inilah yang membantu merumuskan dan mendesain poster-
poster YPI, bahkan sampai ke taraf pencetakannya. Selain poster,
YPI juga memanfaatkan slide, flipchart, dan peralatan audio-visual
dalam pelatihan-pelatihan yang kami adakan.

Jika FGD dipandu sendiri oleh para pengurus YPI, maka untuk
pelatihan penyuluhan, selain Ibu Wahyu, ditambah lagi seorang
sarjana kesehatan masyarakat, yakni Ede Dharmawan, untuk menjadi
pe-nanggungjawab penyelenggaraan pelatihan. Fasilitator untuk
simulasi dan diskusi kelompok biasanya dipimpin oleh beberapa
mahasiswa tingkat akhir, sementara ceramah untuk pengetahuan dasar
HIV/AIDS umumnya dilakukan oleh dokter Samsuridjal dan penulis
sendiri.

YPI cukup beruntung karena memiliki dua ahli komunikasi yang
mampu meringankan kerja penyuluhan seperti ini. Yang pertama
adalah Ibu Dra Retno Windrati MSc, seorang sarjana komunikasi
massa yang bekerja di Departemen Penerangan dan sempat memper-
dalam ilmunya di Amerika Serikat (Iowa). Yang kedua adalah Drs
Bambang H. Samekto, MSc, ketua YPI pertama yang juga pernah
bekerja di BKKBN. Sama seperti Ibu Retno, Pak Samekto juga
mengambil S-2nya, di Amerika (Hawaii), dalam bidang komunikasi
massa. Selain mereka berdua, YPI juga dibantu oleh Ibu Dra.
Soemartini, mantan direktur Arsip Nasional selama beberapa periode,
yang kemudian menggantikan Bapak Samekto sebagai Ketua YPI
yang kedua.

Sekitar awal tahun 1990-an itu masyarakat masih sangat sensitif
menghadapi isu HIV/AIDS. Mungkin karena mengetahui bahwa HIV/
AIDS paling banyak ditularkan melalui hubungan seks, banyak
orangtua yang bertanya-tanya, apa saja yang diajarkan di YPI dan
bagaimana mengajarkannya. Mudah dipahami jika akhirnya, pada
bulan-bulan awal pelatihan diselenggarakan, banyak orangtua yang
mengantar anaknya dan ingin melihat model pendidikan yang
diberikan.

Alhasil, setelah cukup mengamati dari jarak dekat, para orangtua
tampaknya cukup puas dan bahkan mendukung kegiatan ini.



�������� ���� ������� �������� ��� ��� ����

47

Dukungan juga datang dari pihak kepala  sekolah, kanwil, sekjen
dan dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan
dan Kebudayan.

Tetapi pada saat evaluasi kami mendapati bahwa seringkali siswa
mengalami kesulitan ketika ingin melakukan kegiatan. Ternyata itu
disebabkan karena para guru belum dapat informasi yang cukup me-
ngenai HIV/AIDS. Wajar jika kemudian siswa merasa patah semangat
ketika gurunya mengatakan,  “Buat apa ke YPI, lebih baik waktu
yang ada kamu gunakan untuk belajar saja.”

Begitu mendapat masukan tersebut YPI segera menyusun
kurikulum untuk pelatihan bagi para guru SLTA. Tujuan pelatihan
tersebut adalah mengarahkan guru agar mampu menjadi fasilitator
di sekolah dan mendukung kegiatan siswanya. Melalui pelatihan
tersebut guru juga diharapkan mampu menjadi nara sumber yang
bisa dirujuk siswa jika sewaktu-waktu ada pertanyaan atau masalah
yang sulit mereka jawab atau pecahkan.

Antara Studi Perilaku dan Intervensi

Pada saat YPI melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelatihan di
kalangan siswa,  ada undangan dari Jaringan Epidemiologi Nasional
(JEN) untuk menghadiri sebuah pertemuan nasional yang diadakan
pada Desember 1992. YPI, yang diwakili oleh Ibu Soemartini dan
Ibu Sri Wahyuningsih, menyampaikan hasil program intervensi yang
dilakukan kepada siswa SLTA.

JEN sendiri pada saat itu – dengan dukungan dana dari Ford
Foundation — sedang mengadakan program research awards
mengenai AIDS dengan mendanai 32 penelitian, termasuk studi
perilaku di berbagai daerah di Indonesia, seperti Aceh, Palembang,
Jakarta, Yogyakarta, dan Bali.

Ketika itu YPI tak terkait dengan JEN. Program intervensi yang
dilakukan YPI pun tidak dibiayai oleh JEN. Kehadiran YPI dalam
forum tersebut terutama adalah untuk mendapat masukan, karena
yang dilakukan oleh JEN adalah studi perilaku, sedangkan yang
dilakukan YPI adalah program intervensi ke kalangan remaja.

“Keberanian” YPI melakukan program intervensi ini agaknya
cukup mengejutkan, karena ketika itu kalangan LSM AIDS lain
lebih memprioritaskan pada studi perilaku, yang bertujuan untuk
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mendapatkan gambaran riil mengenai ada-tidaknya perilaku di
kalangan masyarakat yang berpotensi memicu berjangkitnya
HIV/AIDS.

Umumnya yang menjadi fokus studi perilaku adalah kelompok-
kelompok yang dinilai memiliki perilaku berisiko tinggi. Misalnya
kelompok supir truk yang memiliki kebiasaan “jajan” di perjalanan,
atau pengunjung panti pijat yang disinyalir sering meminta hubungan
seks sebagai bagian dari paket pelayanan yang mereka dapatkan. Juga
kelompok buruh migran yang pindah dari suatu daerah ke tempat
lain dan orang yang bepergian keluar kota.

Selain itu yang juga menjadi fokus studi perilaku adalah
kelompok petugas kesehatan yang bersinggungan dengan kasus HIV/
AIDS: apakah mereka sudah menerapkan prinsip-prinsip universal
precaution dan konsep-konsep sterilitas yang memadai.

Di kalangan remaja studi perilaku antara lain dilakukan untuk
melihat perilaku seksual di antara mereka. Beberapa studi yang pernah
dilakukan beberapa teman aktivis AIDS dan peneliti dari kalangan
akademisi – antara lain di Jakarta Timur, Semarang, dan yang be-
lakangan di sebuah kabupaten di Kalimantan – menunjukkan  bahwa
perilaku seksual di kalangan remaja Indonesia lumayan permisif.

Hasil studi perilaku seperti inilah yang menjadi acuan dasar bagi
program intervensi, antara lain berupa penyuluhan kesehatan
reproduksi. Yayasan Pelita Ilmu memilih untuk melakukan intervensi
langsung ke kalangan siswa yang notabene adalah remaja.

Dukungan Lembaga Donor

Dalam forum JEN tahun 1992 yang dihadiri oleh Pelita Ilmu tersebut
hadir beberapa lembaga donor yang hadir. Salah satunya adalah PCI
(Project Concern International), yang ketika itu diwakili oleh Ibu
Christine. PCI adalah sebuah lembaga yang menyalurkan dana dari
USAID. Tertarik dengan kegiatan yang dilakukan YPI, PCI menawar-
kan bantuan dana. Tentu sebelumnya mereka mencari keterangan
lebih dulu mengenai apa saja yang dilakukan oleh YPI, dari mana
sumber dana selama ini, bagaimana pertanggungjawaban keuangan,
dan sebagainya.

Setelah YPI memberikan keterangan secara rinci – khususnya
mengenai dana yang telah dipakai selama tiga tahun tersebut, yang
jumlahnya tidak besar (kurang dari 2 juta rupiah) PCI melalui wakil-
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nya, Peter Kerr, “menantang” YPI  untuk melakukan kegiatan yang
lebih besar dengan bantuan dana dari AS melalui PCI. Sejumlah syarat
yang mereka ajukan antara lain bahwa YPI harus memiliki manajer,
akuntan, fasilitator, sekretaris, relawan, sampai office helper dan
mempunyai kantor sendiri. Sebuah tantangan yang, tentu saja, dengan
senang hati kami terima.

Dana dari PCI yang jumlahnya sekitar 50 juta itu kemudian
dimanfaatkan untuk melanjutkan  kegiatan pelatihan bagi siswa-
siswa SLTA.

Selain kepada siswa SLTA, YPI juga mengembangkan sasaran
pelatihan kepada beberapa mahasiswa kedokteran dari berbagai
universitas di Jakarta, mahasiswa FISIP dan Fakultas Kesehatan
Masyarakat (FKM), Korps Mubaligh Jakarta, serta beberapa guru
untuk menjadi fasilitator dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan
YPI.

Pada awal kegiatan YPI, pelatihan untuk mahasiswa kedokteran
diselenggarakan di sekretariat HMI Jakarta, diikuti oleh cukup
banyak peserta. Namun makin lama jumlah pesertanya makin
sedikit. Di antara mahasiswa kedokteran, kurikulum yang sangat
padat dan ketat menyebabkan mereka tidak punya banyak waktu
luang untuk kegiatan lain. Sementara bagi kalangan mubaligh, hari
Sabtu dan Minggu yang merupakan hari pelatihan adalah juga hari
sibuk buat mereka. Padahal boleh jadi seandainya mereka mengikuti
terus program tersebut mereka bisa jadi tenaga yang handal dalam
menangani kasus HIV/AIDS.

Beruntunglah YPI kegiatan-kegiatan pelatihan untuk kalangan
guru dan dosen, program pendidikan fasilitator ini masih berjalan
sampai saat ini berkat dukungan Bank Dunia melalui Kanwil Depkes
DKI. Termasuk pelatihan yang melibatkan 157 angkatan selama
kurun waktu satu tahun, yakni sejak November 1997 hingga Sep-
tember 1998.

Bantuan terhadap program pelatihan juga datang dari Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO). Dukungan WHO, yang ketika itu diwakili
oleh Dr.George Loth, berupa dana sekitar 30-35 juta (cukup besar
untuk ukuran waktu itu) kami gunakan juga untuk melanjutkan
pelatihan siswa SLTA. Akhirnya, total sekolah yang pernah terlibat
dalam kegiatan ini mencapai 300 sekolah.

Namun yang kami pentingkan bukan jumlah siswa atau sekolah
yang terlibat dalam pelatihan. Yang kami utamakan adalah aktivitas
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setelah pelatihan, seperti diskusi atau sarasehan di sekolah, pembuatan
majalah dinding, dan sebagainya. Karena itu peran pekerja lapangan
(field-worker) dinilai sangat sentral bagi sukses-tidaknya program
tersebut.

Sesudah program pelatihan siswa ini berjalan beberapa saat,
pengelola program AIDS di Depdikbud melihat program pencegahan
yang dilakukan YPI ini baik dan perlu dilanjutkan. Selanjutnya pro-
gram ini diambilalih oleh Depdikbud. Dengan jaringan luas yang
mereka miliki, diharapkan tak sulit bagi Depdikbud untuk melaksana-
kan program ini.

Namun demikian YPI tetap menganggap program penyuluhan
dan pelatihan akan berjalan lebih baik jika banyak pihak yang
berminat terlibat di dalamnya. Karena itu berikutnya kami masuk ke
SLTP. Itu terjadi pada sekitar tahun 1996.

Sejauh ini YPI cukup memiliki kebebasan dalam menentukan
program yang akan dijalankan. Kegiatan yang dilakukan di YPI
minimal sama dengan yang ada dalam proposal. Kalaupun ada
“titipan” itu terbatas pada pertanyaan seputar kebijakan yang
diambil YPI.

Misalnya, pada awal YPI melakukan penyuluhan di kalangan
siswa ada lembaga donor yang menanyakan mengapa kami tak mem-
bagikan kondom kepada para peserta. Untuk pertanyaan semacam
itu, jawaban YPI adalah bahwa kami membuka sesi tanya jawab
mengenai kondom: manfaat, efektivitasnya, serta menyediakan ber-
bagai contoh kondom dan kepustakaan yang relevan di perpustakaan.

Kami juga menjelaskan mutlaknya pemakaian kondom di
kalangan pasangan odha dan kelompok berperilaku risiko tinggi, dan
silang pendapat di masyarakat mengenai anjuran pemakaian kondom
untuk pengunjung panti pijat dan lokalisasi, dan bahwa belakangan
kian banyak yang setuju pada anjuran pemakaian kondom. Namun
YPI memilih untuk tidak masuk ke dalam arena kontoversi ini, karena
menurut kami siswa SLA atau SLP yang notabene masih remaja itu
tidak perlu dibekali kondom di dalam tasnya.

Tanpa mengurangi terima kasih kami kepada lembaga-lembaga
donor yang selama ini telah membantu berbagai kegiatan YPI ataupun
LSM-LSM Peduli AIDS lainnya, ada beberapa catatan yang ingin
penulis sampaikan dalam kesempatan ini.

Pertama, harus diakui bahwa selama ini pihak lembaga donor
tidak banyak melakukan kunjungan lapangan (outreach) ke LSM dan



�������� ���� ������� �������� ��� ��� ����

51

kelompok sasarannya yang mereka danai. Kalau pun mereka
melakukan kunjungan, maka umumnya itu dilakukan tidak dalam
rangka  memperkuat program.

Kedua, diakui atau tidak, bantuan yang diberikan oleh lembaga-
lembaga donor belum “merata” di seluruh Indonesia. Selama ini
bantuan baru terfokus pada daerah-daerah yang jumlah penderitanya
sudah tinggi. Padahal, seperti yang penulis ungkapkan dalam salah
satu artikel di bagian II buku ini, daerah-daerah yang angka
penderitanya masih sedikit justru memiliki kesempatan yang lebih
banyak untuk mencegah meluasnya epidemi ini. Di antara daerah-
daerah yang masih sedikit dijumpai penderita AIDS adalah Aceh,
Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah. Sayangnya sampai saat
ini daerah-daerah tersebut justru hampir tak tersentuh bantuan untuk
penanganan HIV/AIDS.

Ketiga, dalam banyak dokumen WHO disebutkan bahwa pro-
gram pencegahan, dukungan, dan perawatan adalah satu kesatuan.
Namun sampai saat ini tidak banyak lembaga donor yang mau terjun
ke dua aspek yang disebut belakangan. Fokus utama sebagian besar
lembaga donor adalah pada aspek pencegahan (prevention) saja. Ford
Foundation memang sudah membantu untuk program dukungan dan
pengobatan, namun mengingat luasnya medan yang kita miliki tentu
diperlukan juga keterlibatan lembaga-lembaga donor lainnya. Hingga
sekarang, misalnya, tempat-tempat untuk melakukan konseling dan
tes darah masih terbatas, apalagi di daerah-daerah. Tampaknya
sekaranglah saatnya untuk mulai memikirkan kembali prioritas
kegiatan dan wilayah untuk mengalokasikan dana yang tersedia
sehingga pemanfaatannya bisa lebih efektif.

Program dan Pengembangan Jaringan

Konon,  pada masa-masa awal berdirinya, lembaga-lembaga swadaya
masyarakat selalu penuh semangat dan idealisme. Karenanya pro-
gram yang dibuat pun macam-macam. YPI sendiri, mungkin karena
umurnya, juga penuh dengan berbagai gagasan baru dan segar.

Salah satu yang diusulkan dan digarap oleh Dokter Samsuridjal
adalah ide untuk membuat semacam pendidikan keterampilan (life-
skill education). Agaknya gagasan itu muncul karena memang
terdapat  kaitan yang sangat erat antara HIV/AIDS dengan tingkat
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sosial ekonomi masyarakat. Meskipun pada sekitar 1994-1995
sebagian besar odha yang kami jumpai berasal dari kalangan
menengah-atas, namun berdasarkan pengalaman di Thailand, India,
dan beberapa negara Afrika, tidak terlalu salah jika dikatakan bahwa
HIV/AIDS akan segera  menjadi masalah pula di kalangan masyarakat
yang tingkat ekonominya menengah ke bawah.

Inilah yang membuat Dokter Samsu memikirkan suatu program
yang secara langsung tidak berkaitan dengan HIV/AIDS, namun
secara tidak langsung sangat banyak pengaruhnya dalam menang-
gulangi epidemi ini. Pendidikan keterampilan ini sangat penting dan
dibutuhkan oleh kalangan remaja putus sekolah. Tujuannya jelas:
agar mereka memiliki bekal keterampilan untuk mencari kehidupan,
dan kemampuan untuk mengembangkan diri.

HIV/AIDS adalah masalah yang sangat kompleks dan berdampak
luas. Pengetahuan mengenai penyakit ini pun berkembang pesat sejak
ditemukan kasus pertama di dunia pada 1981. Setiap saat selalu ada
pengetahuan baru yang penting untuk diikuti, baik dalam bidang pen-
cegahan maupun pengobatan. Karena itu pengembangan kemampuan
staf YPI menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

Sejauh ini, program-program yang bertujuan untuk mengem-
bangkan wawasan staf YPI bisa dibilang lumayan. Semakin banyak
staf yang pernah berkunjung dan belajar ke Thailand, negara tetangga
yang pengalamannya mengelola HIV/AIDS telah lebih dulu maju
dibanding Indonesia. Selain Thailand, negara tempat belajar yang
pernah dikunjungi staf YPI antara lain India, Pakistan, Malaysia,
Australia, dan Belanda.

Ibu Wahyuningsih pernah mengikuti pelatihan penanganan HIV/
AIDS di kalangan lanjut usia, yang diselenggarakan di Thailand.
Karena prestasinya dianggap baik, maka pada kesempatan berikutnya
rekan Usep Solehuddin bisa berangkat untuk mengikuti pelatihan
yang sama dan menambah kekuatan di organisasi ini.

Dalam lingkup lokal, staf dan relawan YPI juga banyak yang
mengikuti program tukar pengalaman dengan kelompok-kelompok
lain di Bali, Yogya, dan Surabaya. LSM-LSM AIDS di Indonesia ini
memiliki warna yang sangat beragam. Citra Usadha di Bali dan
Lentera PKBI di Yogya, misalnya, memfokuskan kegiatannya pada
program jangkauan ke kelompok berperilaku risiko tinggi. Sementara
Hotline Surya, sebuah LSM di Surabaya, dengan program jangkauan
ke kelompok pekerja seks komersial (PSK).
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YPI, yang ketika itu memfokuskan perhatian pada anak-anak
sekolah, sangat memerlukan masukan mengenai program jangkauan
ke kelompok berperilaku risiko tinggi.Keberagaman ini jelas me-
rupakan keuntungan bagi gerakan peduli HIV/AIDS di Indonesia.

Wadah bagi yang Peduli

Antara 1994-1997, Ford Foundation menyelenggarakan forum rutin
yang membahas mengenai berbagai topik HIV/AIDS, terutama di
Indonesia. Forum tersebut dihadiri oleh para pemerhati masalah
AIDS, baik dari kalangan pemerintah, LSM, maupun wartawan. Fo-
rum informal ini dinamakan Forum Organisasi (LSM) Peduli AIDS.

Berawal dari sana, sekitar awal 1997 diselenggarakan sebuah
pertemuan nasional AIDS. Salah satu hasil dari pertemuan tersebut
adalah terbentuknya tiga organisasi yang menjadi wadah bersama
bagi mereka yang peduli terhadap isu ini. Ketiga wadah tersebut
adalah  Forum Komunikasi Organisasi Peduli AIDS yang diketuai
mantan menteri kesehatan dokter Adhyatma MPH, Perhimpunan
Dokter Peduli AIDS Indonesia (PDPAI) yang diketuai oleh dokter
Samsuridjal Djauzi, dan Perhimpunan Masyarakat Peduli AIDS In-
donesia (PMPAI) yang saat ini diketuai penulis.

Organisasi yang terakhir ini beranggotakan juga kalangan
wartawan, praktisi hukum, psikolog, dan sebagainya. Berbagai
kegiatan, antara lain pertemuan dan diskusi, dan pentas musik peduli
AIDS diselenggarakan untuk mendiseminasi informasi dan per-
masalahan aktual yang dihadapi baik oleh odha, keluarganya, maupun
aktivis AIDS lainnya (baca: boks MPAI).

YPI tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari rekan-rekan
lain di luar kami. Satu misal, program hotline di YPI dan  pada awal
layanan Awanama – program konseling untuk pra dan post tes –
bantuan dari rekan-rekan di Mitra tidak bisa dikesampingkan begitu
saja.

Pada 1994 YPI merasakan program dukungan terhadap odha
menjadi suatu kebutuhan yang nyaris tak bisa ditunda lagi. Rencana
ini mendapat dukungan dari banyak kawan yang bersimpati terhadap
apa yang selama ini dilakukan YPI, antara lain dari media massa.
Dua orang rekan wartawan dari Kompas, Maria Hartiningsih dan
Agnes Aristiarini, berbaik hati menuliskan profil penulis di koran
mereka. Dalam artikel tersebut antara lain disinggung juga mengenai
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keinginan untuk membangun sebuah shelter bagi sahabat-sahabat
odha yang tak hanya mampu menampung mereka, tapi juga membuat
mereka merasa diterima dan diperlakukan secara wajar.

Membaca artikel tersebut, seorang kawan bernama Chris W.
Green tertarik untuk memberi bantuan. Antara lain karena bantuan
itulah YPI bisa menyewa tempat di Jl. Kebon Baru Utara no.15, Tebet,
sebagai tempat memberi dukungan bagi sahabat odha.

Saat itu di YPI ada empat orang manajer, yakni Ede Darmawan,
Usep Solehuddin, Husein Alhabsyi, dan Ir. Helmy. Husein-lah yang
kemudian ditugaskan untuk memanajeri program yang disebut Com-
munity Support Center for PWA (people living with HIV/AIDS), atau
disingkat CSC-PWA. Seperti juga pada awal berdirinya yayasan ini,
selama tahun pertama program dukungan tersebut berjalan, YPI harus
berupaya sendiri. Mulai tahun kedua, yakni pada 1995, Ford Foun-
dation tertarik untuk membantu program ini.

Kerja sama dengan kalangan peduli AIDS juga tergalang melalui
berbagai kegiatan yang diselenggarakan YPI. Pada awal kami
melakukan program pencegahan, misalnya,  banyak teman dari Bali
dan NTT yang datang ke YPI.

Hubungan baik YPI juga terjalin dengan sahabat-sahabat di
Merauke. Masalah HIV/AIDS di kabupaten paling timur negara ini
adalah masalah yang cukup besar dan kompleks untuk bisa diatasi
segera. Sekitar pertengahan Agustus 1996, Ir. Jago Bukit dari Yayasan
Santo Antonius (Yasanto) Merauke berkunjung ke Sanggar Kerja
YPI dan menceritakan mengenai kondisi di sana serta program-pro-
gram yang telah dijalankan Yasanto dalam menangani masalah HIV/
AIDS.

Pada kunjungan pertama YPI ke wilayah tersebut, pada tanggal
7-12 Oktober 1996, dokter Samsuridjal dan Husein melaporkan de-
ngan cukup gampang mereka bisa menduga adanya beberapa orang
yang terserang HIV. Dan belakangan dugaan tersebut terbukti benar.
Temuan lapangan tersebut segera dikomunikasikan dengan Forum
Komunikasi Organisasi Peduli AIDS, yang kemudian menggelar
ekspose bertajuk “Merauke Menjerit” pada 13 November 1996.

Dengan dukungan dari Ford Foundation, beberapa orang dari
Merauke pun kami undang untuk magang di YPI. Sesudah itu, pada
1997, lima orang relawan Yasanto dikirim ke Thailand untuk
menimba ilmu dan pengalaman di ACCESS, sebuah organisasi yang
telah berpengalaman dalam pendampingan odha. Saat ini di Merauke,
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di bawah bendera Yasanto dan kepemimpinan Ir. Leo Mahuze, telah
berdiri sebuah sanggar kerja yang cukup representatif. Ini adalah
sanggar kerja kedua di Indonesia setelah Jakarta.

Selama ini program dukungan kepada odha diberikan antara lain
melalui pencarian lapangan kerja agar mereka bisa tetap produktif
dan mandiri, mencarikan sebagian obat serta informasi mengenai obat
yang paling murah. Dalam hal obat, dukungan juga diberikan dalam
bentuk tak langsung, yakni dengan melakukan advokasi ke POM agar
obat-obatan untuk HIV bisa masuk ke Indonesia tanpa melalui
prosedur yang terlalu rumit. Selain itu dukungan juga diberikan dalam
bentuk mengupayakan pertolongan dan rehabilitasi bagi sahabat odha
yang mendapat perlakuan diskriminatif dari keluarga, tempat kerja,
maupun lingkungannya.

Sahabat untuk Odha

Pemberdayaan odha tidak cukup jika hanya ditujukan kepada yang
bersangkutan tanpa menyertakan lingkungan sekitarnya. Menyadari
hal ini, YPI mendesain kegiatannya untuk juga memberdayakan
keluarga odha, masyarakat sekitar, serta masyarakat dalam pengertian
yang lebih luas. Dengan demikian diharapkan masyarakat bisa
menerima odha di lingkungan mereka.

Untuk itu semua diperlukan bantuan dari kalangan relawan
penolong (buddies), yakni mereka yang berjanji menjadi sahabat bagi
odha. Tugas seorang buddy terutama adalah menemani odha, baik di
rumah, ketika berkunjung ke rumah sakit, ataupun ke tempat-tempat
lain. Namun dalam skala yang lebih luas, seorang buddy memiliki
tugas mengajak masyarakat luas untuk memberikan dukungan kepada
odha.

Untuk menjalankan tugas sebagai relawan, ada sejumlah hal yang
perlu diketahui, baik yang menyangkut informasi dasar mengenai
AIDS, bagaimana hidup bersama dengan odha, masalah psikologis
dan sosial yang dihadapi sahabat odha, etika relawan, sampai cara
merawat odha. Semua pengetahuan dasar ini diberikan melalui
pelatihan relawan yang melibatkan dokter, perawat, psikolog, serta
sarjana ilmu sosial sebagai fasilitator.

Karena besarnya lingkup pekerjaan yang harus ditangani, serta
pentingnya kerjasama di antara kalangan peduli AIDS, maka sejak
awal tak ada sedikit pun keinginan dari YPI untuk mendominasi
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pelayanan terhadap odha. Di samping pada ujungnya sikap demikian
akan merugikan sahabat odha sendiri, YPI juga sadar akan
keterbatasan-keterbatasan yang membuat kami tak mungkin
melakukan segala sesuatunya sendirian.

Jika selama ini banyak odha yang datang ke YPI, itu mungkin
karena mereka mengenal dokter Samsuridjal dan penulis. Bagi kami
prinsip yang senantiasa penting diingat adalah bahwa pelayanan
terhadap odha harus berlangsung 24 jam. Artinya kapan pun mereka
membutuhkan, kami harus siap.

Di samping itu pendekatan untuk pengidap HIV/AIDS harus
multidisiplin. Tidak mungkin tunggal. Karenanya pasien HIV/AIDS
tidak mungkin diperlakukan seperti pasien lain, yang bisa ditangani
oleh satu dokter saja. Kalau ada sahabat odha yang meninggal,
misalnya, kami sering minta bantuan dokter lain yang bertindak
sebagai relawan untuk menjelaskan kepada keluarga besar sahabat
tersebut. Tentu dengan cara-cara yang tidak akan menimbulkan
guncangan terlalu besar bagi yang bersangkutan.

Pelayanan terhadap odha juga dilakukan dengan jalan memberi
alternatif dokter lain jika dokter yang biasa menangani mereka sedang
tidak di tempat. Itu sebabnya banyak pasien HIV/AIDS yang ditangani
oleh dua orang dokter. Juga kalau ada pasien yang sudah sangat lemah,
sehingga harus tinggal di rumah, maka teman-teman relawan di YPI
akan menemaninya terus secara bergantian.

Semua itu bukan kerja yang ringan. Maka, kalau ada kawan-
kawan dari LSM AIDS lain yang berminat untuk mendampingi odha,
YPI akan senang dan berterima kasih. Pelayanan dan dukungan
mereka kepada para sahabat odha, betapapun kecilnya, sepanjang
dilakukan dengan ikhlas dan penuh sayang, akan sangat berarti bagi
mereka. Juga diri bagi kita sendiri.

Tentang Malam Renungan AIDS

Sebagaimana lazimnya organisasi AIDS di manapun, salah satu
kegiatan YPI adalah memperingati Malam Renungan AIDS Nusantara
(MRAN) yang diperingati setiap tahun sebagai bagian dari peringatan
Candle Light International. Di Indonesia acara ini diadakan sejak
1993 dan berlangsung setiap tahun. Tiga kali acara tersebut diseleng-
garakan di Monas, satu kali di Ancol, dan pada 1998 lalu diadakan di
Sanggar YPI.
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Bagi sementara kalangan, mungkin saja acara MRAN ini
dipandang sebagai sesuatu yang berlebihan, atau bahkan “kebarat-
baratan”. Tapi buat kalangan peduli AIDS, acara semacam ini adalah
sebuah momentum yang tepat untuk mengenang mereka yang dalam
hidupnya mengalami deprivasi hanya karena ada virus di tubuhnya.

Hingga saat ini misalnya, masih ada odha yang belum berani
mengatakan terus terang kepada orangtua dan orang-orang terdekat-
nya mengenai status mereka. Juga masih ada saja rumah sakit yang
enggan menerima dan merawat pasien dengan HIV. Maka, MRAN
adalah satu peristiwa yang diselenggarakan bukan sekadar untuk
mengenang mereka yang tercerabut hak-haknya yang paling asasi
dalam hidup mereka yang relatif lebih pendek. Peristiwa ini juga
sekaligus untuk mengingatkan kembali semua yang sehat akan
tanggungjawab komunal kita terhadap orang lain.

Tentu, karena acara semacam ini pertama kali digagas bukan
oleh orang Indonesia, banyak simbol-simbol yang mungkin dianggap
tidak akrab bagi masyarakat kita. Namun YPI berusaha sejauh
mungkin untuk memasukkan warna Indonesia dalam setiap simbol
yang dipakai dalam MRAN. Sebagai misal, lilin yang biasanya
dinyalakan untuk mengenang mereka yang telah pergi mendahului
kita akibat AIDS, diganti dengan lampu teplok yang khas pedesaan
negeri ini. Demikian pula kilt (quilt) – yang sangat khas Amerika –
yang kami buat di sini jauh berbeda dengan kilt dari negara aslinya.

Tapi di luar itu semua, simbol-simbol yang dimunculkan
hanyalah sebagai alat untuk menyatukan semua kalangan peduli AIDS
dalam sebuah wacana yang sama. Esensi di balik peringatan itulah
yang lebih penting untuk dikedepankan.
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Kami Menghargai Mereka: YPI Award

Dalam perjalanan YPI yang memasuki tahun ke-10, banyak sudah
kami bekerja sama dengan teman-teman yang tidak hanya memiliki
kepedulian, tapi juga komitmen, untuk melakukan sesuatu yang berarti
bagi penanggulangan epidemi HIV/AIDS di Indonesia. Banyak di
antara teman-teman tersebut yang tidak memiliki latar belakang
pengetahuan medis apapun. Hanya rasa kemanusiaan dan kepedulian
terhadap penderitaan sesamalah yang membuat mereka menyisihkan
waktu, tenaga, dan dana yang mereka miliki untuk membantu sahabat-
sahabat odha yang kerap mengalami perlakuan tidak adil hanya
karena sakit yang dideritanya.

Untuk itulah YPI sejak 1994 memberikan penghargaan yang kami
sebut YPI Award. Penghargaan ini diberikan untuk dua kategori, yakni
individu dan kelompok. Mereka yang dianggap layak menerima
penghargaan ini adalah mereka yang sehari-hari bergerak di bidang
non-AIDS, artinya bukan berasal dari kalangan aktivis AIDS,
melakukan kerja kemanusiaannya secara suka-rela, konsisten dalam
pelayanannya kepada odha, dan kegiatannya tersebut memberi
dampak pada masyarakat baik langsung maupun tidak.

Pada 1994, YPI Award pertama kategori individu diberikan kepada
Ibu Sri Sudarsono. Beliau adalah seorang warga Pulau Batam yang
dikenal aktif memberikan dukungan terhadap penanggulangan AIDS
di wilayahnya. Aktivitas beliau terutama disalurkan melalui K3S, yakni
sebuah organisasi sosial di Batam. Sementara untuk kategori kelompok
YPI Award diberikan kepada Perwanal, sebuah organisasi periklanan
yang sejak awal membantu Pelita Ilmu dengan ide-ide kreatif mereka
dalam pembuatan poster, brosur, dan lain sebagainya. Bantuan
Perwanal tidak hanya sampai di situ. Mereka juga aktif membantu
YPI mencari dana yang kami perlukan untuk kegiatan penyuluhan
yang kami laksanakan.

Pada 1995, YPI Award untuk individu diputuskan diberikan kepada
Anto Sumartono, seorang pemusik jalanan yang tergabung dalam
kelompok musik Ikapari Country Music Association. Pada awalnya,
karena karirnya memang di bidang musik, Mas Anto tidak paham
mengenai HIV/AIDS. Namun kemudian beliau mulai belajar dan
sampai akhirnya mendukung penuh kegiatan-kegiatan YPI. Ketika
kami mengadakan Konser Musik Peduli AIDS di Pasar Seni Ancol
pada November 1997, Mas Anto dan kelompoknya ikut dalam pemen-
tasan tanpa menarik biaya. Sampai saat ini beliau dan Ikaparinya
masih aktif membantu YPI dalam kapasitasnya sebagai pemusik.
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Penghargaan YPI untuk kategori kelompok pada tahun yang sama
diberikan kepada Pemda Kalimantan Timur. Alasan yang mendasari
adalah kepedulian besar yang ditunjukkan jajaran Pemda Kaltim
terhadap permasalahan HIV/AIDS di daerahnya. Mereka, misalnya,
mengalokasikan dana dari APBD-nya untuk mengirim dua warganya
belajar seluk-beluk HIV/AIDS di Thailand.

Pada 1996, YPI Award diterimakan kepada Bupati Merauke, R.
Soekardjo,  dan Pasar Seni Ancol. Menurut pertimbangan YPI,
advokasi yang dilakukan Bapak R. Soekardjo untuk penanggulangan
HIV/AIDS di Merauke melalui media massa memiliki dampak berskala
nasional. Berkat ekspose besar terhadap media mengenai epidemi ini
pada akhirnya banyak donor bersedia untuk ikut membantu dalam
penanganannya. Sementara pemberian penghargaan kepada pihak
Pasar Seni Taman Impian Jaya Ancol didasarkan pada berbagai
bantuan yang diberikannya dalam berbagai kegiatan yang berkaitan
dengan kampanye peduli AIDS seperti Konser Musik Peduli AIIDS,
dan sebagainya.

Pada 1997, YPI memutuskan untuk memberikan penghargaan
kepada Bapak Djakfar, Kepala Stasiun Jakarta Kota, yang telah sangat
membantu YPI membuka Stand Layanan Informasi AIDS di tempat
kerjanya. Sejak 1996 hingga akhir 1997 YPI telah lima kali membuka
stand di sana. Tujuannya selain untuk memberikan info seputar HIV/
AIDS juga untuk memberi kesempatan kepada siapapun yang ingin
berkonsultasi. Bantuan Bapak Djakfar, yang tidak canggung ikut turun
tangan menangani kegiatan ini, kami nilai sangat positif. Apalagi
karena beliau menempatkan stand YPI ini di tempat yang sangat
strategis, sehingga mudah dijangkau oleh setiap calon penumpang
kereta api yang datang.

Sedangkan untuk kategori kelompok penghargaan YPI diberikan
kepada Karang Taruna Desa Pagadungan, Kecamatan Tempuran,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Setelah mengikuti pelatihan
relawan yang diadakan YPI, para pengurus dan anggota Karang
Taruna aktif melakukan penyuluhan dan penyebaran informasi
mengenai HIV/AIDS di 17 desa di lingkungan Kecamatan Tempuran.
Tidak cuma itu. Mereka juga berjasa dalam membantu kehidupan
seorang ibu muda dan bayinya yang terinfeksi HIV sekaligus
mencontohkan kepada masyarakat sekitar dalam hal menerima
kehadiran odha di lingkungannya.

Untuk tahun 1998, tim juri YPI Award memutuskan untuk
menetapkan Ibu Dra. Betty Chabibah (guru SMU YPK Kesatuan
Jakarta) dan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerbitan
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Yogyakarta (LP3Y) sebagai penerima penghargaan, masing-masing
untuk kategori individu dan lembaga/organisasi.

Ibu Betty sejak tahun 1994 aktif sebagai pemandu acara diskusi
kelompok, fasilitator, simulator, dan pembawa acara pelatihan HIV/
AIDS. Penghargaan kepada beliau juga merupakan cermin bagi
penghargaan YPI terhadap guru-guru di seluruh Indonesia yang telah
menyebarluaskan informasi mengenai HIV/AIDS.

Sementara itu penilaian kepada LP3Y didasarkan kepada apa yang
selama ini dilakukannya dalam mengupayakan agar media massa
menyebarkan pesan-pesan yang benar tentang HIV/AIDS. Kekeliruan
dalam informasi mengenai HIV/AIDS akan berakibat luas, yaitu dapat
menyebabkan kepanikan dalam masyarakat dan membentuk opini
keliru yang tidak mudah diperbaiki di kemudian hari. Dengan bekerja
sama dengan lembaga donor, LP3Y secara berkala menyelenggarakan
pelatihan penulisan AIDS bagi wartawan. Bahkan pada 1995 lembaga
ini mendirikan pusat pelatihan dan media AIDS. Selain itu lembaga
ini juga menunjukkan dukungan kepada odha dengan cara
mengikutsertakan mereka secara aktif dalam berbagai pelatihan untuk
wartawan tersebut. Bukan sebagai obyek berita, melainkan sebagai
subyek.
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Masyarakat Peduli AIDS Indonesia (MPAI)

Sebagai salah satu organisasi peduli AIDS, Masyarakat Peduli AIDS
Indonesia (MPAI) menjadi wadah yang mempersatukan para
pemerhati, aktivis, dan siapapun yang peduli pada penanggulangan
penyakit AIDS di Indonesia. Karena itu tak mengherankan jika
anggota-anggota MPAI memiliki latar belakang yang beragam: selain
beberapa dokter, juga ada ahli kesehatan masyarakat,  pengacara,
psikolog, pemain teater, dan juga pemusik.

Didirikan pada tanggal 26 Juli 1997 setelah pertemuan nasional
HIV/AIDS di Jakarta, MPAI bertujuan untuk meningkatkan upaya
penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia dan menggiatkan advokasi
untuk memberdayakan kelompok masyarakat agar mampu melindungi
diri sendiri dan orang lain dari infeksi HIV. Untuk itu, tugas pokok
MPAI adalah: (1) Membangkitkan kesadaran masyarakat untuk peduli
terhadap program penanggulangan HIV/AIDS, terhadap orang
dengan HIV/AIDS (odha) dan orang-orang di sekitarnya tanpa
diskriminasi dan dengan sukarela demi kemanusiaan; (2) Membina
para anggotanya agar lebih berkualitas dan lebih mampu dalam upaya
penanggulangan dengan mengutamakan rasa kebersamaan,
kemandirian, dan kesukarelaan; (3) Meningkatkan pengabdian para
anggota untuk usaha-usaha kemanusiaan; (4) Melakukan kajian
berbagai masalah yang berkaitan dengan HIV/AIDS; (5)
Menyelenggarakan berbagai pertemuan ilmiah mengenai HIV/AIDS,
baik di tingkat nasional maupun internasional; (6) Menyelenggarakan
pendidikan/pelatihan di bidang HIV/AIDS.

Beberapa kegiatan telah diselenggarakan oleh MPAI selama ini.
Pada 29 September 1996, atau dua bulan setelah peresmian berdirinya
organisasi ini, diadakan seminar “AIDS Update” yang membahas
berbagai temuan dan problematika mutakhir di sekitar isu HIV/AIDS
mencakup bidang pengobatan, epidemiologi, virus, dan aspek psiko-
sosial HIV/AIDS.

Selain itu pada 12 April 1997 MPAI mengadakan diskusi “Etika
dan Hukum dalam Penanggulangan AIDS.” Dalam diskusi tersebut,
sebagaimana disampaikan oleh Dr Todung Mulya Lubis SH yang hadir
sebagai salah seorang pembicara, ada tiga pokok persoalan hukum
yang berkaitan dengan para pengidap AIDS. Persoalan tersebut
menyangkut pencemaran nama baik, pembocoran rahasia jabatan, serta
gangguan terhadap kehidupan pribadi. Ketiga pokok persoalan tersebut
secara potensial dilakukan oleh dokter, pengacara, majikan karyawan
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pengidap AIDS, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, menurut
pakar etika Prof Dr Kees Bertens, penyakit AIDS menimbulkan masalah
etika moral yang pelik: penderita umumnya mengalami diskriminasi
dan bahkan stigma khusus dari masyarakat sekitarnya.

Forum diskusi lain yang berhasil digelar oleh MPAI adalah diskusi
mengenai “AIDS dan Anak” (September 1997), dan diskusi “AIDS,
Kawula Muda, dan Narkotika” yang diadakan dalam rangka
memperingati Hari AIDS Internasional pada 1 Desember 1998.

Selain diskusi, MPAI juga pernah melakukan survei untuk
mengetahui beberapa hal yang terkait dengan pemeriksaan HIV/AIDS
di laboratorium-laboratorium klinik. Dalam survei yang diadakan
pada periode Maret-April 1997 dan dipimpin oleh Dr Adi Sasongko
MA dari Yayasan Kusuma Buana itu antara lain terungkap bahwa
dari 39 sarana yang menyediakan fasilitas pemeriksaan HIV/AIDS
hanya 5 di antaranya (12,8%) yang menyediakan konseling sebelum
dan sesudah tes. Sementara sisanya yang 34 tempat (87,2%) tidak
menyertakan pelayanan konseling. Temuan ini tentu saja sangat
memprihatinkan mengingat hasil tes HIV/AIDS bisa menjadi “vonis
mati” bagi yang bersangkutan. Tanpa kesiapan mental, banyak hal
fatal yang bisa terjadi pada diri seseorang begitu ia dinyatakan
mengidap penyakit mematikan yang belum ada obatnya ini. Di sinilah
letak pentingnya konseling sebelum dan sesudah tes.

Berbagai kegiatan yang berhasil diadakan selama ini semakin
menegaskan pentingnya pendekatan multisektoral dalam
penanggulangan HIV/AIDS. Karena itu kehadiran MPAI yang
anggotanya terdiri dari beragam kalangan sebenarnya sangat penting
dan strategis. Namun harus diakui banyak kendala yang masih
dihadapi oleh MPAI. Sampai saat ini, misalnya, MPAI belum berhasil
melebarkan jaringannya hingga ke tingkat daerah. Padahal persoalan
AIDS jelas bukan hanya persoalan masyarakat Jakarta. Karenanya,
segala bentuk partisipasi sangat diharapkan MPAI dari mereka yang
memiliki kepedulian – baik yang telah tercatat sebagai anggota
maupun yang belum – agar berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh
epidemi ini bisa kian teratasi.
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Salah satu event yang sangat penting dalam penanganan isu HIV/
AIDS adalah Konferensi Internasional yang sekarang diadakan setiap
dua tahun sekali. Sekadar catatan, sejak pertama kali diselenggarakan
pada tahun 1985 di Atlanta, Georgia, AS, Konferensi Internasional
HIV/AIDS diadakan setiap tahun. Namun sejak Konferensi
Internasional yang ke-10 di Yokohama, Jepang, pada 1994, acara ini
diputuskan untuk diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Alasannya
ketika itu adalah tidak banyak kemajuan dalam bidang medis yang
dicapai dalam jangka waktu satu tahun (1993-1994), dan
diprediksikan akan demikian juga keadaannya pada tahun-tahun
mendatang. Karena itu yang paling realistis adalah mengadakan event
ini setiap dua tahun sekali.

Banyak sekali manfaat yang bisa dipetik dari mengikuti secara
langsung berbagai Konferensi Internasional AIDS, utamanya yang
digelar sebelum era internet. Misalnya pada Konferensi Atlanta tahun
1985 dibahas mengenai penyebab AIDS, yakni HIV. Sebelumnya
sudah banyak dikemukakan teori mengenai penyebab sindroma ini,
namun baru di Atlanta itu terkuak secara jelas penyebabnya.

Pada Konferensi AIDS di Atlanta itu pula untuk pertama kalinya
dipublikasikan mengenai tes Elisa, yang penting untuk mendeteksi
keberadaan HIV dalam tubuh seseorang. Pada saat itu pula penulis,
yang berkesempatan mengikuti forum tersebut, segera menghubungi
produsen reagen untuk tes Elisa, yakni Abbott, untuk mendapatkan
reagensia tersebut. Alhasil, dua bulan setelah metode pengujian
tersebut ditemukan kalangan kedokteran di Indonesia bisa melakukan
tes Elisa. Inilah manfaat lain dari mengikuti Konferensi Internasional.

Catatan lain yang memperkaya pengetahuan mengenai HIV/
AIDS ini adalah yang berkaitan dengan pola transmisi penyakit.
Sebelum Konferensi Atlanta tersebut AIDS dianggap hanya
berhubungan dengan kalangan (laki-laki) homoseksual. Baru di At-
lanta itulah terungkap bahwa perempuan juga bisa terinfeksi HIV.

Beberapa Catatan
dari Arena Konferensi

AIDS
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Di samping itu juga baru diketahui bahwa infeksi HIV tidak
melulu melalui hubungan seksual. Pecandu narkotik yang bertukar
pakai jarum juga merupakan kelompok yang memiliki risiko tinggi
terpapar virus ini. Selain itu juga mulai dideteksi penderita HIV yang
berasal dari kelompok anak-anak.

Dalam Konferensi Internasional I itu juga hadir seorang ahli
epidemiologi, James Curran, yang dengan ilmunya bisa memprediksi
jumlah kasus pada 1984 dan 1985 dengan marjin kesalahan yang ke-
cil sekali. Apa yang diungkapkan oleh Curran ini menunjukkan sema-
cam blessing in disguise berupa perkembangan yang mungkin dialami
oleh berbagai cabang ilmu pengetahuan dengan adanya epidemi ini.

Sebenarnya mungkin saja semua temuan dan kemajuan yang
diungkapkan dalam forum tersebut kita ikuti dari Indonesia. Namun
pada tahun 1985 itu teknologi internet belum dikenal, sehingga
makalah-makalah yang dipresentasikan tidak mungkin kita dapatkan
secepat jika menggunakan internet.

Karena itu, mengikuti Konferensi secara langsung pada masa
itu tidak hanya memberikan pengalaman yang sangat berharga, tapi
juga manfaat praktis yang langsung bisa diterapkan di Indonesia.

Untuk tahun-tahun terakhir ini, berkat adanya teknologi internet,
perkembangan serinci apapun bisa diikuti dengan segera. Jadi untuk
sekadar mengetahui informasi terakhir, kita tidak perlu jauh-jauh
menghadiri konferensi internasional.

Contoh paling aktual adalah pengalaman penulis sendiri selama
berlangsungnya Konferensi Internasional HIV/AIDS ke-12 di Geneve
pada akhir Juni-awal Juli 1998. Meski tidak mengikuti secara
langsung Konferensi tersebut, namun dari beberapa sumber, terutama
dari internet, penulis mendapat makalah lengkap, termasuk abstraksi,
dan komentar dari para ahli mengenai semua aspek yang dibahas
dalam konferensi tersebut.

Semua isu yang muncul dalam forum tersebut bisa dilihat dan
didownload hanya sehari setelah dibahas. Jadi, berbeda dengan tahun-
tahun sebelumnya, pemerhati masalah HIV/AIDS di seluruh dunia
bisa mendapatkan informasi mengenai kemajuan penelitian paling
mutakhir secara cepat dan tepat tanpa harus hadir di sana. Bahkan
mereka yang hadir di Konferensi tersebut pun, jika tidak memiliki
kesempatan mengakses internet, tidak akan bisa mengikuti semua
pembahasan isu-isu penting mengingat banyaknya forum dan luasnya
tempat penyelenggaraan.



�������� ���� ������� �������� ��� ��� ����

65

Pada kondisi krisis moneter seperti sekarang ini, ketika kita harus
berhemat dan menentukan prioritas, maka sebaiknya mereka yang
dikirim ke forum-forum internasional adalah mereka yang benar-
benar bisa mewakili Indonesia dan mempresentasikan dengan baik
tentang berbagai permasalahan yang dihadapi negara ini.

Kepentingan Negara Berkembang

Dari 12 kali Konferensi, hanya satu - dan sejauh ini satu-satunya - di
antaranya yang diselenggarakan di Asia, yakni Konferensi ke-10 di
Yokohama, Jepang, tahun 1994. Catatan penting mengenai tempat
penyelenggaraan konferensi terakbar berkaitan dengan isu HIV/AIDS
adalah bahwa, sejauh ini, tak satupun di antaranya yang diadakan di
negara berkembang.

Di satu sisi mungkin saja ini berkaitan dengan faktor kemampuan
suatu negara dalam menyelenggarakan event berskala besar. Namun
di sisi lain, kenyataan tidak terpilihnya negara berkembang ini bisa
jadi merupakan “pengabaian” dari fenomena penyebaran penyakit
ini di negara berkembang.

Tema yang diangkat dalam Konferensi ke-10 di Yokohama
tersebut, “The Global Challenge of AIDS: Together for the Future,”
menyiratkan pesan penting: bahwa Asia - seperti diprediksi oleh
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) - akan menjadi pusat konsentrasi
penyebaran pandemi ini di dunia selama beberapa tahun ke depan.

Prediksi WHO tersebut antara lain didasarkan pada fakta bahwa
pada kurun waktu satu tahun saja (1993-1994) jumlah pengidap HIV/
AIDS di Asia naik delapan kali lipat, yakni dari 30 ribu menjadi 250
ribu orang. Mencermati situasi yang ada, WHO juga memperkirakan
jumlah pasien AIDS dan mereka yang positif terinfeksi HIV di Asia
akan melampaui angka 10 juta orang pada tahun 2000 mendatang.

Menurut Dr. Michael H. Merson, Direktur Eksekutif Global Pro-
gramme on AIDS WHO setidaknya ada tiga tantangan utama dalam
menangani epidemi AIDS. Pertama adalah menghadapi pengingkaran
dan diskriminasi terhadap penderita, serta pelemahan masyarakat.

Pengingkaran terhadap fenomena AIDS, menurut Merson, hanya
akan menjauhkan kita dari penanganan masalah yang nyata-nyata
mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Apalagi jika
pengingkaran ini dilakukan oleh pemerintah, yang sebenarnya
memikul kewajiban terbesar untuk melindungi masyarakatnya.
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Bentuk pengingkaran terhadap masalah ini adalah mempertahankan
mitos bahwa HIV bukan penyebab AIDS. Atau bahwa AIDS adalah
penyakit “orang asing”.

Diskriminasi tidak akan membantu upaya pencegahan penularan
penyakit ini. Selain merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi
manusia (penderita), diskriminasi dan pengingkaran hanya membuat
masyarakat luas semakin tidak waspada terhadap bahaya HIV/AIDS.

Di sisi lain, pelemahan (disempowerment) - baik dalam bidang
politik, ekonomi, maupun hukum - membuat masyarakat rentan
terhadap paparan HIV. Para pengungsi yang terpaksa meninggalkan
negeri atau kampung halamannya karena berbagai sebab - baik karena
ketiadaan sumber-sumber penghidupan maupun pecahnya konflik
politik di kalangan elit penguasa - merupakan kelompok yang rentan
terhadap berbagai penyakit, termasuk penyakit menular seksual
(PMS) yang di dalamnya juga mencakup HIV/AIDS.

Selain itu, kaum perempuan yang masih menghadapi masalah
ketidaksetaraan gender merupakan kelompok yang perlu mendapat
perhatian khusus. Berbagai pelemahan yang mereka alami karenanya
akan berujung pada mudahnya mereka terpapar virus penyebab AIDS
ini. Lazim diketahui, misalnya, bahwa karena besarnya keter-
gantungan secara ekonomis kepada suami, banyak perempuan tidak
sanggup meminta suaminya menggunakan kondom meski ia tahu
suaminya mengidap PMS atau bahkan positif terinfeksi HIV.

Masalah kedua yang menurut Merson harus dilakukan dalam
menghadapi epidemi ini adalah menetapkan prioritas dan memperluas
cakupan riset. Sedangkan masalah ketiga adalah melakukan segala
upaya, baik pencegahan maupun dan pengobatan, secara simultan
dan sekarang juga. Penanggulangan HIV/AIDS, menurut penulis,
harus dilakukan dengan memadukan berbagai pendekatan dan
strategi, jangan malah mempermasalahkan strategi mana yang pa-
ling cocok.

Saat ini, dengan kemerosotan di bidang ekonomi yang meling-
kupi Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, terjadi penurunan
standar hidup masyarakat, termasuk dalam hal kesehatan. Dengan
menurunnya tingkat pendapatan di satu sisi dan melonjaknya harga
berbagai komoditi di sisi lain, maka prioritas masyarakat bergerak
kembali ke arah kebutuhan primer.

Pelayanan kesehatan, dalam situasi yang demikian, menjadi
barang mewah yang kian tak terjangkau oleh lapisan terbawah
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masyarakat. Bukan tak mungkin pada situasi semacam ini persebaran
HIV, dan penyakit-penyakit menular lainnya, di wilayah Asia ini
mengalami lonjakan drastis.

Jurang antara Si Kaya dan Si Miskin

Ada beberapa catatan penting yang relevan dengan kondisi di atas,
yang penulis dapatkan dari hasil “memantau” Konferensi
Internasional AIDS ke-12 di Geneve, awal Juli 1998 lalu. Pertama
adalah catatan yang berkaitan dengan tema utama yang diangkat
dalam Konferensi tersebut, Bridging the Gap.

Tampaknya, tema tersebut sengaja diangkat karena disadari
adanya jurang yang perlu dijembatani di antara negara-negara kaya
dan miskin. Berbagai kemajuan dalam bidang pengobatan yang
disampaikan dalam pertemuan tersebut hanya merupakan kabar
gembira dan meningkatkan optimisme untuk warga negara maju.
Sementara, bagi odha di negara-negara berkembang segenap
kemajuan tersebut hanya merupakan impian yang mungkin kian tak
terjangkau.

Saat ini ruang-ruang perawatan di banyak rumah sakit di
Amerika, Eropa dan Australia hampir kosong dari pasien HIV/AIDS.
Demikian juga dengan hospis yang sepi dari penderita. Angka
kematian odha di Amerika dan negara maju lainnya pada semester
pertama 1997 jauh sekali menurun dibanding semester pertama tahun
1996, yakni antara 30-50 persen. Dengan demikian bisa dikatakan
bahwa selama periode 1996-1997 itu telah dicapai kemajuan yang
luar biasa.

Kondisi ini berbeda 180 derajat dengan yang dijumpai di negara-
negara berkembang. Rumahsakit-rumahsakit di negara berkembang
makin lama makin penuh dengan pasien HIV/AIDS, demikian pula,
kalau ada, dengan hospis. Seperti diketahui ide mengenai hospis
sendiri masih merupakan sesuatu yang baru. Jangankan hospis untuk
odha, hospis untuk pasien kanker pun masih sangat terbatas. Untuk
odha di Indonesia sejauh ini baru ada dua sanggar kerja, satu di
Yayasan Pelita Ilmu, Jakarta, dan satu lagi yang dikelola oleh Yayasan
Santo Antonius di Merauke, Irian Jaya. Dari dua itupun baru satu
saja, yakni yang di Jakarta, yang bisa disebut hospis.

Angka kematian odha di negara berkembang pun meningkat
pesat. Jangankan berpikir mengenai obat antiretroviral yang di negara
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maju menjadi tanggungan pihak asuransi kesehatan, di negara
berkembang seperti Indonesia ini mendapat obat untuk mengobati
infeksi oportunistik pun masih sangat sulit.

Hal kedua yang penting dikedepankan berkaitan dengan tema
Bridging the Gap ini adalah masalah infeksi oportunistik yang di
negara maju makin bisa diatasi, sementara di negara berkembang
justru makin beraneka keragamannya. Berbagai jenis kanker dan in-
feksi yang terkait dengan HIV, yang sebelumnya tidak ada, kini ada.

Ditinjau dari sudut pengobatan, kualitas hidup odha dan tingkat
harapan hidup, perbedaan yang ada di antara negara berkembang dan
negara maju semakin lama semakin tajam. Di negara maju, dengan
segala kemudahan mendapatkan obat-obat antiretroviral, infeksi
oportunistik bisa ditekan sehingga kualitas dan harapan hidup semakin
baik. Sebaliknya di negara berkembang, karena sulit mendapatkan
obat antiretroviral, muncul berbagai macam infeksi oportunistik yang
kian berat dan membuat kualitas hidup odha makin rendah.

Karena itulah banyak perhatian diberikan kepada cara-cara
alternatif oleh negara-negara berkembang ini. Misalnya yang muncul
dari negara Pantai Gading, Afrika, yang mencoba mengobati penyakit
TBC dan pneumonia - yang sering dialami oleh odha - dengan obat-
obatan yang sederhana, yakni obat-obatan jenis sulfa.

Gap ketiga yang ada di antara negara berkembang dan maju
adalah dokter. Umumnya diketahui bahwa penanganan yang
dilakukan oleh dokter yang berpengalaman hasilnya akan lebih baik
dibanding dengan hasil perawatan oleh dokter yang tidak mendalami
soal HIV/AIDS. Di negara berkembang dokter yang berpengalaman
menatalaksanakan HIV/AIDS ini jumlahnya masih sangat terbatas
sehingga, pada gilirannya, kualitas pelayanan yang diterima pasien
HIV/AIDS pun lebih rendah ketimbang di negara maju yang lebih
banyak mempunyai tenaga medis yang berpengalaman.

Seperti yang terungkap dalam consultative meeting yang
diadakan bulan Maret lalu di Thailand, di negara-negara seperti Thai-
land, India, Pakistan, Indonesia, Bangladesh, kurikulum pendidikan
AIDS-nya kelihatan belum ada yang secara nasional didisain khusus.

Di Thailand sendiri, yang selama ini dianggap paling maju dalam
penanganan HIV/AIDS di antara negara-negara Asia lainnya, belum
ada disain kurikulum yang bagus. Dengan demikian bisa dikatakan
bahwa para dokter yang lulus dari fakultas kedokteran masih amat
bervariasi pengetahuannya mengenai masalah HIV/AIDS. Ada yang
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tertarik, dan ada pula yang tidak. Ada yang keterampilannya dalam
menangani pasien HIV/AIDS bagus, ada pula yang tidak.

Inilah kendala yang dihadapi oleh negara-negara berkembang
yang menyebabkan pengobatan odha tidak sebaik yang diterima oleh
odha di Amerika dan negara maju lainnya. Meski, tentu saja, selalu
ada pengecualian bagi odha yang mampu membiayai pengobatannya.

Masih berkaitan dengan tema dalam Konferensi ini, satu hal yang
pantas digarisbawahi adalah penularan HIV dari ibu ke bayi. Seperti
diketahui, efektivitas penularan HIV dari ibu ke bayi adalah sebesar
20-40 persen. Artinya, dari 100 ibu hamil yang terinfeksi HIV, ada
20-40 bayi yang akan tertular HIV. Sebagian besar penularan tejadi
sewaktu proses melahirkan, sebagian kecil melalui plasenta selama
kehamilan, dan sebagian kecil lagi melalui air susu ibu (ASI).

Dulu WHO mendorong pemberian ASI karena kekhawatiran bayi
akan kekurangan protein dan kalori jika tidak disusui. Namun
sekarang banyak bukti yang menunjukkan bahwa ternyata tingkat
penularan dari ibu kepada anak melalui ASI ini lebih tinggi dari pada
yang pernah diduga.

Data dari delapan penelitian pada bayi yang diberi ASI dan yang
tidak diberi ASI menunjukkan kesimpulan tersebut. Kedelapan
penelitian tersebut dilakukan oleh empat pusat penelitian di negara
maju (Prancis, Amerika, Swiss, dan European Collaborative Study),
dan empat pusat penelitian di negara berkembang, yakni di Pantai
Gading, Rwanda (dua pusat penelitian), dan Kenya.

Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :
l Di negara maju : tidak ditemukan penularan ke bayi dari 2.807

bayi yang diteliti, di mana 5 persen bayi mendapat ASI.

l Di negara berkembang : 49 dari 902 bayi tertular HIV melalui
ASI. Perkiraan besar penularan adalah 2,5% sewaktu bayi berusia
12 bulan, 7,4% pada usia 24 bulan, dan 9,2% pada usia 3 tahun.

Penelitian kemudian dilanjutkan di Malawi dengan mengikutsertakan
1.271 bayi. Hasilnya menunjukkan bahwa bayi yang terinfeksi pada
usia 18 bulan adalah sebesar 9,6%.
Hasil penelitian lain yang menarik adalah kemungkinan penularan
ternyata lebih besar pada 3 kehamilan pertama dibanding kehamilan
ke-4 dan seterusnya.
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Melihat pada hasil penelitian tersebut jelas diperlukan perubahan
kebijakan dari WHO. Dampak penelitian tersebut cukup besar: artinya
sejak sekarang kita harus memikirkan dan mengadakan alternatif dari
ASI untuk bayi yang dilahirkan oleh ibu yang terinfeksi HIV.

Penekanan angka penularan HIV dari ibu yang terinfeksi kepada
bayi juga dapat dilakukan melalui pemberian obat AZT atau dengan
operasi caesar. Sebuah penelitian di Prancis yang hasilnya diungkap-
kan dalam Konferensi tersebut menunjukkan bahwa dari 902
perempuan yang diberi AZT (tanpa operasi caesar), hanya 6,6 persen
bayinya yang tertular HIV. Sementara dari 133 perempuan yang diberi
AZT dan melahirkan dengan operasi caesar angka penularan itu hanya
kurang dari 1 persen.

Maka kesimpulannya, pilihan terbaik adalah pemberian AZT
yang dikombinasikan dengan operasi caesar. Waktu terbaik untuk
operasi ialah ketika kandungan mencapai usia 38 minggu.

Sayangnya, lagi-lagi, kemajuan seperti itu baru bisa dinikmati
mereka yang ada di negara maju. Kombinasi operasi caesar dengan
obat ini sukar sekali dilaksanakan di negara berkembang, yang angka
penularan dari ibu ke bayinya pada saat persalinan massih sebesar
25-40 persen. Kesulitan tersebut diakibatkan keterbatasan persediaan
dan mahalnya harga obat yang diperlukan, dalam hal ini AZT.
Meskipun untuk pemakaian jangka pendek (satu bulan), yang “hanya”
membutuhkan di atas Rp 500 ribu, untuk rata-rata masyarakat kita
biaya sebesar itu masih dirasa sangat berat.

Di samping itu, operasi caesar - yang dilakukan atas indikasi
bayi, bukan karena kondisi ibu - di negara berkembang belum
merupakan suatu yang terlalu aman untuk dilakukan. Risiko infeksi
setelah operasi masih tetap ada. Apalagi ditambah dengan beban krisis
perekonomian akhir-akhir ini yang menyebabkan faktor-faktor seperti
sterilitas dan gizi menjadi hal yang kian jauh dari jangkauan.

Sulit untuk meramalkan sampai kapan jurang antara negara kaya
dan miskin ini akan dapat terjembatani. Yang jelas, sampai resesi
ekonomi yang sekarang ini teratasi, negara-negara miskin harus
bekerja ekstra keras menekan jatuhnya korban seminimal mungkin.
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Konferensi Yokohama

Sampai saat ini, Konferensi Internasional AIDS ke-10 di Yokohama,
Jepang, adalah satu-satunya yang pernah konferensi internasional
AIDS yang pernah digelar di dataran Asia.

Pemilihan Yokohama sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi
Internasional AIDS sendiri didasarkan pada alasan yang menarik.
Untuk diketahui, banyak sekali pengidap HIV di Jepang yang tertular
virus ini karena penyakit hemofilia yang mereka derita. Pada waktu
Konferensi tersebut diselenggarakan, tercatat 1772 penderita
hemofilia yang tertular HIV. Dari jumlah itu yang meninggal sudah
sebanyak 289 orang.

Dalam kesempatan tersebut banyak odha, keluarganya, serta
simpatisan lainnya baik individu maupun organisasi (LSM) yang
menggelar aksi untuk mengimbau – dan  memprotes – pemerintah
berkaitan dengan banyaknya korban yang terjangkit HIV di Jepang.

Pasien, keluarga, serta para aktivis menyesalkan pemerintah karena
sebetulnya pada bulan Juli 1982 di AS sudah diketahui bahwa
penderita hemofili bisa tertular HIV melalui transfusi faktor VIII yang
diproses tanpa pemanasan. Proses pemanasan ini, ketika itu baru
diketahui, bisa mematikan tidak hanya HIV, tapi juga virus Hepatitis
B, C, dan virus-virus lainnya.

Pada bulan Maret 1983 FDA sudah memberikan rekomendasi bagi
produk-produk darah yang diproses dengan pemanasan. Segera
setelah itu perusahaan-perusahaan farmasi yang memproduksi
produk-produk darah tersebut segera menawarkan ke berbagai
negara, termasuk Jepang. Namun Jepang baru menyetujui penjualan
produk-produk tersebut pada bulan Juli 1985, atau 2 tahun 4 bulan
setelah rekomendasi FDA dikeluarkan.

Sayangnya, menurut kalangan aktivis di Jepang, penarikan produk-
produk faktor VIII tanpa pemanasan berlangsung lambat. Dan inilah
yang mereka sesalkan.

Peran aktivis di Konferensi Internasional AIDS ke-10 di Yokohama
ini, menurut catatan penulis, memang cukup menonjol. Dalam forum-
forum seperti ini, selain dibahas masalah-masalah yang menyangkut
ilmiah-kedokteran, juga dibahas masalah sosial yang muncul di seputar
fenomena AIDS ini. Peran aktivis yang terutama berkaitan dengan isu
sosial tersebut, dan kiprah mereka ini sudah dimulai sejak awal.

Selain hal tersebut di atas, ada beberapa pesan yang penting untuk
digarisbawahi dari Konferensi Yokohama tersebut:
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Pertama, pada waktu itu ada pesimisme mengenai masa depan
penanggulangan HIV/AIDS. Kesan pada waktu itu mengenai vaksin
juga buruk. Sama sekali tidak terbayang bahwa dalam jangka panjang
vaksin akan menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi penularan
HIV. Ini beda dengan pertemuan di Geneve, di mana vaksin
didiskusikan dengan lebih rinci karena para ahli masih melihat ada
harapan cukup baik untuk menjawab masalah penularan HIV.

Di Yokohama ketika itu orang memikirkan pengobatan melalui gen
therapy. Isu ini bahkan sempat menjadi headline di halaman pertama
dari newsletter pertemuan tersebut. Namun, sebagaimana diketahui,
sampai tahun 1998 ini tidak banyak lagi pembicaraan mengenai terapi
gen untuk pengobatan terhadap HIV/AIDS.

Kedua, pada 1994 itu sudah ada isyarat bahwa pengobatan HIV
ini kemungkinan mirip dengan pengobatan kanker atau TBC: yakni
pengobatan kombinasi dengan 3-4 obat (minimal 3 obat) mungkin
sekali lebih baik dari pengobatan tunggal atau kombinasi dua obat
saja yang dilakukan sampai sebelum tahun 1994.

Ketiga, yang juga merupakan aspek positif yang muncul dalam
Konferensi tersebut, adalah makin banyak orang yang berpikir bahwa
penyuluhan dan pelatihan (prevention program) mengenai AIDS itu
seharusnya dikerjakan bersama dengan pengobatan (care and sup-
port program). Di pihak lain juga mulai disadari bahwa program
dukungan sosial (social support) untuk perempuan adalah hal yang
juga penting untuk dilaksanakan. Di samping itu di Konferensi
Yokohama tersebut juga mengemuka masalah perawatan di rumah
(home care) dan asuhan keperawatan (nursing).

Keempat, yang sekarang mulai banyak disadari pentingnya di In-
donesia adalah bahwa odha juga merupakan salah satu kunci untuk
keberhasilan suatu penyuluhan. Jika odha terjun langsung ke pelatihan
dan penyuluhan maka hasilnya akan jauh lebih baik. Empati yang
berusaha dibangun di kalangan peserta pelatihan akan lebih cepat
didapat dibanding dengan pelatihan dan penyuluhan yang tidak
menyertakan odha.

Hal ini sudah mulai dilaksanakan Yayasan Pelita Ilmu sejak 2-3
tahun yang lalu. Setiap kali menyelenggarakan pelatihan kami
menanyakan kepada kawan-kawan odha apakah mereka bersedia
untuk berdialog dengan peserta pelatihan. Kadang-kadang ada kawan
odha yang bersedia, ada juga yang tidak. Kalau mereka bersedia,
paling tidak akan tampak antusiasme yang tinggi di kalangan peserta.
Saat ini cukup banyak odha dari Sanggar Kerja YPI yang diminta
untuk membantu penyuluhan-pelatihan di berbagai kota.
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Kelima, di Yokohama ini juga mulai disadari bahwa ada pengidap
HIV yang, meski sudah sepuluh tahun berlalu sejak pertama kali
dideteksi positif HIV, keadaannya masih tetap baik dan jumlah limfosit
T-helpernya tetap tinggi. Mereka ini bisa dimasukkan dalam kelompok
non-progression, yang amat dianjurkan untuk diteliti.

Yang menyampaikan temuan ini adalah Prof. David Ho, yang
pernah menyampaikan kaitan antara orang-orang non-progression
ini dengan antibodi penetral (neutralizing antibody), yang dapat
menetralkan HIV.

Tahun 1994 itu juga mulai dapat dibuktikan bahwa penularan dari
ibu dan anak bisa ditekan dengan pemberian obat AZT. Ini merupakan
salah satu penemuan paling penting yang dipresentasikan dalam
Konferensi Yokohama tersebut. Kesimpulan tersebut didapat setelah
membandingkan data dari dua kelompok perempuan yang mengikuti
uji coba tersebut.

Dari kelompok pertama yang hanya diberi obat plasebo ternyata
efektivitas penularan adalah sebesar 25,5 persen. Sedangkan pada
kelompok yang diberi AZT efektivitas penularannya hanya 8,3 persen,
atau 67,5 persen lebih rendah dari yang diberi obat plasebo. Karena
itu jelas bahwa pemberian AZT - dan obat-obat antiretroviral lainnya
- dapat menekan risiko penularan dari ibu kepada bayinya.

Sampai sekarang temuan tersebut masih terus dipertahankan dan
dikembangkan dalam bentuk program pencegahan penularan HIV dari
ibu ke bayi.
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BAB  II
Kumpulan Makalah

Seperti disampaikan di depan, bab II berisi kumpulan artikel yang
pernah penulis sampaikan pada ceramah, simposium, seminar,
pelatihan ataupun yang pernah dituliskan di media cetak. Karena
sasaran tulisan tersebut berbeda-beda, ada masyarakat umum, dokter,
pemuka masyarakat ataupun para aktivis, maka dapat diduga, bahwa
bahasa tulisannya juga tidak sama. Artikel-artikel tersebut kami
kelompokkan dalam 6 topik besar, yaitu Epidemiologi, Virus, Klinik,
Aspek Psikososial, Aspek Pencegahan dan Aspek Pengobatan,
Perawatan dan Dukungan
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Aspek Epidemiologi
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Ketika Yayasan Pelita Ilmu menyelenggarakan sarasehan AIDS pada
perempuan dan anak, pada Oktober 1998, terungkap bahwa beberapa
bayi telah terinfeksi HIV. Dari data tersebut disimpulkan bahwa
epidemi HIV/AIDS di Indonesia bukanlah dalam tahap awal lagi,
namun sudah dalam tahap epidemi yang lebih lanjut. Kesimpulan
tersebut ternyata mendapat banyak tanggapan: ada yang menyetujui,
namun ada pula yang membantah. Salah satu yang membantah, seperti
yang dapat dibaca di internet, menyatakan bahwa epidemi AIDS di
Indonesia masih “tergolong sangat lamban dan rendah.” Penulis ingin
mengkaji lebih lanjut masalah tersebut.

Ada banyak data yang mendukung bahwa AIDS di Indonesia
sudah dalam tahap lanjut, yaitu:

Pertama, epidemi AIDS di Indonesia tidak hanya satu pola, na-
mun ada lebih dari satu pola yang berbeda-beda. Epidemi di Merauke
misalnya, lebih lanjut dan lebih cepat dibandingkan dengan Aceh,
Padang, ataupun di kota Dili. Demikian pula epidemi di Bali berbeda
bila dibandingkan dengan Kalimantan atau Madura. Epidemi AIDS
di Riau-Pulau Batam, jelas lebih cepat dan lebih lanjut dibandingkan
dengan Sulawesi Tengah atau Sangihe-Talaud. Selain perbedaan
tersebut, juga ada perbedaan subtipe HIV di berbagai daerah. HIV
subtipe E ditemukan di Merauke sedangkan di bagian lain Indonesia
subtipe B lebih dominan (Hadi A, dalam AIDS Watch, Juli 1998).

Kedua, data penelitian pasien AIDS di Jakarta 1990-1996, yang
dilaksanakan oleh tim Pokdisus AIDS FKUI-RSCM, menunjukkan
sebagian besar pasien adalah homoseksual dan biseksual (73,1%),
sedangkan data di Jakarta sekarang menunjukkan peningkatan nyata
pada golongan heteroseksual. Bahkan data Indonesia sampai bulan
Oktober, menunjukkan penularan heteroseksual lebih banyak daripada
homoseksual. Hal tersebut membuktikan adanya pergeseran, seperti

Epidemi

 di Indonesia sudah dalam
Tahap Lanjut?1

AIDS

1 Dimuat di Harian Umum Republika, 15 November 1998.
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juga di Amerika yang pada awal epidemi sebagian besar pasien AIDS
tertular melalui hubungan homoseksual, kemudian dari tahun ke tahun
persentase penularan heteroseksual meningkat. Beberapa bayi yang
terbukti tertular HIV dari ibunya menunjukkan tahap yang lebih lanjut
dari tahap penularan heteroseksual.

Ketiga, bagaimana kira-kira prevalensi infeksi HIV di masyarakat
umum, apakah juga ada peningkatan? Donor darah dapat diasumsikan
sebagai anggota masyarakat dengan perilaku seksual berisiko rendah,
sehingga data infeksi HIV di darah donor mencerminkan infeksi HIV
di masyarakat umum. Terdapat peningkatan infeksi HIV (data dari
PMI) dengan rincian sebagai berikut: Dalam kurun waktu satu tahun
terhitung dari bulan April 1992 telah diperiksa 533.865 sampel darah
donor, ditemukan 4 positif. Dua tahun berikutnya prevalensi HIV di
darah donor masih hampir sama, yaitu 5 positif diantara 746.613
sampel darah. Namun kenaikan mulai terlihat 5 tahun kemudian, yaitu
17 positif HIV diantara 938.419. Data setahun terakhir dari PMI,
dari bulan April 1998 sampai Agustus 1998 ditemukan 14 positif
dari 271.118 sampel darah, atau kira-kira 1 di antara 20.000. Data
terakhir ini menyerupai data donor darah Amerika pada tahun 1993,
yaitu ditemukan 6 positif di antara 100.000. Kita mengetahui bahwa
epidemi AIDS di Amerika sudah dalam tahap lanjut pada tahun 1993.

Keempat, di Indonesia sudah ditemukan penularan HIV/AIDS
melalui berbagai cara, baik melalui hubungan homoseksual, hetero-
seksual, jarum suntik pada pecandu narkotika, transfusi komponen
darah dan dari ibu yang terinfeksi HIV ke bayi yang dilahirkannya.

Kelima, pada tahun 1995, Tuti Parwati melaporkan 12 orang
laki-laki terinfeksi HIV di antara 110 orang homoseksual/biseksual
yang diperiksanya melalui program jangkauan masyarakat (outreach).
Data tersebut dapat dibaca di buku kumpulan makalah Seminar
Nasional Perawatan dan Dukungan untuk Odha yang diselenggarakan
Yayasan Pelita Ilmu. Walaupun terseleksi oleh program jangkauan,
Tuti menyimpulkan didapatkan hasil yang cukup tinggi, yaitu rata-
rata 5,43% dari semua orang yang diperiksa dan 10,9% dari
homoseksual/biseksual. Jadi, epidemi HIV/AIDS di Bali sudah dalam
tahap yang lebih lanjut, bukan dalam tahap awal lagi.

Dapat disimpulkan bahwa epidemi HIV/AIDS sudah dalam tahap
lanjut, walaupun perlu dicatat bahwa jumlah orang dengan HIV/AIDS
di Indonesia yang dideteksi dan dilaporkan memang masih sedikit
dan justru karena itu kita di Indonesia masih mempunyai kesempatan
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emas untuk menekan laju kenaikan AIDS, sebelum jumlahnya
meningkat cepat. Kesempatan tersebut telah hilang untuk banyak
negara lain seperti India, Uganda, Zimbabwe dan Tanzania. Hari
AIDS Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Desember
mengingatkan kita untuk segera menyingsingkan lengan baju, bekerja
untuk menanggulangi AIDS di lingkungan kita masing-masing, yang
merupakan tanggung jawab kita bersama.
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Dimuat di Harian Republika 1 Desember 1998.

Peran
Kawula Muda
Memerangi

AIDS

Sampai bulan November 1998, ada 114 odha (orang dengan HIV/
AIDS) yang didukung Yayasan Pelita Ilmu, Jakarta. Enam belas di
antaranya remaja – sembilan laki-laki dan tujuh perempuan. Yang
dimaksud dengan remaja di sini adalah kelompok usia 10 sampai 24
tahun. Ada pun data untuk Indonesia, sampai 31 Oktober 1998 tercatat
42 remaja pada kelompok umur 15-19 tahun, sedangkan kelompok
usia 20-29 tahun ada 368 orang.

Sebagian besar odha usia remaja tersebut tertular melalui
hubungan seks, baik hubungan heteroseksual (antara lelaki dan
perempuan), maupun hubungan homoseksual. Sebagian lagi tertular
melalui jarum suntik yang dipakai bersama-sama sewaktu mengguna-
kan narkotika. Ada pula pasien hemofilia yang tertular HIV akibat
transfusi faktor pembekuan nomor VIII yang diimpor dari Amerika.
Penularan ke pasien hemofilia terjadi sebelum tahun 1986. Sekarang
ini faktor pembekuan VIII yang ada di apotik sudah bebas HIV, karena
sudah diproses melalui berbagai tahapan yang mematikan virus.

Remaja, yang di negara berkembang merupakan 30 persen dari
keseluruhan jumlah penduduk, adalah suatu kelompok masyarakat
yang ternyata rentan terhadap infeksi HIV. Seperti lazim diketahui,
remaja menghadapi masa pancaroba dalam perjalanannya menuju
kedewasaan. Pada periode kehidupan ini mereka sedang berusaha
mencari identitas diri yang paling tepat untuk mereka. Identifikasi
diri terhadap nilai-nilai “orang dewasa” merupakan sesuatu yang
sangat penting untuk remaja. Karenanya, orangtua atau orang dewasa
berkewajiban untuk mendampingi, agar nilai-nilai yang diserap
remaja adalah yang benar. Remaja pria misalnya, tidak boleh didorong
untuk percaya bahwa menjadi lelaki sejati artinya melakukan
hubungan seks, apalagi hubungan seks dengan banyak perempuan.
Orangtua harus memberi contoh bahwa menjadi lelaki sejati artinya
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memiliki kemampuan untuk menolak setiap pengaruh buruk yang
datang kepada mereka, termasuk dari teman sekalipun.

Berbagai data yang ada menunjukkan lebih dari 50 persen infeksi
terjadi pada mereka yang berumur kurang dari 25 tahun. Menurut
data UNAIDS 1998, setiap hari ada 7.000 remaja antara 10-24 tahun
atau lima orang remaja setiap menit yang terinfeksi HIV. Di Afrika
saja setiap tahunnya 1,7 juta remaja terinfeksi HIV, sementara di
wilayah Asia-Pasifik ada 700 ribu.

Di samping itu ada data yang menunjukkan lebih dari 50 persen
dari 333 juta kasus penyakit menular seksual (PMS) di seluruh dunia
setiap tahunnya terjadi pada remaja. Seperti diketahui, PMS
memudahkan penularan HIV. Dari data-data tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa remaja, termasuk remaja Indonesia, mempunyai
risiko besar tertular HIV/AIDS.

Sebagian besar penularan AIDS terjadi melalui hubungan seks.
Karena itu ada baiknya kita mengetahui hasil penelitian perilaku
seksual remaja di Indonesia dan di beberapa negara berkembang lain
sebagai pembanding. Proporsi remaja yang telah melakukan
hubungan seksual dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan pada
tahun 1996 (lihat tabel).

Tabel
Persentase Remaja di Beberapa Negara yang Telah

Melakukan Hubungan Seksual
Negara Laki-laki Perempuan Jumlah sampel

yang diteliti

Korea (siswa) 23 10 849

Korea (siswa) 36 - 1.039

Korea (pekerja) 78 - 1.103

Nigeria 71.8 52.2 1.000

Filipina 49.5 9.5 1.196

Thailand 81.4 41.5 1.210

Thailand (rural) 50 2.1 -

Vietnam 14.8 2.4 1.600

Sementara itu data mengenai perilaku seksual remaja di Indonesia
bervariasi. Yuwono dkk melaporkan ada 21 dari 864 remaja yang
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pernah melakukan hubungan seks (diteliti di Jakarta). Sedangkan
Suharyo melaporkan 2,1 persen atau 57 dari 2.748 siswa di Jawa
Tengah pernah melakukan hubungan seks pranikah. Penelitian Tuti
Merati di Bali pada remaja sekaa (mirip Karang Taruna) mendapatkan
angka yang lebih tinggi: 24 persen remaja pria dan satu persen remaja
perempuan yang pernah melakukan hubungan seks.

Dibandingkan dengan Korea, Nigeria, Filipina, dan Thailand,
persentase perilaku berisiko untuk remaja Indonesia memang lebih
rendah. Ini mungkin yang merupakan salah satu faktor penyebab
rendahnya prevalensi infeksi HIV di Indonesia saat ini.

Selain faktor coba-coba, seks pranikah di kalangan remaja juga
dipicu oleh faktor ekonomi. Banyak remaja yang terpaksa menjadi
pencari nafkah bagi keluarga. Saat ini di seluruh dunia terdapat 250
juta pekerja anak yang berusia di bawah 18 tahun. Sepertiga di
antaranya bekerja di lingkungan yang buruk atau melakukan
pekerjaan yang berisiko tinggi, seperti buruh kasar, pekerja seks, dan
pekerja rumahtangga. Di samping mereka, beberapa kalangan remaja
yang juga kurang beruntung dan memiliki posisi lemah adalah anak
jalanan, remaja yang termarjinalisasi, serta remaja yang berada di
lembaga-lembaga pemasyarakatan. Segenap kondisi tersebut
melemahkan posisi tawar mereka untuk mendapatkan pemenuhan
hak-hak dasarnya. Sebagai pekerja seks, misalnya, remaja atau anak-
anak hampir tidak mungkin bisa menawar untuk mendapatkan seks
aman. Kenyataan ini sangat pahit, mengingat untuk para pekerja seks
komersial (PSK) belia ini seks merupakan salah satu sarana (kadang-
kadang satu-satunya cara) untuk mendapatkan uang, afeksi,
kenyamanan, tempat bernaung, dan perlindungan.

Selain seks bebas, perilaku berisiko tinggi lainnya yang mudah
“menjangkiti” remaja adalah penggunaan obat terlarang dan
narkotika, serta konsumsi alkohol. Seperti diketahui, kebiasaan
bertukar pakai jarum suntik di kalangan pengguna narkotika
merupakan salah satu medium yang efektif menularkan HIV. Kini
bahkan sudah ada remaja pengguna narkotika yang tertular HIV,
bahkan sudah masuk dalam tahap AIDS.

Pendidikan seks untuk remaja adalah sesuatu yang tidak bisa
dipungkiri pentingnya. Menurut UNAIDS, program-program
kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas bisa menunda
hubungan intim pertama. Program seperti itu juga bisa melindungi
remaja yang secara seksual sudah aktif dari risiko kehamilan yang
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tidak dikehendaki, serta dari penularan berbagai penyakit seksual,
termasuk HIV. Pendidikan seks dan upaya pencegahan di Uganda,
sebagai misal, telah berhasil menurunkan prevalensi HIV sebesar 20
persen di kalangan remaja hamil yang berusia 15-19 tahun.

Selain pendidikan seks sebetulnya ada beberapa jenis upaya
intervensi lain yang telah terbukti manfaatnya, tetapi belum dikerjakan
secara meluas di Indonesia, yaitu pelatihan sebaya, kemitraan dengan
media cetak dan elektronika, akses terhadap layanan pengobatan
penyakit menular seksual, dan paket pencegahan secara komprehensif
untuk pecandu narkotika.

Meski demikian, informasi saja jelas tidak cukup. Pemenuhan
dan perlindungan terhadap hak-hak yang paling asasi lainnya yakni
akses terhadap pendidikan, rekreasi, tempat tinggal yang aman, serta
nafkah, adalah hal yang sangat penting untuk menekan angka infeksi
baru HIV.

Remaja juga membutuhkan kemudahan akses terhadap pelayanan
kesehatan yang ramah, berkualitas, rahasia, terjangkau, menghargai
pribadi, mempertimbangkan aspek kesetaraan gender, serta mema-
hami kebutuhan mereka. Di berbagai negara berkembang, banyak
remaja yang tidak cukup beruntung mendapatkan pelayanan
kesehatan yang baik. Beberapa kendala yang mereka hadapi antara
lain biaya yang sangat mahal serta diskriminasi dari para penyedia
jasa kesehatan.

Diskriminasi ini lebih berat lagi dihadapi oleh remaja yang sudah
terinfeksi HIV. Diskriminasi tersebut tidak hanya datang dari
lingkungan terdekat mereka, yakni keluarga dan kerabat, tapi juga
dari masyarakat terdekat, sekolah, maupun tempat kerja mereka.
Berbagai pelanggaran hak tersebut harus segera dihentikan untuk
mengurangi percepatan epidemi ini. Idealnya, remaja yang terinfeksi
HIV memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan,
pelayanan kesehatan, dan dukungan, sebagaimana rekan-rekan
mereka yang tidak terinfeksi.

Kegiatan pencegahan penularan HIV harus diperluas hingga “di
luar wilayah AIDS.” Artinya kegiatan tersebut juga harus meliputi
pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial yang akan melindungi
kesehatan dan pengembangan diri remaja.

Selain masalah di atas, pada tahun 2020 diperkirakan akan ada 40
juta anak yatim karena epidemi AIDS. Mereka berusia di bawah 15
tahun dan berasal dari 23 negara yang prevalensi HIV-nya tertinggi di



�������� ���� ������� �������� ��� ��� ����

86

dunia. Angka-angka di atas secara gamblang menunjukkan penting-nya
melibatkan remaja dalam berbagai upaya penanggulangan HIV/AIDS.

Potensi remaja

Banyak kelebihan yang dimiliki remaja yang sebenarnya bisa
dimanfaatkan, termasuk dalam penanggulangan epidemi HIV/AIDS
ini. Tahap pancaroba yang mereka alami tidak selalu berarti negatif.
Keinginan untuk bereksperimen serta kemampuan mereka untuk
belajar lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan orang dewasa
— termasuk dalam perubahan perilaku — bisa dimanfaatkan untuk
hal-hal yang positif. Remaja, misalnya, dapat membantu
menghilangkan stigma yang terkait dengan AIDS. Remaja lebih
mudah membantu dan mendukung odha. Dengan dukungan orang
dewasa, remaja dapat mengubah perjalanan epidemi HIV.

Mengenali potensi kawula muda tersebut dan menyadari bahwa
di seluruh dunia ada lima remaja yang terinfeksi HIV setiap menit,
mendorong Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memilih tema hari
AIDS Sedunia ke-11 tahun 1998 ini Force for Change: World AIDS
Campaign with Young People. Jadi, remaja bukan hanya sebagai
sasaran penyuluhan saja, tetapi juga mempunyai peran besar dalam
memerangi AIDS. Untuk diketahui, Hari AIDS Sedunia yang
diperingati setiap tanggal 1 Desember, dicanangkan pertama kali pada
tahun 1988, pada pertemuan puncak antarmenteri kesehatan.

Remaja memiliki kemampuan untuk mempromosikan berbagai
program kesehatan terhadap teman-teman dan kelompok sebaya
mereka. Seperti diketahui, untuk meneguhkan identitas diri dan
kelompoknya, pada umumnya remaja senang berbicara dengan
menggunakan bahasa pergaulan yang mereka kembangkan sendiri
dan terkadang tidak dimengerti oleh orang lain di luar mereka.
Pemanfaatan bahasa remaja dan promotor kesehatan remaja diyakini
akan menambah efektivitas kampanye penanggulangan AIDS di
kalangan mereka.

Jika peran dan partisipasi mereka dipandang sebagai suatu hal
yang penting oleh orang dewasa, maka peran tersebut bisa mereka
jalankan secara baik dan dalam jangka panjang. Di sini peran orang
dewasa adalah untuk mengembangkan kemampuan dan kekuatan
remaja itu sendiri. Kunci keberhasilan dalam konteks ini adalah
keterbukaan dan kemampuan orang dewasa untuk mendengarkan dan



�������� ���� ������� �������� ��� ��� ����

87

berkomunikasi dengan remaja. Jelaslah bahwa dalam kampanye
penanggulangan HIV/AIDS di kalangan remaja, remaja tidak sekadar
berdiri sebagai objek. Lebih dari itu mereka juga bisa berperan sebagai
subjek dari suatu upaya perubahan ke arah penciptaan dunia yang
lebih baik untuk ditinggali. Banyak LSM Peduli AIDS dengan tenaga
muda sebagai staf dan pegawai  telah membuktikan kegiatannya tidak
kalah dengan yang dikelola dan dimotori oleh yang lebih dewasa.
Sebagai misal, enam dari sembilan orang yang pernah menjadi
manajer program di Yayasan Pelita Ilmu Jakarta berusia kurang dari
24 tahun sewaktu awal bergabung dengan yayasan tersebut. Para sar-
jana yang baru lulus tersebut ternyata telah membuktikan kemampuan
berorganisasi dengan inovasi-inovasi yang segar. Untuk pelaksana
lapangan lebih mencolok lagi, lebih dari 90 persen berusia kurang
dari 24 tahun.

Odha remaja juga tidak kalah perannya selama ini dalam
penanggulangan HIV/AIDS. Cukup banyak odha yang didukung
Yayasan Pelita Ilmu atau pun yang dirawat oleh Pokdisus AIDS
FKUI-RSCM, yang bersedia membagi pengalaman dengan aktivis
AIDS atau pun dengan peserta berbagai jenis pelatihan AIDS.
Banyak manfaat yang dirasakan oleh teman-teman aktivis maupun
peserta pelatihan. Empati, misalnya, lebih mudah dan lebih cepat
diperoleh. Sudah seharusnyalah kita menghargai jasa dan keberanian
teman-teman odha. Demikian pula, patut dihargai kemauan dari
Menko Kesra dan Komisi Nasional Penanggulangan AIDS yang
baru-baru ini secara aktif mencari masukan dari odha sebagai salah
satu bahan untuk menyusun program penanggulangan HIV/AIDS.
Data lain yang mendukung kepedulian kawula muda dalam
penanggulangan HIV/AIDS adalah data peserta seminar, sarasehan
yang diselenggarakan oleh Masyarakat Peduli AIDS Indonesia. Se-
bagian besar pesertanya berusia kurang dari 24 tahun. Selain orang
dewasa yang paling dekat dengan keseharian remaja, peluang untuk
memperjuangkan hak-hak remaja dan sekaligus melibatkan mereka
dalam perjuangan tersebut sebenarnya telah diakomodasi dengan
baik oleh berbagai piagam PBB. Di antaranya adalah Deklarasi
Universal HAM, Konvensi Hak-hak Anak PBB, serta Konvensi PBB
untuk Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan.
Semuanya itu bisa menjadi instrumen yang kuat untuk
menghapuskan diskriminasi dan kerentanan terhadap HIV/AIDS
yang dihadapi remaja. Tentu saja menandatangani deklarasi atau
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pun konvensi tersebut belum cukup, karena yang lebih penting
adalah tindakan nyata melaksanakan isinya.

Terakhir, bagian lain dalam masyarakat kita yang sampai saat
ini masih bisa dikembangkan lagi perannya dalam kampanye
penanggulangan HIV/AIDS di kalangan remaja adalah sektor swasta.
Kemitraan antara sektor swasta dan sosial, yang meliputi pemanfaatan
sumber-sumber dan aksi bersama untuk kepentingan remaja sebagai
bagian dari stake-holder swasta, adalah kekuatan besar di dunia yang
tengah mengalami perubahan karena epidemi AIDS.
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1 Seminar AIDS dan Narkotika oleh Masyarakat Peduli AIDS Indonesia, Jakarta Desember 1998.
Dimuat di Majalah Support, Desember 1998.

Kawula Muda, Narkotika
dan

HIV/AIDS1

Sebulan menjelang peringatan Hari AIDS Sedunia 1 Desember 1998,
ada 4 odha yang didukung Yayasan Pelita Ilmu yang meninggal dunia.
Salah satunya adalah remaja yang belum mencapai usia 20 tahun. Ia
seorang pecandu narkotika dan orang ketiga di Jakarta yang tertular
HIV melalui pemakaian jarum suntik yang dipakai oleh banyak
orang tanpa disterilkan lebih dulu. Pinjam-meminjam jarum suntik
pada pecandu narkotika adalah kebiasaan yang telah berakar lama
dan merata di seluruh dunia.

Meninggalnya teman ini membuat kita sadar akan ancaman
bahaya narkotika, karena selama ini informasi yang kita dapatkan
adalah sangkalan tentang keberadaan pecandu narkotika suntikan.
Data RSCM yang dilaporkan Joko Widodo dkk (1998) lebih
menguatkan lagi besarnya masalah pecandu narkotika itu berarti kita
sedang menghadapi ancaman peningkatan cepat infeksi HIV di
kalangan ini. Laporan penelitian tersebut menyatakan bahwa di
Instalasi Gawat Darurat RSCM pada tahun 1996 dan 1997 ditemukan
134 kasus keracunan. Pasien berasal dari kalangan remaja dan dewasa
muda, berusia 16 sampai 30 tahun. Penyebab keracunan ada beberapa
macam, antara lain ekstasi 20.9%, opiat 6%, dan nipam 3.7%.

Sebenarnya masalah hubungan narkotika dan HIV/AIDS sudah
dikenal di Amerika sejak awal epidemi AIDS. Di negara tersebut
memakai narkotika suntikan merupakan perilaku berisiko terinfeksi
HIV yang terpenting setelah hubungan seksual. Sampai 1 Januari
1996, dilaporkan 183.359 orang dengan AIDS di Amerika yang
penularannya terkait dengan pemakaian obat narkotika suntikan,
termasuk pecandu, partner seksnya, dan anak-anaknya. Rinciannya
adalah sebagai berikut: pecandu narkotika suntikan 161.891 orang,
partner seksnya 18.710 orang, dan 3.758 anak-anaknya. Angka
tersebut merupakan 36% dari total kasus AIDS di Amerika.
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Di beberapa tempat di Amerika, menyuntik narkotika bahkan
merupakan penularan paling sering, melebihi penularan melalui
hubungan seksual, yaitu di Delaware (65%), Puerto Rico (63%),
Connecticut (61%), Maryland (52%), Rhode Island (52%), New York
(49%) dan New Jersey (52%).

Sejarah infeksi HIV pada pecandu narkotika sudah dimulai pada
tahun 1976. Serum darah yang disimpan dari pecandu narkotika di
kota New York untuk keperluan pemantauan hasil pengobatan,
menunjukkan 9% spesimen tahun 1978 sudah terinfeksi HIV. Disim-
pulkan bahwa satu kali ada pecandu narkotika yang terinfeksi HIV,
maka penyebaran HIV di kalangan ini akan meningkat amat cepat.
Pada tahun 1979 meningkat menjadi 26%, tahun 1980 ada 38%, 50%
antara tahun 1981 dan 1983, kemudian mencapai 55-60% pada tahun
1984, yang kemudian menetap di sekitar angka terakhir (plateau).

Ada beberapa perilaku risiko terinfeksi HIV yang tumpang tindih
pada pasien AIDS yang pecandu narkotika. Sebagai contoh 7% dari
128.698 pasien AIDS yang pecandu narkotika ternyata juga diketahui
mempunyai partner seksual yang positif HIV atau mempunyai part-
ner yang berperilaku risiko tinggi. Di Eropa juga terjadi masalah
yang serupa dengan Amerika. Di Edinburgh, Skotlandia,
seroprevalensi HIV di pecandu narkotika meningkat cepat mencapai
51% pada awal tahun delapan-puluhan. Di Milan, Italia, kenaikan
dari 3% menjadi 50% terjadi hanya dalam waktu 3 tahun dan
mencapai 62% pada awal tahun 1987.

Di Asia juga terlihat peningkatan infeksi HIV di pecandu
narkotika. Di Bangkok, seroprevalensi hanya 1% pada akhir 1987,
mencapai 15% pada bulan Maret 1988 dan 43% pada akhir tahun
yang sama. Di Manipur, India, pada tahun 1989 tidak ada satupun
yang terinfeksi HIV, setahun kemudian ada 50% dari sekitar 15.000
pecandu narkotika yang terinfeksi HIV.

Ada beberapa faktor risiko yang memudahkan infeksi HIV pada
pecandu narkotika. Tempat tinggal berdekatan dengan daerah atau
kota yang tinggi seroprevalensi HIV merupakan faktor risiko yang
nyata, baik di Amerika di negara-negara lain. Untuk Amerika, faktor
prediksi yang independen (yang memudahkan seorang pecandu
tertular HIV) adalah ras/etnik, tingkat sosial-ekonomi yang rendah,
gender laki-laki dan diagnosis kepribadian antisosial.

Ras Hispanik dan Afrika-Amerika mempunyai seroprevalensi
yang lebih tinggi, berbeda secara bermakna bila dibandingkan dengan
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kulit putih di New York, Connecticut dan San Fransisco.
Seroprevalensi pada laki-laki pecandu narkotika di New York 13%
lebih tinggi daripada wanita. Kepribadian antisosial yang didapatkan
pada 40% pecandu narkotika (bandingkan dengan 3% di masyarakat
umum) berkaitan erat dengan lebih sering menyuntik narkotika, lebih
sering pinjam-meminjam jarum suntik dengan kawannya yang juga
jauh lebih banyak memakai kokain dan alkohol.

Upaya menekan peningkatan kasus AIDS yang ditularkan
melalui alat suntik termasuk:
a) Mencegah seorang anak/remaja memulai memakai narkotika,
b) Meningkatkan perawatan pecandu narkotika dengan AIDS di

pusat-pusat pengobatan,
c) Mempromosikan pemakaian kondom,
d) Mereformasi hukum, menghilangkan undang-undang yang tidak

membolehkan pecandu narkotika membeli alat suntik di apotik,
e) Menyediakan alat suntik steril dan
f) Yang paling penting adalah menerima kenyataan bahwa

narkotika, termasuk yang suntikan, sudah menjadi masalah besar
di Indonesia dan merupakan tanggung jawab kita semua untuk
menanggulanginya.
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Awal April lalu, penulis mengikuti seminar AIDS Asean di Hanoi
selama seminggu penuh. Seminar, yang sebetulnya lebih tepat disebut
sebagai pelatihan intensif tersebut, ditujukan untuk meningkatkan
manajemen program AIDS. Acara yang diselenggarakan oleh
JICWELS dari Jepang bersama UNAIDS ini dihadiri oleh para  pakar
dan fasilitator dari CDC Atlanta, Amerika. Sementara peserta datang
dari Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura,
Thailand, Indonesia, dan Vietnam sendiri.

Ada beberapa catatan dari forum tersebut yang bisa menjadi
pelajaran buat kita di Indonesia dalam menghadapi masalah HIV/
AIDS. Yang paling menghawatirkan adalah kemungkinan melonjak-
nya infeksi HIV/AIDS di kalangan pecandu narkotika. Untuk
diketahui jumlah pecandu narkotika di Jakarta ada sekitar 100.000 –
120.000 orang, dan sebagian besar memakainya melalui suntikan.

Pada pertemuan Hanoi tersebut, wakil dari Vietnam melaporkan
peningkatan prevalensi HIV di kalangan pecandu narkotika di bebera-
pa kota: dari 0% pada tahun 1996 menjadi 12% di kota Lang Son dan
32.5% di kota Hai Phong pada akhir 1998. Di Nha Trang, juga pada
akhir tahun lalu, ditemukan 170 pecandu narkotika terinfeksi HIV
dari 200 orang yang diperiksa (85%), sedangkan di Dha Nang
didapatkan 124 positif HIV dari 155 orang pecandu yang diperiksa.

Di Ho Chi Minh City (HCMC) prevalensi HIV di kalangan terse-
but 3% pada tahun 1992, kemudian meningkat menjadi 28% pada
tahun 1997 dan 1998. Perlu diketahui Vietnam mempunyai jumlah
penduduk 75 juta dan GNP 310 dollar Amerika pada tahun 1996.

Myanmar dengan penduduk 45.57 juta juga mengalami nasib
serupa. Infeksi HIV yang hanya satu orang pada tahun 1988, mulai
tahun 1990 paling sedikit ditemukan 1000 orang pertahun. Pada tahun
1998 bahkan ditemukan 3.689 orang yang terinfeksi HIV dan 517

AIDS dan Narkotika:
Pengalaman ASEAN1

1 Dimuat di harian Republika, 2 Mei 1999.
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AIDS. Di beberapa kota di Myanmar prevalensi HIV di kalangan
pecandu narkotika melebihi 60%.

Penularan HIV di kalangan pecandu narkotika terjadi amat cepat
karena beberapa faktor. Antara lain (a) karena kebiasaan pinjam
meminjam jarum suntik tanpa disterilkan lebih dulu, sehingga dengan
mudah memindahkan darah yang mengandung HIV ke pecandu
berikutnya, (b) kaitan yang erat antara narkotika dan pekerja seks
dan seks bebas, serta (c) belum adanya upaya pencegahan yang efektif.

Wakil dari Thailand mengemukakan data yang lebih rinci. Di
negara Gajah Putih tersebut ditengarai 6 gelombang wabah HIV/
AIDS. Gelombang pertama adalah mencoloknya peningkatan infeksi
HIV/AIDS di homoseksual  di sekitar tahun 1987, disusul gelombang
kedua di pecandu narkotika pada tahun 1990, kemudian pekerja seks
pada tahun 1992, disusul gelombang ke-4  pada laki-laki dengan PMS
(penyakit menular seksual). Gelombang ke-5 pada wanita hamil, yang
langsung diikuti gelombang terakhir pada bayi dan anak-anak pada
tahun 1997.

Untuk  pecandu narkotika, survei terakhir di Thailand pada bulan
Juni menunjukkan prevalensi infeksi HIV yang tinggi, yaitu 47.46%
pecandu narkotika sudah terinfeksi HIV.

Menyimak data dari negara-negara ASEAN tersebut, kita patut
khawatir akan terjadi ledakan infeksi HIV di masyarakat pecandu
narkotika di Indonesia yang jumlahnya makin membengkak. Para
ahli memperkirakan jumlah pecandu narkotika sekitar 100.000
sampai 120.000 di Jakarta dan sekitar 1 juta di seluruh Indonesia.
Makin banyak di antara mereka yang memakai narkotika suntikan
(75%).  Data di negara tetangga tersebut menunjukkan waktu sekitar
5-10 tahun untuk mencapai 10% infeksi HIV pada pecandu narkotika.

Walaupun sama-sama negara ASEAN, latar belakang sosial
budaya dan agama Indonesia memang tidak sama dengan negara-
negara tersebut di atas. Namun bila kita mencari negara yang paling
menyerupai Indonesia, Malaysia misalnya, kita akan lebih terkejut.
Malaysia dengan jumlah penduduk sekitar sepersepuluh Indonesia,
melaporkan 30.314 orang dengan infeksi HIV/AIDS sampai dengan
30 November 1998, dengan rincian 28.185 orang infeksi HIV dan
2.129 orang dengan AIDS.  Pecandu narkotika merupakan bagian
terbesar dari infeksi HIV yaitu 75.56%. Dengan demikian sangat layak
jika kita khawatir akan terjadi lonjakan infeksi HIV di kalangan
pecandu narkotika di Indonesia.
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Maka, upaya pencegahan perlu segera dikerjakan, karena HIV
menjalar amat cepat di kalangan pecandu narkotika, untuk kemudian
dengan cepat menyebar ke anggota masyarakat yang lain. HIV/AIDS
juga akan mempunyai dampak segera ke bayi dan anak-anak. Baik
akibat  pengaruh langsung melalui penularan dari ibu ke bayi, atau
pengaruh tidak langsung akibat kematian salah satu atau kedua
orangtuanya.

Cara pencegahan  terbaik untuk memperlambat epidemi HIV
pada pecandu narkotika adalah mengurangi atau menghentikan sama
sekali pemakaian narkotika dan perilaku risiko tertular HIV yang
lain. Ada beberapa prioritas kegiatan untuk mengurangi risiko tertular
HIV, yaitu:
a) Abstinensi , menghentikan sama sekali semua jenis pemakaian

narkotika.
b) Menghentikan menyuntik narkotika, walaupun tetap meneruskan

pemakaian narkotika non suntikan.
c) Tetap menyuntik, tetapi hanya memekai jarum dan spuit (sy-

ringe) steril.
d) Menghentikan pinjam-meminjam jarum suntik untuk dipakai

bergantian.
e) Tetap meneruskan pinjam meminjam jarum suntik tetapi dibilas

dulu dengan bleach (cairan pemutih baju, natrium hipoklorit).

Makin banyak bukti menunjukkan bahwa mengurangi seringnya
pinjam-meminjam alat suntik untuk dipakai bergantian, dapat
mengurangi penularan HIV walaupun tidak disertai program lain.

Salah satu upaya intervensi yang penting untuk mengurangi
infeksi HIV di kalangan pecandu narkotika adalah penyuluhan untuk
meningkatkan kewaspadaan mereka mengenai risiko penularan HIV.
Dalam menjalankan program ini perlu diingat bahwa pecandu
narkotika bukan kelompok masyarakat yang homogen. Keragaman
yang dijumpai di kalangan pecandu narkotika bervariasi. Mulai dari
jenis narkotika yang mereka gunakan, hingga faktor risiko (misalnya
kedekatan dengan pekerja seks) yang bermacam-macam. Karena itu
diperlukan strategi penanggulangan yang juga bervariasi.

Menyediakan jarum steril merupakan upaya yang paling
mengundang kontroversi. Banyak yang menyetujui, namun banyak
pula yang akan menentangnya. Pengalaman di banyak negara
menunjukkan, penyediaan jarum suntik steril dapat menekan
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penularan HIV maupun hepatitis B. Penyediaan jarum dan spuit steril
dapat melalui program penukaran jarum, program yang melalui
apotek atau puskesmas, ataupun program jangkauan. Kendala utama
penerapan program ini di beberapa negara adalah masalah hukum.

Dekontaminasi jarum suntik bekas pakai untuk menginaktivasi
HIV dapat dikerjakan dengan cara pemanasan atau kimiawi. HIV di
jarum suntik bekas dapat dimatikan dengan memasukkan dalam air
mendidih selama 20 menit. Cara ini tidak praktis dan sering tidak
mampu laksana buat pecandu narkotika. Alternatif lain adalah
membilas jarum suntik dan spuit bekas pakai dengan memakai cairan
pemutih baju. Cairan pemutih ini mudah didapat di sebagian besar
rumah tangga, tidak merusak jarum suntik, tidak mengganggu
kesehatan dan mudah dikerjakan.

Menurut Institut Nasional Penyalahgunaan Obat dan CDC
Amerika, membilas dengan cairan pemutih dapat mengurangi risiko
penularan HIV di antara pecandu narkotika, walaupun tidak ada
jaminan menghilangkan risiko penularan dan tidak sebaik memakai
jarum steril dan spuit sekali pakai.

Pengobatan untuk masalah kecanduan  narkotika, baik di klinik
ataupun di rumah sakit, ternyata dapat mengurangi risiko penularan
HIV. Pecandu narkotika yangberobat ke klinik-klinik metadon di
Amerika terbukti mempunyai prevalensi HIV yang lebih rendah
secara bermakna dibandingkan yang tidak berobat ke klinik metadon.

Intervensi dengan cara menjangkau keluar atau  “menjemput
bola” (outreach) merupakan cara yang efektif untuk penyuluhan
AIDS dan mengurangi risiko tertular HIV buat pecandu narkotika.
Untuk diketahui, sukar sekali mengajak pecandu narkotika ke tempat
penyuluhan, sehingga cara yang sebaiknya dipilih adalah penyuluh
yang mendatangi tempat pecandu narkotika berkumpul.

Mengembangkan agar pecandu narkotika dan mantan pecandu
mendirikan organisasi ternyata mempunyai dampak positif di
lingkungan masyarakat yang belum bisa menerima kehadiran mereka.
Di negara lain, organisasi ini terbukti  dapat menekan penularan HIV/
AIDS. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan layanan penukaran
atau penyediaan jarum suntik, melakukan penyuluhan kepada
anggotanya, dan melakukan advokasi. Tentu diperlukan sosialisasi
dan dukungan masyarakat untuk melaksanakan ide ini.

Program intervensi pada pecandu narkotika akan mengundang
polemik masyarakat, sehingga diperlukan penyuluhan ke masyarakat
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untuk membentuk opini bahwa program tersebut jauh lebih banyak
manfaatnya, baik untuk pecandu narkotika maupun untuk masyarakat
sendiri. Untuk itu diperlukan juga kemauan politik dari pemerintah
agar program penyuluhan masyarakat ini dapat mencapai hasil yang
diharapkan.

Program intervensi seks aman (safe sex) untuk mencegah
penularan HIV melalui hubungan seksual di kalangan pecandu
narkotika  hasilnya ternyata tidak menggembirakan. Masalahnya, sulit
membuat pecandu narkotika menerima, mengenal, dan memahami
risiko tertular HIV melalui hubungan seksual yang dikaitkan dengan
masalah pemakaian obat.

Kesimpulan

Narkotika menghancurkan kehidupan banyak individu dan merusak
tatanan msyarakat. Konfrontasi terhadap perdagangan obat bius  dan
dampaknya, merupakan tantangan besar untuk masyarakat
internasional. Walaupun masalah narkotika sudah dikenal berabad-
abad namun sekarang ini masalahnya makin besar dan subur seperti
jamur di musim hujan.

Masalah HIV pada pecandu narkotika ternyata merupakan
masalah yang besar dan serius. Beberapa negara tetangga kita, Viet-
nam, Myanmar, Malaysia  mengalami lonjakan infeksi HIV diantara
pecandu narkotika. Tampaknya kita harus siap dan segera
menjalankan upaya-upaya pencegahan dan dukungan dan pengobatan
agar tidak mengalami nasib yang sama.
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1 Disampaikan pada Seminar AIDS untuk Pemuka Agama, 6 Februari 1995, BKKBN, Jakarta.

Epidemiologi

AIDS1

AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome.
Acquired artinya didapat, bukan penyakit keturunan; Immuno berarti
sistem kekebalan tubuh, Deficiency artinya kekurangan; sedangkan
Syndrome adalah kumpulan gejala.

Definisi AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV
(Human Immunodeficiency Virus). Virus ini merusak sistem
kekebalan tubuh manusia, sehingga tubuh mudah diserang penyakit-
penyakit lain yang berakibat fatal. Penyebab penyakit-penyakit
tersebut adalah berbagai virus, cacing, jamur, protozoa, dan basil,
yang sebenarnya tidak menyebabkan gangguan berarti pada orang
yang sistem kekebalannya normal. Selain penyakit infeksi, penderita
AIDS juga mudah terkena kanker.

AIDS adalah penyakit yang fatal. Sudah banyak penderita AIDS
yang meninggal. Sampai sekarang belum ditemukan obat yang dapat
menyembuhkan AIDS. Obat yang ada sekarang “hanya” bermanfaat
mengurangi penderitaan, memperbaiki kualitas hidup, dan
memperpanjang lama hidup penderita AIDS.

Pengetahuan mengenai berbagai manifestasi klinik infeksi HIV
telah berkembang pesat sejak kasus AIDS pertama dilaporkan pada
tahun 1981. Kemajuan tersebut sejalan dengan dicapainya
peningkatan pemahaman tentang mekanisme terjadinya berbagai
kelainan yang ditemukan pada penderita infeksi HIV. Untuk
diketahui, kerusakan sistem kekebalan tubuh yang berat baru terjadi
rata-rata 7 tahun setelah seseorang terinfeksi HIV.

Dampak dari makin besarnya spektrum penyakit yang terkait
dengan infeksi HIV menyebabkan istilah AIDS yang biasa dipakai
menjadi ketinggalan zaman. Karena itu para ahli menganjurkan
pemakaian istilah infeksi HIV. Istilah ini dianggap lebih sesuai dari
pada AIDS. Istilah infeksi HIV juga lebih tepat menggambarkan
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permasalahan yang kita hadapi. Tenaga kesehatan, ahli kesehatan
masyarakat, politisi, dan para pemimpin masyarakat, termasuk
pemuka agama, harus lebih memfokuskan pada seluruh perjalanan
penyakit infeksi HIV daripada memusatkan perhatian kepada AIDS,
yaitu tahap akhir dari infeksi HIV.

Jumlah kasus AIDS/infeksi HIV di Indonesia sampai dengan 31
Desember 1994 dilaporkan berjumlah 275 orang. Menurut para ahli,
baik dari WHO, Amerika maupun dari Indonesia diperkirakan saat
ini ada sekitar 35.000 - 50.000 penderita infeksi HIV di Indonesia.
Para ahli yakin jumlah penderita infeksi di Indonesia di tahun-tahun
mendatang akan meningkat pesat.

Menurut Linnan (1994) perkiraan jumlah kasus HIV/AIDS di
Indonesia pada tahun 2000 adalah sebanyak 2.500.000 orang bila
kita tidak melakukan program intervensi. Sedangkan dengan
intervensi, yakni melaksanakan program pencegahan yang intensif,
angka tersebut dapat ditekan menjadi 500.000 orang. Kosen dan
kawan-kawan (1994) memperkirakan jumlah infeksi HIV di Indone-
sia pada tahun 2000 adalah sebesar 750.000 orang, dan dengan pro-
gram intervensi menjadi 505.000 orang.

Apakah arti proyeksi tersebut? Tak lain adalah bahwa kita semua,
pemerintah maupun masyarakat, bahkan kita sebagai pribadi
mempunyai kewajiban moral untuk melaksanakan program
pencegahan AIDS semampu kita. Kepada lingkungan kerja,
lingkungan tempat tinggal, maupun keluarga kita.

Selain itu, karena sekarang sudah diperkirakan ada 50.000 or-
ang penderita infeksi HIV dan 5 tahun lagi paling sedikit ada 500.000
orang penderita infeksi HIV, kita harus menyiapkan penatalaksanaan
pasien. Rumahsakit-rumahsakit harus sudah siap. Rumah sakit di sini
artinya direktur beserta dokter-dokternya, perawat, tenaga
laboratorium, kebersihan, pembuangan sampah, tenaga yang bekerja
di kamar jenazah dan sebagainya. Di samping itu kemampuan
keluarga untuk merawat penderita AIDS di rumah juga harus
dipersiapkan. Kita juga harus menyiapkan masyarakat, agar dapat
menerima penderita di lingkungannya dan tidak mengucilkan.

Cara Penularan AIDS

Walaupun virus HIV terdapat di dalam darah, mani, cairan vagina,
air mata, air ludah, cairan otak, air susu dan air seni penderita, namun
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penyakit AIDS  ditularkan hanya melalui virus HIV yang terdapat
dalam darah, air mani dan cairan vagina. Penularan virus ini adalah
melalui hubungan seksual, suntikan jarum yang terkontaminasi HIV,
transfusi darah atau komponen darah yang terkontaminasi HIV, ibu
hamil ke bayi yang dikandungnya dan sperma terinfeksi HIV yang
disimpan di bank sperma.

Yang dimaksud dengan hubungan seksual adalah hubungan
seksual dengan lain jenis (lelaki-wanita), hubungan homoseksual
(lelaki-lelaki), atau biseksual, yaitu lelaki yang kadang-kadang
berhubungan seksual dengan lelaki dan kadang-kadang juga dengan
wanita.

Berbeda dari penyakit demam berdarah ataupun malaria, AIDS
tidak ditularkan melalui gigitan nyamuk. Cara penularan AIDS juga
berbeda dari penularan influenza dan tuberkulosis. AIDS tidak
ditularkan melalui bersin ataupun batuk. AIDS juga tidak ditularkan
melalui jabatan tangan, berenang di kolam renang, memakai telepon
umum, nonton bioskop, tempat bekerja, sekolah, ataupun tinggal
serumah dengan penderita AIDS. Dokter, perawat, dan tenaga
kesehatan lain yang merawat penderita AIDS bukan merupakan risiko
tinggi untuk tertular penyakit ini.

Salah satu masalah yang menyulitkan pencegahan penularan
AIDS adalah seringkali penderita infeksi HIV merasa sehat, dan dari
luar memang tampak sehat. Seorang yang terinfeksi HIV biasanya
tidak menunjukkan gejala sama sekali untuk waktu beberapa tahun.
Masa tanpa gejala rata-rata 7 tahun untuk orang dewasa. Meskipun
begitu, selama beberapa tahun masa tanpa gejala tersebut, orang yang
terinfeksi HIV dapat menularkan AIDS ke orang lain. Kemudian
secara bertahap gejala mulai muncul, makin lama makin berat. Ketika
itu seseorang dikatakan sudah masuk ke dalam tahap AIDS.

Perilaku Beberapa Lapisan Masyarakat

Pertanyaan yang segera timbul setelah memperhatikan proyeksi atau
perkiraan jumlah penderita infeksi HIV di Indonesia di tahun 2000,
adalah mengapa akan meningkat secepat itu? Apakah benar sejarah
perkembangan AIDS di Thailand dan India akan berulang di Indo-
nesia?

Untuk diketahui, saat ini jumlah penderita infeksi HIV di Thai-
land diduga sekitar 600.000 orang, dan di India sekitar 1.000.000
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orang. Padahal pada tahun 1987 jumlah penderita di negara-negara
tersebut masih sedikit sekali, serupa keadaan di Indonesia sekarang.

Berbagai data menjelaskan percepatan jumlah penderita infeksi
HIV tersebut. Antara lain tingginya prevalensi penyakit kelamin pada
waria dan tuna susila. Seperti diketahui penyakit kelamin
mempermudah penularan penyakit AIDS.

Hasil studi perilaku - di antaranya beberapa penelitian pada
remaja dalam kaitannya dengan AIDS - di berbagai lapisan
masyarakat di berbagai kota di Indonesia menunjukkan hal yang
memprihatinkan. Pengetahuan remaja mengenai AIDS ternyata masih
kurang (Yuwono dkk: 1992, Soeharyo:1994). Padahal pengetahuan
ini diperlukan untuk dasar pencegahan AIDS: kalau remaja tidak tahu
dengan tepat cara penularan AIDS, bagaimana remaja dapat
menghindari penularan penyakit tersebut?

Demikian pula pemahaman yang benar mengenai masalah
seksualitas oleh remaja masih kurang. Padahal cara penularan
tersering adalah melalui hubungan seksual. Orangtua dan pemuka
masyarakat mungkin pada awalnya kurang mendukung pendidikan
atau penyuluhan mengenai masalah seksualitas, karena mereka tidak
ingin menghadapi kenyataan bahwa sebetulnya sejumlah remaja
sudah melakukan hubungan seksual atau melakukan aktivitas yang
memudahkan remaja melakukan hubungan seksual, seperti minum
minuman yang mengandung alkohol, ataupun melihat blue film.

Yuwono dkk melaporkan, 21 dari 864 remaja yang diteliti pernah
melakukan hubungan seksual. Sedangkan yang pernah berciuman
sebanyak 178 orang. Sementara Soeharyo melaporkan, 57 siswa dari
2748 siswa (2,1%) pernah berhubungan seks. Sebagian remaja masih
hidup dalam kemiskinan. Dan bagi mereka ini hubungan seksual
merupakan salah satu cara untuk mendapatkan uang dan
mempertahankan hidup.

Remaja dapat tertular AIDS. Menurut WHO, kurang-lebih 50%
dari orang yang terinfeksi HIV berusia kurang dari 25 tahun, dan
20% penderita AIDS berumur kurang dari 20 tahun. Sewaktu makalah
ini ditulis, penderita infeksi HIV di Indonesia yang berusia 5-19 tahun
ada 13 orang, dan lebih dari separuh penderita infeksi HIV/AIDS di
Indonesia berusia kurang dari 29 tahun.

Masa remaja merupakan masa yang penuh dengan perubahan,
baik jasmani maupun kejiwaan. Masa remaja juga diwarnai dengan
keinginan untuk bereksperimen, ingin mencoba-coba, termasuk yang
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berkaitan dengan perilaku. Perubahan sosial yang cepat menyebabkan
remaja terpapar terhadap berbagai macam pilihan perilaku, yang boleh
jadi memudahkan seseorang tertular AIDS. Karena itu remaja perlu
waspada tentang kemungkinan penularan AIDS, terutama yang
melalui hubungan seksual dan jarum suntik narkotika.

Banyaknya panti pijat di kota-kota di Indonesia, yang ternyata
merupakan pelacuran terselubung (Yudarini P. dkk, 1992), juga
mempermudah penularan AIDS. Sebuah penelitian pada 44 panti pijat
di Jakarta Selatan memaparkan bahwa lebih dari 50% tamu panti
pijat mengajak berhubungan seksual, dan hanya 58.8% wanita pemijat
yang menyediakan kondom. Pengemudi truk ternyata juga
mempunyai risiko tinggi tertular AIDS. Suarmiartha dkk (1992)
melaporkan bahwa 68.33% pengemudi truk Denpasar - Surabaya
biasa mencari pelacur dan tidak biasa memakai kondom.

Hasil studi kasus perilaku seksual buruh bangunan oleh Emiliana
(1992) menunjukkan, 27 dari 30 buruh bangunan migran di Denpasar
melakukan hubungan seksual di luar nikah. Sebagian besar dengan
pelacur.

Penderita infeksi HIV/AIDS yang berobat di Pokdisus AIDS
FKUI-RSCM menunjukkan asal dari berbagai lapisan sosial
masyarakat. Ada yang lulusan SD, SMP, SMA, akademi, bahkan
beberapa lulusan S2. Latar belakang pekerjaan juga berbagai macam.
Ada tukang parkir, pelacur, pegawai kebersihan, pegawai negeri,
pelaut, pramugara dan manager. Agama penderita juga bermacam-
macam: Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha. Jadi jelas AIDS
tidak pandang bulu, kaya-miskin, SD ataupun S2, pelacur ataupun
pegawai negeri, semua dapat tertular AIDS. Kesamaan dari sebagian
besar penderita adalah riwayat perilaku seksual. Meskipun ada dua
penderita hemofilia yang tertular HIV sesudah transfusi faktor
pembekuan nomor VIII.

AIDS bukan masalah homoseks atau wanita tuna susila. AIDS
dapat menyerang siapa saja. Dan AIDS adalah masalah kita bersama.
Karenanya langkah penanggulangan AIDS yang drastis perlu segera
diambil, baik oleh badan-badan pemerintah maupun oleh lembaga
swadaya dan seluruh lapisan masyarakat. Para ulama, pemuka agama
merupakan panutan masyarakat sehingga dapat memegang peran yang
penting sekali dalam penanggulangan AIDS. Para ulama diharapkan
dapat memperbaiki akhlak perilaku masyarakat, walaupun mungkin
memerlukan waktu yang lama.
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Bila kita melakukan berbagai usaha untuk mencegah penyebaran
penyakit yang menakutkan ini, mungkin penyebaran AIDS di Indo-
nesia dapat ditekan, dan sejarah perkembangan AIDS di Thailand
dan India tidak perlu terulang di sini.

AIDS dan Perilaku

AIDS, selain penyakit yang disebabkan oleh virus, juga merupakan
penyakit perilaku, karena sebagian besar penderitanya di seluruh dunia
mendapatkan penyakit tersebut melalui penularan seksual (70-80%)
dan narkotika (10%). Dengan perkataan lain, bila kita berperilaku
sehat, perilaku yang benar, kemungkinan tertular AIDS kecil sekali.

Masalahnya, perilaku yang baik dan benar tersebut harus
konsisten dan diterapkan sejak kecil. Islam mengatur hal ini, baik
melalui pendidikan akhlak pendidikan budi pekerti di lingkungan
keluarga maupun di sekolah. Seperti kita ketahui, ajaran Islam selain
mengatur masalah hukum dan iman juga mengatur masalah moral.
Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan bahwa beliau diutus
untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Di dalam Al-Quran
disebutkan bahwa watak perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai
teladan kita, wa innaka la’alaa khuluqin ‘adliim (al-Qalam: 4).
Dengan kata lain, nilai moral dalam Islam bukan hanya suatu etika
yang berlaku khusus, tetapi juga meliputi tindakan sehari-hari.

Di dalam Al-Quran jelas disebutkan bahwa hubungan seksual
antara sesama laki-laki merupakan perbuatan yang terlarang. Banyak
surat yang membahas masalah tersebut, antara lain Al-A’raaf ayat
80-84, surat Huud ayat 78-82, surat Al-Hijr ayat 71-77, Asy Syuaraa’
ayat 165-169 dan surat An-Naml 54-58.

“Dan (Kami mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada
kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum
pernah dikerjakan seorangpun di dunia ini? Sesungguhnya kamu
mendatangi lelaki untuk melepaskan syahwatmu, bukan kepada
perempuan; sesungguhnya kamu kaum yang melampaui batas,” (Al-
A’raaf: 80-81).

Adapun mengenai hubungan seksual antara lelaki dan wanita, Islam
mengatur masalah tersebut dalam perkawinan. Bila seorang lelaki
dewasa telah mempunyai penghasilan, ia amat dianjurkan untuk



�������� ���� ������� �������� ��� ��� ����

103

menikah. Bahkan pernikahan merupakan kewajiban bila lelaki yang
sudah mempunyai pekerjaan tersebut sukar mengendalikan nafsu
seksualnya.

Sebaliknya hubungan seksual di luar pernikahan sama sekali
dilarang. Di dalam surat Al-Isra’ ayat 32 disebutkan: “Janganlah
kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji
dan suatu jalan yang buruk.”

Minum alkohol seringkali menyebabkan seseorang kurang dapat
membedakan yang benar dari yang salah, menyebabkan seseorang
tidak dapat berpikir dengan terang bahwa hubungan seksual dengan
WTS dapat menularkan AIDS dan berbagai penyakit lain. Sebetulnya
hukum Islam tentang minuman keras tersebut jelas sekali. Antara
lain dalam surah Al-Baqarah ayat 219 disebutkan: “Mereka bertanya
kepadamu tentang khamar (minuman keras/alkohol) dan judi,
katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa
manfaat bagi manusia, tetapi dosanya melebihi manfaatnya.”

Dan menurut Al-Ahzab ayat 90, kita harus menjauhi keduanya
karena merupakan perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan.
Sekarang para cerdik pandai di Amerika menyadari bahwa minuman
yang memabukkan erat sekali hubungannya dengan AIDS, karena
sewaktu seseorang minum alkohol, ia tidak dapat lagi membedakan
mana yang salah mana yang benar, termasuk dalam pemuasan nafsu
seksualnya.

Beberapa penelitian di Afrika dan India membuktikan bahwa
prevalensi infeksi HIV pada lelaki yang tidak dikhitan lebih tinggi
dari yang dikhitan. Mungkin hal tersebut disebabkan perilaku lelaki
yang dikhitan yang menyeleweng atau melakukan hubungan seksual
di luar pernikahan jauh lebih sedikit daripada yang tidak dikhitan.
Prevalensi penyakit kelamin pada lelaki yang dikhitan juga lebih
rendah dibanding pada lelaki yang tidak dikhitan.

Seperti diketahui, bila seseorang menderita penyakit kelamin ia
lebih mudah tertular AIDS. Tetapi perlu ditekankan bahwa orang
yang dikhitan tetap dapat tertular AIDS melalui hubungan seksual.
Di Amerika saat ini, sesudah era AIDS, mulai disadari bahwa
kebersihan alat kelamin penting, dan mereka mulai menganjurkan
buang air kecil dan mandi sesudah hubungan suami isteri - hal yang
sudah baku di dalam agama Islam sejak lebih dari 1000 tahun yang
lalu.
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1 Dimuat dalam Medical Progress, August 1990.

Introduction

The first recognition of the Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS) was in June 1981, when 5 cases of Pneumocystis carinii pneu-
monia occurring among young homosexual men were reported in
Los Angeles, USA. By the end of March 1990, a total of 237,110
cases of AIDS had been reported to the World Health Organization
(WHO) from 79 countries. It is estimated that 5 to 10 million people
are now infected by the human immunodeficiency virus (HIV), un-
derlining that AIDS is a devastating health problem worldwide.

AIDS: The Global Picture

From analysis of AIDS cases and seroprevalence data, 3 distinct pat-
terns of AIDS transmission have been recognized (Mann, et al. 1988).

Pattern I is typical of industrialized countries (e.g. the United
States, Canada, Western European countries, Australia, and New
Zealand), with large numbers of reported cases. In these countries,
HIV probably began to spread extensively in the late 1970s. Most
cases occur among homosexual or bisexual males and urban
intravenuous (IV) drug users. Heterosexual transmission also occurs
and appears to be slowly increasing. Pediatric cases are less com-
mon, because relatively few women have been infected. The male to
female ratio of reported AIDS cases ranges between 10:1 and 15:1.
By the end of May 1990, the US had reported 136,204 cases of AIDS
(US Department of Health and Human Services 1990).

In Pattern II, most cases occur among heterosexuals, and the
ratio of infected males to females is approximately 1:1. Transmis-
sion through homosexual activity or IV drug use is either absent or at
a low level, but because many women are infected, prenatal trans-
mission is common. The Pattern II areas (e.g. central, eastern, and

Indonesia1
AIDS in Southeast Asia:
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southern Africa, and certain Latin American countries, particularly
the Caribbean) probably saw  the extensive spread of HIV beginning
in the late 1970s, similar to Pattern I countries. The use of non-ster-
ile  needles or other skin-piercing instruments may contribute to the
future spread of HIV in these areas.

In Pattern III areas (the Asia-Pacific region including Australia
and New Zealand, Eastern Europe, North Africa, and the Middle
East), HIV was probably introduced in the early to mid-1980s, and
only a small number of AIDS cases have so far been reported. These
have generally occurred in people who have traveled to areas with
the former 2 patterns and had sexual contact there or contact with
infected blood products. Indigenous homosexual, heterosexual and
IV drug use transmissions have only recently been documented. An
example is Japan, where information received by the end of August
1988 revealed 1,048 HIV-infected persons, more than 95% of them
hemophiliacs. More recent information obtained showed that num-
ber of infected hemophiliacs had increased  to 1,600 (editorial 1989).

In India, as of the end of April 1988, there was a total of 103,249
persons from high risk groups who had been screened, with 256 (100
males and 156 females) shown to be seropositive (Indian Council of
Medical Research 1988). Of these, 198 were prostitutes, 66 were
heterosexually active men and 57 were heterosexually active women.
Heterosexual promiscuity appears to have played a major role in the
transmission of HIV in India. Other studies have revealed that risk
factors for HIV in sexually transmitted disease (STD) patients in
India are genital ulcer disease, non-use of condoms, increased pro-
miscuity, use of alcohol and lack of circumcision in males
(Shanmugasundararaj 1989).

Another example is Thailand, where the HIV seroprevalence
among IV drug users in Bangkok seeking treatment is up from 1% in
1977 to nearly 16% in early 1988 (Mann & Chin 1988). The preva-
lence of risk factors in 3090 healthy HIV-infected persons is IV drug
users 91%, homosexual and bisexual males 4.66%, heterosexual fe-
males 1.23%, heterosexual males 0.67%, blood recipients 0.13% and
unknown 4.66% (Thongcharoen et al. 1989).

The Philippines reported 20 AIDS cases and 113 HIV-positive
individuals (73 females and 36 males) as of December 1988 (Edito-
rial 1989). The testing of 90803 samples obtained from female pros-
titutes revealed 60 persons infected.
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Current Status of AIDS in Indonesia

In 1983, a preliminary survey of male prostitutes was done, and 3
male homosexuals with symptoms (lymphadenopathy, weight loss,
malaise and reversal of the T4/T8 ratio) suggestive of the AIDS-
related complex (ARC) were found (Djoerban 1984). However, no
test for confirmation of this was available at that time.

Currently, reports of AIDS are rare in Indonesia. Until January
1990, there had been only 7 confirmed cases reported, comprising 4
foreigners (Dutch, American, French and Canadian) and 3 Indone-
sians. All of  them were males in the 20- to 40-year age group and
have already died. Furthermore, 13 HIV seropositive individuals
among the high risk groups were detected, comprising 1 IV drug
user, 1 hemophiliac and the rest mostly homosexual males. Three of
the seropositives were detected during a survey. The others were
detected either in the course of a  diagnostic work up for other prob-
lems or as a result of testing sought by the individuals themselves.
They were located in Jakarta, Bali, and Surabaya.

Out of 46,682 workers destined for Saudi Arabia who have been
screened, 41 have been found to be repeatedly positive on enzyme-
linked immunosorbent assay (ELISA). Confirmatory testing with West-
ern Blot was positive in only 1 person, and he had a history of IV drug
use. Testing of 9.864 samples of blood donors from various cities and
another 298 samples from children receiving multiple transfusions could
not identify any infected individuals. From 8,962 samples obtained
from the high risk groups screened, 1 person was HIV seropositive.

Behavioral Patterns of High Risk Groups
in Indonesia

It is difficult to obtain precise information on high risk groups in
Indonesia. Solid data on the homosexual population and on prosti-
tutes are not available due to various factors such as cultural non-
acceptance. The first homosexual organization, named Lambda In-
donesia, was established in March 1988 in Solo, with 300 registered
members, but only 30% were willing to reveal their identities. Lambda
Indonesia’s objectives were to enhance communication among mem-
bers and build up their image and identity in Indonesian society.
Handoyo (1986) reported in a survey of the homosexual community
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in south Jakarta that, in addition to providing sexual services outside
the group, 90% of the respondents were having sexual relationship
within the community. One-fifth of them had been homosexual inti-
mate with foreigners. City parks, bars, hotels and private residences
have been their rendezvous points.

Another high risk groups in Indonesia is the female prostitutes.
The exact number of prostitutes is unknown. In Jakarta they are lo-
cated in various parts of the city. The majority comes from lower strata
of society (elementary school background). More than 50% have been
married and divorced. Sexual intercourse is primarily in the peno-vagi-
nal manner, but oral sex is not uncommon. Massage parlors with tradi-
tional masseuses seem to be another mode of prostitution that can be
included in the high risk group. Such disguised prostitution creates
problems in the control and surveillance of HIV and AIDS.

IV drug users can be found in the larger towns in Indonesia.
They are predominantly males (90%) of younger age groups (15-25
years) and higher socioeconomic classes.

The Indonesian Response

The National Committee for AIDS (NCA), a governmental organi-
zation , was formed in 1985. The committee has organized a nation-
wide serosurveillance program for the detection of HIV infection
among high risk groups to provide the data essential for planning
and effective program for the control of HIV infection. The NCA
has implemented other projects such as the production and distribu-
tion of leaflets and booklets on AIDS, the training of health workers
and the provision of laboratory equipment.

Several Indonesian universities, including the University of In-
donesia in Jakarta, Airlangga University in Surabaya, and Udayana
University in Denpasar, Bali, are also involved in actively partici-
pating in the fight against AIDS. The University of Indonesia Medi-
cal School, for instance, has an AIDS study group currently in the
process of establishing an AIDS counseling center. Other projects
already completed by the study group have involved conducting a
serosurvey, printing  and distributing booklets, organizing seminars
and symposia, running training sessions on AIDS, providing consul-
tations on several AIDS and seropositive cases, and doing research
on the patterns of high risk behavior among the population. Programs
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currently in progress include the development of an Indonesian lan-
guage counseling curriculum and materials for use by a number of
different educational institutions.

Increasingly aware of the potential threat to the community from
this disease, several private organizations as well as the more spe-
cialist medical professional groups, such as the Indonesian Associa-
tion of Public Health, are joining in the fight against AIDS.

Facts About AIDS

AIDS is a fatal disease
AIDS is a viral disease, not a homosexual disease
AIDS is not easily transmitted
AIDS is spread by sexual intercourse, by contaminated blood and by
contaminated needles
AIDS is not spread by insect bite, nor by casual contact (e.g. hand-
shaking, coughing, use of swimming pools and public toilets)
A person can look and feel healthy and yet still be able to spread the
infection that causes AIDS
Anyone can contract AIDS

HIV/AIDS Surveillance Report in INDONESIA
Through December 31 1991

No Group tested Number HIV
tested positive

1 Workers for Saudi Arabia 1987 46.682 1

2 Diagnostic work up 1987-1990 1.252 42

3 Blood donors 1987-1990 94.618 0

4 Cross sectional survey high risk group 1988 7.806 1

5 Cross sectional survey high risk group 1989 9.998 1

6 Sentinel surveillance high risk, 1989-1990 4.114 0

7 Cross sectional survey 1990 3.464 0

8 Cross sectional survey high risk group 1991 10.803 2

Total 178.737 47
Note: Data quoted from Djoerban, Z. and Soemarsono, “AIDS/HIV in Indonesia,” in AIDS in Asia,

eds. Gross PF, Penny R., 12-14, 1992.
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Pendahuluan

Penyakit Menular Seksual (PMS) adalah penyakit-penyakit yang
ditularkan melalui hubungan seksual. PMS dapat menimbulkan rasa
nyeri, dapat menyebabkan infertilitas (mandul), dan adapula PMS
yang dapat menyebabkan kematian, bila tidak diobati.

Sebagian besar PMS yang sering ditemukan sebetulnya dapat
disembuhkan dengan mudah, misalnya gonorrhoe, sifilis,
trikomoniasis dan infeksi klamidia. Diperlukan pelatihan-pelatihan
yang bertujuan meningkatkan ketrampilan dokter untuk mendiagnosis
dan mengobati PMS dengan benar. Dalam upaya menekan penularan
HIV/AIDS, maka program mendiagnosis dan mengobati PMS
menjadi amat penting. Untuk diketahui, setiap tahun ada 333 juta
orang yang terinfeksi PMS bukan virus, yang sebagian besar dapat
disembuhkan dan ada 1 juta infeksi terinfeksi PMS virus (herpes dan
hepatitis B).

Beberapa tahun yang lalu banyak orang yang beranggapan bahwa
HIV dan penyakit menular seksual (PMS) merupakan 2 isu yang
sama sekali terpisah. Namun sebetulnya keduanya saling berkaitan
erat. Pertama, seseorang yang menderita PMS, mempunyai risiko
lebih besar untuk tertular HIV. Penyakit sifilis dan herpes (dan
beberapa PMS lain)   menyebabkan luka terbuka yang memudahkan
HIV masuk ke peredaran darah. Penyakit gonorrhea, klamidia dan
beberapa PMS lain menyebabkan limfosit CD4 (limfosit T helper)
dimobilisasi, mengumpul di daerah yang terinfeksi, urethra misalnya,
untuk melawan infeksi PMS tersebut. Namun, seperti kita ketahui
CD4 adalah sasaran utama HIV, sehingga orang dengan gonorrhea
dan klamidia lebih mudah tertular HIV. Kedua, demikian pula
sebaliknya, odha mempunyai risiko lebih besar untuk tertular PMS.

Penyakit Menular
Seksual dan

HIV/AIDS

Disampaikan di Kursus Jender dan Seksualitas, FISIP Universitas Indonesia, 23 Pebruari - 19
Maret 1999, Jakarta.
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HIV dan PMS keduanya ditularkan melalui hubungan seksual. Ketiga,
odha yang mendapat PMS, lebih infeksius, lebih mudah mudah
menularkan HIV ke orang lain.

Penelitian pada odha dengan urethritis gonorrhea menunjukkan
peningkatan jumlah HIV di dalam air mani.

Keempat, orang dengan HIV/AIDS bila tertular herpes dan  sifilis,
gejala PMS-nya akan lebih berat. Hal ini sebetulnya tidak mengheran-
kan, karena infeksi HIV menyebabkan imunitas tubuh menurun,
sehingga tidak cukup mempertahankan diri terhadap serangan dari
luar, termasuk serangan infeksi PMS. Dapat disimpulkan bahwa  salah
satu cara menekan penyebaran HIV/AIDS adalah melakukan upaya
pencegahan penularan dan pengobatan PMS.

Ada data yang menarik untuk disimak, yang menunjukkan
besarnya masalah PMS dan kaitannya dengan HIV/AIDS. Hasil survei
di Asia (Progress, WHO 1997 No41) cukup menghawatirkan. Korea
misalnya, 17% (178/1039) buruh pabrik pernah sakit PMS. Untuk
mahasiswa angkanya lebih rendah, yaitu 3% sampai 8%.

Di Amerika, insidens penyakit gonorrhea tertinggi didapatkan
pada kelompok usia 15-19 tahun, dan pada perempuan; rangking ke-
dua juga pada kelompok usia 15-19 tahun, laki-laki. Remaja mem-
punyai risiko yang cukup besar untuk tertular PMS, antara lain karena
kurangnya informasi yang mereka dapatkan ataupun karena minimnya
akses ke layanan kesehatan.

Untuk Indonesia, Suryadi dan kawan-kawan (JEN, 1998)
melaporkan kualitas layanan PMS yang buruk di 19 klinik kesehatan
yang terlibat dalam program pencegahan HIV-AIDS di Jakarta,
Surabaya dan Manado. Hanya 8% pasien yang menerima layanan
PMS kualitas baik sesuai standar WHO. Pengobatan yang berkualitas
baik juga mengecewakan, 0% di Jakarta, 58.3% di Surabaya dan
21.7% di Manado.

Dari laporan Suryadi dkk tersebut, dapat dilihat bahwa PMS di
kalangan PSK cukup tinggi. Namun yang lebih memprihatinkan
adalah jumlah prostitusi anak yang cukup menonjol. PSK yang berusia
kurang dari 16 tahun ada 10% di Jakarta, 12% di Surabaya dan 20.6%
di Manado. Masalah ini dibahas lebih rinci di artikel “Memberangus
Prostitusi anak” di Bab.Pencegahan.
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Pencegahan dan Pengobatan PMS

Pencegahan lebih baik dari pengobatan, apalagi beberapa PMS seperti
herpes genitalis dan HIV/AIDS tidak dapat disembuhkan. ABC
pencegahan PMS adalah sebagai berikut:

l Abstain from sex, sama sekali tidak melakukan hubungan seksual
l Be faithful. Setia, melakukan hubungan seks hanya kepada suami

atau isteri saja.
l Consistently use Condom. Selalu memakai kondom bila

melakukan hubungan seksual.

Untuk remaja, siswa SLTP, SLTA ataupun mahasiswa yang belum
menikah misalnya, maka tidak melakukan hubungan seksual sama
sekali adalah anjuran utama, disamping anjuran untuk puasa, atau
sublimasi dengan kegiatan olahraga. Sedangkan untuk yang sudah
menikah upaya pencegahan PMS terpenting adalah saling setia. Untuk
odha, maka kondom mutlak dianjurkan selalu dipakai bila melakukan
hubungan seksual dengan suami atau isterinya. Kondom juga amat
dianjurkan untuk disediakan di lokalisasi pelacuran. Pesan yang
penting disampaikan dalam program pencegahan PMS adalah bahwa
orang dengan PMS (termasuk HIV/AIDS) biasanya dari luar tidak
tampak sakit, bahkan yang bersangkutan seringkali juga tidak merasa
sakit.

Sebagian besar PMS dapat disembuhkan dengan obat-obat yang
tersedia di apotek di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Tenaga
kesehatan, baik dokter yang bekerja di puskesmas ataupun praktek
pribadi, demikian juga perawat, mantri, bidan dan petugas keluarga
berencana perlu mengenal gejala PMS dan mengobati atau merujuk
bila menemukan pasien PMS. Dibahas gejala dan pengobatan
beberapa PMS. Pengobatan dibahas lebih rinci, karena berdasarkan
temuan Suryadi, kualitas pengobatan PMS di Jakarta, Menado dan
Surabaya mengecewakan sekali.

Gonorrhoea dan/atau klamidia

Gejala gonorrhoea seringkali sukar dibedakan dari klamidia, sehingga
dibicarakan bersamaan.  Gejala kedua penyakit tersebut pada
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perempuan berbeda dari laki-laki. Pada perempuan gejala yang sering
ditemukan adalah keputihan, perdarahan melalui vagina dan nyeri
perut bagian bawah. Seorang perempuan dapat menderita gonorrhea
atau klamidia, tanpa gejala sama sekali untuk beberapa bulan. Gejala
pada laki-laki berupa nyeri sewaktu kencing dan kencing nanah.
Berbeda dari wanita, gejala pada laki-laki biasanya langsung
dirasakan segera sesudah infeksi.

Tanpa pengobatan, gonorrhea dan klamidia dapat menyebabkan
kemandulan. Bila melahirkan, ibu yang terinfeksi dapat menularkan
gonorrhea ke bayinya dan menyebab-kan kebutaan bila tidak segera
diobati.

Pengobatan gonorrhea tidak  sukar, cukup dengan satu kali
minum obat atau satu kali suntikan, dengan obat-obat sbb.: (a)
siprofloksasin 500 mg, satu tablet; obat ini  tidak boleh diberikan
kepada wanita hamil atau menyususi, (b) sefiksim 400mg, satu kapsul,
(c) seftriakson 250 mg suntikan intramuskular, (d) spektinomisin 2
g, suntikan intramuskular.

Pemberian penisilin tidak dianjurkan lagi, karena bisanya sudah
resisten. Untuk daerah, dimana gonorhea belum resisten terhadap
kanamisin dan kotrimoksasaol, kedua obat tersebut dapat dipakai de-
ngan hasil baik. Dosis kanamisin 2 g suntikan intramuskular, sedang-
kan kotrimoksasol (80/400) diminum 10 tablet sehari selama 3 hari.

Obat untuk infeksi klamidia adalah (a) azitromisin 1 tablet 1mg
satu kali minum, atau (b) doksisiklin 100 mg 2 kali sehari selama
seminggu, (c) tetrasiklin 500mg, 4 kali sehari untuk seminggu.
Tetrasiklin dan doksisiklin tidak boleh diberikan pada wanita hamil
atau sedang menyusui. Pada kedua kondisi ini dapat diberikan (d)
amoksisilin 500 mg, 3 kali sehari selama seminggu atau (e) eritromisin
500 mg, 4 kali sehari selama seminggu.

Trikomoniasis

Gejala pada perempuan berupa rasa panas dan gatal pada vagina,
nyeri sewaktu kencing dan keluar cairan dari vagina, warna kuning
kehijauan, berbusa dan bau. Pada laki-laki gejalanya adalah keluar
cairan putih encer dari penis dan rasa nyeri atau panas sewaktu
kencing.

Pengobatan pilihan adalah metronidasol 2g sekali minum atau
metronidasol  400-500mg diminum 2 kali sehari selama 7 hari. Obat



�������� ���� ������� �������� ��� ��� ����

114

ini tidak boleh diberikan kepada wanita hamil muda (sampai
kehamilan 4 bulan). Metronidasol juga tidak boleh diminum bersama
minuman beralkohol, dapat menyebabkan mual dan muntah.

Sifilis

Gejala sifilis adalah luka pada penis, vagina dan anus yang tidak
nyeri. Biasanya menghilang sendiri setelah beberapa hari tanpa
pengobatan sehingga biasanya tidak diperhatikan, khususnya pada
wanita. Kemudian, sifilis akan menyebar ke seluruh tubuh, sehingga
setelah beberapa minggu atau beberapa bulan dapat timbul gejala
sakit menelan, demam atau rash di kulit. Semua gejala ini juga bisa
menghilang sendiri. Tanpa pengobatan, sifilis dapat menyebabkan
kelumpuhan, gangguan di jantung dan kematian. Wanita hamil dengan
sifilis dapat menularkan ke anaknya.

Pengobatan pilihan adalah (a) bensatin penisilin 2.4 juta unit,
disuntikkan intramuskular, masing-masing di pantat kiri dan kanan,
atau (b) penisilin prokain 1.2 juta unit intramuskular setiap hari selama
10 hari. Untuk yang alergi penisilin dapat diberikan (c) doksisiklin
100mg, diminum 2 kali sehari selama15 hari atau (d) tetrasiklin 500
mg, diminum 4 kali sehari selama 15 hari. Untuk wanita hamil yang
alergi penisilin dapat diberikan (e) eritromisin 500 mg, diminum 4
kali sehari selama 15 hari.

Herpes genitalis

Gejala herpes berupa blister kecil satu atau lebih (serupa cacar air) di
sekitar vagina, penis atau anus; kelainan ini kemudian pecah. Pada
infeksi pertama, nyeri akan menghilang setelah 3 minggu. Kelainan
serupa akan hilang timbul, karena virus herpes menetap di tubuh.
Untuk mencegah penularan, tidak boleh melakukan hubungan seksual
selama ada blister, walaupun dengan kondom. Herpes dapat menular
walaupun sedang tidak ada blister, dalam hal ini kondom dapat
mencegah penularan.

Pengobatan tidak dapat menyembuhkan secara total. Obat yang
dapat diberikan adalah  asiklovir 200 mg, diminum 5 kali sehari
selama 7 hari. Bila kambuh diberikan dosis yang sama untuk 5 hari.
Bila kambuh lebih dari 6 kali setahun, asiklovir 200mg diminum 3
kali sehari terus menerus. Wanita hamil dengan herpes dapat
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menularkan ke bayinya, amat berbahaya buat bayi dan memerlukan
penanganan yang tepat.

Kesimpulan

Terdapat hubungan timbal balik yang erat antara PMS dan HIV/AIDS;
PMS misalnya, mempermudah efektiftas penularan HIV/AIDS. PMS
merupakan masalah yang cukup serius di Indonesia. Selain itu kualitas
layanan diagnosis dan pengobatan PMS masih memprihatinkan,
padahal program pencegahan dan pengobatan PMS mempunyai peran
yang penting dalam penanggulangan HIV/AIDS.
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Virus
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Sejak dilaporkan kasus AIDS yang pertama oleh Gottlieb dkk. di
Los Angeles pada tanggal 5 Juni 1981, penelitian mengenai penyakit
baru dan fatal ini telah berkembang dengan amat pesat.

Virus penyebabnya telah ditemukan dalam waktu singkat, yaitu
pada bulan Januari 1983 oleh Luc Montagnier dkk dari Institut Pas-
teur Perancis, dan diberi nama LAV (lymphadenopathy virus).
Penemuan ini kemudian disusul berturut-turut oleh Gallo pada bulan
Maret 1984 (Human T Lymphotropic Virus type III, disingkat HTLV-
III) dan J.Levy (AIDS Related Virus, disingkat ARV).

Perkembangan selanjutnya mengenai virus penyebab AIDS ini
dapat dilihat pada tabel berikut:

Waktu Hasil

Januari 1983 Penemuan retrovirus baru oleh Luc Montagnier dari Prancis
pada seorang penderita limfadenopati. Virus baru ini ia
namakan lymphadenopathy virus, disingkat LAV (8).

1983 Isolasi virus LAV pada penderita AIDS

Maret 1984 Penemuan virus penyebab AIDS di Amerika oleh R.Gallo,  ia
sebut HTLV-III (6)

Juli 1984 Penemuan virus penyebab AIDS di Amerika oleh J.Levy. Ia
namakan AIDS Related Virus, disingkat ARV (7)

Agustus 1984 Kloning molekul HIV

Oktober 1984 Cara-cara inaktivasi HIV diketahui

Januari 1985 Publikasi sekuen lengkap dari virus HIV

Juni 1985 Biologi dari virus HIV telah diketahui lebih dalam. ELAVIA dari
Institut Pasteur mulai dipasarkan.

1986 Luc Montagnier menemukan virus baru pada 2 penderita AIDS:
LAV-2.

1986 Myron Essex dari Boston, USA, menemukan virus baru pada
orang sehat di Afrika, yang ia namakan HTLV-IV. Virus ini tidak
menyebabkan AIDS.

Virus Penyebab

Human Immuno-deficiency Virus
AIDS:
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Waktu Hasil

Mei 1986 Komisi Taksonomi Internasional memberi nama-nama baru
untuk virus penyebab AIDS, yaitu Human Immunodeficiency
Virus, disingkat HIV. Gen “art” yaitu gen ketujuh dari HIV
ditemukan.

Oktober 1986 Institut Karolinska menemukan varian baru yang banyak
berbeda dari HIV dan LAV-II, ditemukan pada seorang
penderita AIDS asal Afrika Barat (2).

Taksonomi

Sebelum membicarakan virus penyebab AIDS, akan dibicarakan
sedikit mengenai virus pada umumnya.

Virus adalah makhluk Tuhan yang paling kecil. Mereka bukan
mikroorganisme karena tidak terdiri dari sel-sel. Mereka juga berbeda
dari bakteri, karena tidak mempunyai organel dan tidak mempunyai
metabolisme. Struktur virus amat sederhana.

Virus terdiri dari genom asam nukleat yang dilindungi oleh la-
pisan protein: bersifat lembam (inert), tidak mempunyai metabolisme,
tidak dapat berkembang biak sendiri sampai mereka masuk ke dalam
sel makhluk lain. Jadi replikasi hanya terjadi di dalam sel hidup
makhluk lain. Karena itu virus disebut parasit intraseluler obligat: ia
memanfaatkan organel dan sistem metabolisme makhluk tersebut
untuk berkembang biak. Genom virus terdiri dari DNA atau RNA.
Yang terakhir ini khas untuk virus. Tidak ada makhluk lain di dunia
yang memakai RNA sebagai sumber informasi genetik. Jadi virus
dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu virus DNA dan virus RNA.

Yang termasuk virus DNA antara lain famili Herpesviridae
(anggota famili ini antara lain virus-virus Epstein Barr, Herpes Sim-
plex, Herpes Zoster  dan Cytomegalovirus), Hepadnaviridae,
Poxviridae dan lain-lain.

Sedangkan yang termasuk virus RNA antara lain adalah famili-
famili Retroviridae, Arenaviridae, Paramyxoviridae dan
Coronaviridae.

Retroviridae terdiri dari 3 subfamili (8,9) :
a. Oncovirinae (onkogenik):

l Virus leukemia burung (Avian) l HTLV-I
l Virus Sarkoma Rous l HTLV-II
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b. Lentivirinae (nononkogenik, patogen):
l Virus Visna dan Maedi (biri-biri)
l Virus Ensefalitis Kaprin (kambing)
l Virus anemia infeksiosa kuda
l HIV

c. Spumavirinae (nonpatogen)
Gallo berbeda pendapat dengan Luc Montagnier. Mula-mula HIV
tidak termasuk Lentivirinae seperti skema di atas, melainkan harus
dimasukkan ke dalam subfamili Oncovirinae bersama-sama dengan
HTLV-I, HTLV-II. Oleh karena itu Gallo menamakan virus penyebab
AIDS ini HTLV-III.

Pemakaian beberapa nama yang berbeda untuk virus penyebab
AIDS agak membingungkan banyak orang. Oleh sebab itu, pada bulan
Mei 1986, Komisi Internasional mengenai Taksonomi Virus
menganjurkan pemakaian istilah baru Human Immuno-deficiency
Virus disingkat HIV.

Sifat HIV

Dahulu penelitian mengenai retrovirus ini banyak menemui
kesulitan, khususnya dalam hal mengisolasi virus dari sel yang
sudah jelas terinfeksi. Akhir-akhir ini kemajuan dalam teknologi
faktor pertumbuhan (growth factor) banyak menolong masalah
tersebut.

Pertumbuhan sel limfosit T dapat dirangsang oleh T cell growth
factor, atau disebut juga interleukin-2 (IL-2), sehingga virus yang
ada di dalamnya juga ikut berkembang biak dan lebih mudah diisolasi.
Dengan teknik ini, pada tahun 1980 telah dapat diisolasi untuk pertama
kalinya retrovirus yang menyerang manusia, yaitu HTLV-I yang
menyebabkan penyakit limfoma T; kemudian disusul penemuan vi-
rus AIDS di Perancis dan Amerika.

Retrovirus mempunyai sifat khas dalam hal reproduksi. Virus
famili ini mempunyai enzim yang disebut reverse transcriptase.
Enzim ini menyebabkan retrovirus mampu mengubah informasi
gene-tiknya ke dalam bentuk yang terintegrasi di dalam informasi
genetik dari sel yang diserangnya. Jadi setiap kali sel yang dimasuki
retrovirus membelah diri, informasi genetik virus juga ikut
diturunkan.
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Satu kali terinfeksi oleh retrovirus, maka infeksi ini akan bersifat
permanen, seumur hidup. Pada beberapa tahun pertama sesudah
infeksi, kadang-kadang retrovirus tidak menyebabkan penyakit.
Kemudian, karena keadaan tertentu,  materi genetik yang ada dalam
sel pejamu (host cell) menjadi aktif memproduksi virus. Pada infeksi
oleh HIV, yang biasanya diserang adalah sel-sel sistem imun. Maka
perangsangan respon imun mungkin sekali merupakan faktor yang
mengaktivasi produksi virus (1,4).

HIV dapat ditemukan dan dapat diisolasikan dari sel limfosit T,
limfosit B, makrofag (otak, paru), kulit, plasma, semen, saliva, urine,
air mata, air susu, cairan serebrospinal, kelenjar getah bening, otak,
sumsum tulang, dan cairan sekret serviks serta vagina.

Penemuan HIV dalam berbagai cairan tubuh ini tidak berarti
virus dapat ditularkan dengan mudah melalui cairan tersebut. Sampai
sekarang hanya darah dan semen yang jelas terbukti sebagai sumber
penularan HIV, yaitu melalui cara :

a. Hubungan seksual:
l Laki-laki ke laki-laki
l Laki-laki ke wanita
l Wanita ke laki-laki

b. Parenteral:
l Transfusi darah dan komponen-komponennya
l Jarum suntik yang terkontaminasi

c. Perinatal dari ibu ke anak:
l Sewaktu melahirkan
l Air susu
l Transplasenta

Berbagai strain HIV telah ditemukan. Sebagian hanya berbeda sedikit
dari yang lain, tetapi sebagian lagi berbeda banyak. Biasanya perbeda-
an terletak pada lapisan pelindung luarnya, atau disebut juga amplop
virus, yaitu bagian dari virus yang dikenal pertama kali oleh sistem
pertahanan tubuh kita. HIV mempunyai kemampuan untuk mengubah
struktur genetik dari protein lapisan pelindung luar ini, sehingga sulit
dikenali oleh sistem pertahanan tubuh manusia. Hal ini merupakan
salah satu hal yang mempersulit pembuatan vaksin (1).

Ada 2 tipe HIV, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Yang sering ditemukan
di banyak negara di seluruh dunia adalah HIV-1, sedangkan HIV-2
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hanya ditemukan di beberapa tempat tertentu saja, khususnya di
Afrika Barat. Berbeda dari HIV-1, virus tipe 2 mempunyai produk
genetik yang berbeda (Vpx) dan patogenisitasnya rendah, tidak
seganas HIV-1.

Biologi Molekuler

Agar HIV dapat berkembang biak, RNA berubah menjadi DNA
intermedier dengan pertolongan enzim reverse transcriptase. DNA
asal HIV ini kemudian bergabung dengan DNA sel yang diserang,
dalam bentuk provirus.

Pada kedua ujung genom provirus HIV terdapat Long Terminal
Repeat (LTR) yang terdiri dari 638 pasang basa. Di dalamnya terdapat
7 gen. Hal ini amat berbeda dari retrovirus lainnya yang hanya
mempunyai 3 gen utama: gag, pol dan env. HIV mempunyai beberapa
tambahan gen yaitu :

1. Gen Q atau “sor” (short open reading frame)
2. Gen S atau “tat” (transactivator)
3. Gen F atau “3’orf” (3' open reading frame)
4. Gen “art” (anti repressor translation)

Gen gag mengatur pembentukan protein inti nukleokapsid. Gen pol
untuk pembentukan polymerase (reverse transcriptase) dan protease.
Gen env untuk amplop.

Salah satu sifat istimewa HIV ialah dapat merangsang replikasi
HIV sendiri di dalam sel pejamu. Sifat autostimulasi ini diatur oleh
gen tat.

Gen ketujuh yang baru ditemukan tahun 1986 adalah gen art
(anti represor translation) yang berfungsi mengaktifkan gen gag dan
gen env. Jadi gen tat dan gen art penting sekali untuk replikasi virus.
Aktivitas kedua gen ini juga yang menyebabkan adanya fenomena
“laten” yaitu waktu antara infeksi HIV pada seseorang sampai dengan
timbulnya AIDS.

Ada 3 protein untuk nukleokapsid, yaitu p13, p25 dan p18.
Amplop pembungkus virus terdiri dari 2 glikoprotein, yaitu gp
110 dan gp 41. Seringkali pada serum penderita AIDS juga
ditemukan protein p68 (enzim reverse transcriptase) dan p34
(endonuklease).
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Asal HIV

Retrovirus ada yang endogen dan ada yang eksogen. Endogen artinya
ada di dalam gen pejamu, bergabung dengan gen pejamu (normal
cellular gen). Seperti telah disebutkan di atas, infeksi retrovirus
biasanya permanen, seumur hidup sel yang didiami retrovirus.
Eksogen artinya berasal dari spesies lain, misalnya virus kera yang
menyerang manusia: jadi endogen untuk kera, tetapi eksogen untuk
manusia.

Berdasarkan data serologi dan virologi dari serum-serum yang
disimpan bertahun-tahun yang lalu dan berasal dari Amerika dan
Afrika, dapat dibuktikan bahwa HIV adalah virus baru. Diduga
retrovirus yang biasanya menyerang kera hijau (Ordo Simian)
Afrika, yang disebut STLV-III (Simian T Lymphotropic Virus
Type III) menembus barrier spesies dan masuk ke dalam tubuh
manusia. Virus tersebut kemudian berubah menjadi bentuk yang
juga tidak patogen, yaitu HTLV-IV, lalu berubah menjadi HIV
yang bersifat patogen. Sudah dibuktikan bahwa ketiga virus
tersebut - STLV-III, HTLV-IV dan HIV - mempunyai banyak
persamaan.

Penelitian yang dilakukan pada serum-serum yang disimpan
sejak tahun 1970 yang diambil dari wanita-wanita Zaire - waktu itu
untuk penelitian hepatitis B - ternyata yang serologi positif terhadap
HIV hanya sebuah di antara 220 sampel. Jadi kurang dari 0,5%.
Pemeriksaan serupa terhadap darah yang diambil tahun 1977
menunjukkan kenaikan - yang positif 5 sampai 10%. Diambil
kesimpulan bahwa di Afrika pun HIV merupakan virus baru.

Efek terhadap Sistem Imun

Sistem imun pada manusia amat kompleks dan saling berkaitan
antarberbagai sel dan jaringan. Kerusakan pada salah satu komponen
dapat mengganggu seluruh sistem, terutama bila yang rusak komponen
utama. Pada AIDS sebetulnya yang rusak hanya satu komponen saja,
yaitu limfosit T-helper, yang secara bertahap makin berkurang.

Ada beberapa fungsi limfosit T-helper yang penting sekali, antara
lain menggerakkan sistem imun dengan (a) membuat zat-zat kimia
yang merangsang pembentukan antibodi dan (b) merangsang
pematangan beberapa jenis sel di dalam sistem imun.
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Akibat dihancurkannya sel T helper ini oleh HIV, maka pada
penderita AIDS ditemukan berbagai kelainan sistem imun, antara
lain fungsi “natural killer”, fungsi limfosit B, fungsi monosit-
makrofag terganggu; demikian pula terdapat kelainan dalam serum :
faktor suppressor, interferon, beta 2 mikroglobulin, alfa 1 timosin
dan timolin.

Selain membunuh limfosit T-helper, HIV juga mengganggu
fungsi dari limfosit T-helper yang masih hidup, sehingga tidak bisa
mengenal antigen-antigen yang masuk dan tidak dapat memulai
respon imun terhadap antigen tersebut.
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Dinamika virus

Pada awal era AIDS, sukar menjelaskan mekanisme timbulnya ke-
lainan pada pasien (patogenesis) karena gejala penyakit tidak segera
muncul sesudah terjadi infeksi: selama beberapa tahun pasien tampak
sehat dan merasa sehat, namun bila darahnya diperiksa ditemukan
ada HIV. Beberapa hasil penelitian terakhir menunjukkan bahwa pada
periode asimptomatik ini replikasi virus terjadi terus menerus. Demi-
kian pula infeksi baru pada sel darah terus terjadi. Jadi, sebetulnya
tidak pernah ada masa laten(1).

Kemudian makin terkumpul data yang membuktikan bahwa
jumlah kuantitatif virus di dalam plasma (plasma viral load) merupa-
kan faktor prediksi yang penting untuk menduga apakah seorang yang
terinfeksi HIV akan segera masuk tahap AIDS atau akan meninggal.

Para peneliti kemudian mencari hubungan antara konsentrasi
RNA dari HIV dengan perjalanan penyakit AIDS pada studi kohor(2).
Hasilnya amat menarik, yaitu sebagai berikut:

(a) hanya 8% pasien dengan kadar RNA rendah, kurang dari 4.350
kopi/ml, akan masuk tahap AIDS setelah 5 tahun. Sebaliknya,

(b) ada 62% - jadi jauh lebih banyak - orang dengan kadar RNA-
HIV tinggi (lebih dari 36.270 kopi RNA/ml), yang akan masuk
tahap AIDS dalam waktu 5 tahun;

(c) sedangkan pada orang dengan kadar RNA menengah, kecepatan
progresivitas masuk dalam tahap AIDS setelah 5 tahun adalah
antara 26-49%.

Ketika seorang baru saja terinfeksi HIV, kadar HIV akan meningkat
tinggi sekali. Namun itu akan segera turun akibat respon kekebalan
tubuh orang tersebut. Kadar virus HIV berikutnya merupakan refleksi
keseimbangan yang dicapai kemudian antara HIV dan sistem
kekebalan tubuh setelah perlawanan awal tersebut(3).
1 Dibacakan di Simposium AIDS Update, MPAI, Jakarta, 29 September 1996.

Dinamika

dan Aplikasi Pengobatan 1
HIV
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Kadar HIV tahap ini biasanya menetap selama beberapa tahun.
Kadar ini disebut set point. Jumlahnya bervariasi secara individual,
yaitu antara 102 dan 106 kopi RNA-HIV/ml. Kadar RNA-HIV seting-
gi angka tersebut biasanya menetap selama tahap asimptomatik, yang
dapat berlangsung selama beberapa bulan sampai beberapa tahun.
Kadar pada set point tersebut berhubungan erat dengan kecepatan
perjalanan penyakit dan selang waktu menjelang odha meninggal.

Kadar beban virus ternyata mempunyai nilai prediktif lebih baik
dibandingkan dengan CD4, lebih tepat menunjukkan progresivitas
penyakit, untuk odha dengan kadar CD4 lebih dari 350/mm3.

Implikasi pengobatan

Beberapa harapan, kabar baik dapat dicatat dari Konferensi
Internasional AIDS XI di Vancouver, Kanada. Pertama, saat ini cukup
banyak obat anti-HIV yang efektif yang tersedia untuk pengobatan
kombinasi, yaitu AZT (retrovir, avirzid), ddC (Hivid), ddI (videx),
d4T, dan 3TC. Beberapa obat baru telah diberi izin oleh FDA Amerika
selama 6 bulan terakhir, yaitu indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir),
saquinavir (invirase) dan nevirapine (Viracept). Beberapa obat
penghambat protease dan obat anti-HIV golongan lain sedang dalam
tahap akhir untuk mendapat izin FDA, dan tampaknya mempunyai
efek anti-HIV yang cukup poten (4).

Kabar lain yang menggembirakan adalah pemeriksaan viral load
saat ini sudah lebih mudah dikerjakan, paling tidak ada 3 buah alat
pengukur yang tersedia di pasaran (Roche, Abbott Lab. dan Chiron),
dengan prinsip PCR ataupun branched DNA (5). Sampai sekarang
ketiga alat tersebut tidak dapat mendeteksi RNA HIV kurang dari
500 kopi/ml. Jadi hasil tes undetectable dapat berarti viral load kurang
dari 500 kopi/ml atau memang benar-benar nol. Generasi terbaru
alat pengukur viral load dapat mendeteksi 25 kopi RNA/ml.

Timbulnya resistensi HIV terhadap obat, yang selalu menjadi
masalah sampai tahun lalu, saat ini dapat diperlambat, bahkan
mungkin dihilangkan, bila viral load dapat dipertahankan amat
rendah.

Efektivitas obat kombinasi - atau disebut juga kombo atau triple
drug combinations - ternyata jauh lebih baik dari obat atau kombinasi
yang biasa dipakai sebelum 1996. Meskipun CD4 sudah amat rendah
dan viral load di atas 40.000 kopi/ml, obat kombinasi baru masih
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banyak manfaatnya. Namun manfaat lebih mencolok terlihat bila
diberikan pada infeksi HIV tahap lebih dini.

Kendala

Ada beberapa kendala yang dijumpai dalam penerapan strategi
pengobatan baru. Pertama, masalah biaya yang amat mahal untuk
pengadaan obat kombinasi dan biaya pemantauan. Siapa yang mampu
dan mau membayar 16 - 25.000 dolar AS setahun?, dan berapa persen
odha yang bisa mendapatkan pengobatan kombo tersebut?

Masalah kedua adalah ketaatan minum obat secara teratur (com-
pliance). Bila sering lupa minum obat, maka HIV akan cepat resisten,
tidak mempan lagi dengan obat kombinasi. Penyuluhan menjelang
pengobatan menjadi amat penting.

Lama minum obat juga menjadi masalah. Sampai saat ini belum
ada kesepakatan mengenai masalah tersebut. Para ahli masih terus
meneliti berapa lama obat kombinasi harus diminum odha. Salah
satu penelitian telah dikerjakan oleh Perelson dkk (6). Hasilnya sebuah
laporan bertajuk “How long should treatment be given ...,” yang
diterbitkan bulan Juli 1996 lalu.

Menurut mereka, diperlukan waktu 1,5 - 3 tahun untuk minum
obat agar semua HIV habis; namun masih mungkin dapat kurang
dari satu setengah tahun bila dikombinasikan dengan obat yang
menstimulir sistem imunitas, sehingga HIV dalam sel yang dalam
keadaan laten dapat diserang. Para peneliti tersebut bekerja di Pusat
Penelitian AIDS Aaron Diamond, New York, Amerika.

Kemungkinan untuk sembuh dengan obat kombo dipengaruhi
oleh beberapa faktor. Faktor yang menguntungkan adalah:

a) odha pada tahap infeksi primer, yaitu pada tahap masa jendela,
sebelum serokonversi,

b) tahap awal sebelum timbul gejala,
c) pada tahap sudah ada gejala tetapi belum pernah mendapat

pengobatan.

Selain itu, bila ada efek samping yang berat, maka kemungkinan
sembuh makin sedikit karena pengobatan biasanya terputus. Demikian
pula bila ada infeksi oportunistik yang berat.
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HIV Subtipe O

Sejumlah tes HIV ternyata tidak dapat mendeteksi adanya varian HIV
subtipe O, yang ditemukan beberapa waktu yang lalu. Karena itu WHO
kemudian menyelenggarakan pertemuan dengan 22 orang ahli pada
tanggal 9-10 Juni 1994.

Untuk diketahui, HIV mempunyai sifat khas, yaitu materi genetik
yang amat besar variasinya. Dua tipe telah lama diketahui, yaitu HIV-
1 yang bersifat pandemik dan HIV-2 yang terbatas pada wilayah
geografis tertentu.

Dengan cara analisis sekuens genetik, HIV-1 mempunyai 8 varian,
yaitu subtipe A, B, C, D, E, F, G dan H. Akhir-akhir ini ditemukan
subtipe baru yang berbeda dari ke-8 subtipe tersebut, disebut sebagai
subtipe O (huruf pertama dari outliers). HIV subtipe baru ini ditemukan
terutama pada darah orang Kamerun atau pasangan seksualnya.
Selain itu juga telah dilaporkan penemuan subtipe ini di Perancis
dan Gabon, namun dalam jumlah amat kecil. Sedangkan penelitian
di Belgia, Kenya, Pantai Gading, Togo dan Zaire tidak menemukan
HIV subtipe O. Penelitian pendahuluan di Kamerun menunjukkan
bahwa jumlah subtipe kurang dari 10%.

Antibodi terhadap subtipe A-H dapat dideteksi dengan reagensia
yang biasa digunakan. Hasil penelitian sensitivitas berbagai reagensia
HIV yang ada sekarang terhadap subtipe O telah dikerjakan para
peneliti di Perancis dengan hasil sebagai berikut: Kira-kira 50%
reagensia dapat mendeteksi semua spesimen darah subtipe O. Satu
jenis reagensia sama sekali tidak dapat mendeteksi. Reagensia lainnya
gagal mendeteksi sebesar 10-20% kasus. Pada umumnya kegagalan
terjadi akibat fenomena window period (masa jendela).

Dapat disimpulkan bahwa subtipe O hanya mempunyai dampak
kecil terhadap diagnosis dan keamanan darah di bank darah, kecuali
di daerah yang prevalensi subtipe O tinggi. Para ahli menyimpulkan
bahwa tidak perlu mengubah strategi global untuk testing HIV,
termasuk uji saring darah donor. Namun tes untuk diagnostik dan
strategi untuk testing antibodi perlu segera dinilai kembali di daerah
yang prevalensi HIV subtipe O tinggi.
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Aspek Klinik
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Dalam tubuh penderita AIDS/infeksi HIV, partikel virus bergabung
dengan DNA sel penderita, sehingga satu kali seseorang terinfeksi
HIV, seumur hidup ia akan tetap terinfeksi. Dari semua orang yang
terinfeksi HIV (seropositif), mula-mula sedikit saja yang menjadi
penderita AIDS pada 3 tahun pertama, 50% berkembang menjadi
penderita AIDS sesudah 10 tahun, dan sesudah 13 tahun hampir semua
orang yang terinfeksi HIV menunjukkan gejala AIDS, dan kemudian
meninggal.

Perjalanan penyakit tersebut menunjukkan  gambaran penyakit
yang kronis, sesuai dengan perusakan sistem kekebalan tubuh yang
juga bertahap. Untuk diketahui sel manusia yang terutama diserang
oleh HIV adalah limfosit subjenis T helper atau disebut juga sebagai
limfosit CD4. Fungsi limfosit CD4 dalam sistem kekebalan tubuh
amat penting: ia mengatur dan bekerja sama dengan komponen sistem
kekebalan yang lain.

Bila jumlah dan fungsi CD4 berkurang, maka sistem kekebalan
orang yang bersangkutan akan rusak, sehingga mudah dimasuki dan
diserang oleh berbagai kuman penyakit. Segera sesudah terinfeksi
HIV, jumlah limfosit CD4 akan berkurang sedikit demi sedikit.
Kerusakan sistem kekebalan yang bertahap tersebut mula-mula
tercermin pada keadaan klinik yang mula-mula tidak ada gejala,
kemudian gejala yang tidak berat, yaitu pembesaran kelenjar getah
bening, diare, penurunan berat badan dan sariawan. Biasanya
gambaran klinik yang berat, yang sesuai dengan kriteria AIDS, baru
timbul sesudah jumlah limfosit CD4 kurang dari 200 per mm3.

Pembagian Tingkat Klinik Penyakit Infeksi HIV

Global Programme on AIDS dari Badan Kesehatan dunia (WHO)
mengusulkan  “Pembagian Tingkat Klinik Penyakit Infeksi HIV”
sesudah mengadakan pertemuan di Geneva bulan Juni 1989 dan bulan
1 Dibacakan pada ceramah AIDS di BLKM Dep Kes 19 Januari 1994.

AIDS:
 Tanda dan Gejala 1
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Februari 1990. Usulan tersebut berdasarkan penelitian terhadap 907
penderita seropositif HIV dari 26 Pusat Perawatan yang berasal dari
5 benua. Pembagian tingkat klinik infeksi HIV tersebut adalah sebagai
berikut:

Tingkat Klinik 1 (Asimptomatik/LGP):
1. Tanpa gejala sama sekali.
2. Limfadenopati Generalisata Persisten (LGP): yakni pembesaran

kelenjar getah bening di beberapa tempat yang menetap.

Pada tingkat ini pasien belum mempunyai keluhan dan dapat
melakukan aktivitasnya secara normal.

Tingkat Klinik 2 (Dini):
1. Penurunan berat badan kurang dari 10%.
2. Kelainan mulut dan kulit yang ringan, misalnya dermatitis

seboroika, prurigo,   infeksi jamur pada kuku, ulkus pada mulut
berulang dan cheilitis angularis.

3. Herpes Zoster yang timbul pada 5 tahun terakhir.
4. Infeksi saluran nafas bagian atas berulang, misalnya sinusitis.

Pada tingkat ini, pasien sudah menunjukkan gejala tetapi aktivitas
tetap normal.

Tingkat Klinik 3 (Menengah)
1. Penurunan berat badan >10% berat badan.
2. Diare kronik > 1 bulan, penyebab tidak diketahui.
3. Panas yang tidak diketahui sebabnya selama lebih dari 1 bulan,

hilang-timbul   maupun terus-menerus.
4. Kandidiasis mulut.
5. Bercak putih berambut di mulut (hairy leukoplakia).
6. Tuberkulosis paru setahun terakhir.
7. Infeksi bakteriil yang berat, misalnya pneumonia.

Pada tingkat klinik 3 ini, penderita biasanya berbaring di tempat tidur
lebih dari 12 jam sehari, selama sebulan terakhir.

Tingkat Klinik 4 (Lanjut):
1. Badan menjadi kurus (HIV wasting syndrome), yaitu:  berat badan

turun lebih dari 10% dan (a) diare kronik tanpa diketahui
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sebabnya selama lebih dari satu bulan, atau (b) kelemahan kronik
dan panas tanpa diketahui sebabnya, selama lebih dari satu bulan.

2. Pnemonia Pneumosistis Karinii.
3. Toksoplasmosis otak.
4. Kriptosporidiosis dengan diare > 1 bulan.
5. Kriptokokosis di luar paru.
6. Penyakit virus sitomegalo pada organ tubuh, kecuali di limpa,

hati atau kelenjar getah bening.
7. Infeksi virus herpes simpleks di mukokutan lebih dari satu bulan,

atau di alat dalam (visceral) lamanya tidak dibatasi.
8. Leukoensefalopati multifokal progresif.
9. Mikosis (infeksi jamur) apa saja (misalnya histoplasmosis,

kokkidioidomikosis) yang endemik, menyerang banyak organ
tubuh(disseminata).

10. Kandidiasis esofagus, trakea, bronkus atau paru.
11. Mikobakteriosis atipik (mirip bakteri tbc), disseminata.
12. Septikemia salmonella non tifoid.
13. Tuberkulosis di luar paru.
14. Limfoma.
15. Sarkoma kaposi.
16. Ensefalopati HIV, sesuai kriteria CDC, yaitu: gangguan kognitif

atau disfungsi motorik yang mengganggu aktivitas sehari-hari,
progresif sesudah beberapa minggu atau beberapa bulan, tanpa
dapat ditemukan penyebabnya selain HIV.

Setiap tingkat klinik kemudian dibagi lagi tergantung jumlah CD4
(limfosit T helper) atau jumlah limfosit total. Usulan sistem staging
WHO tersebut pada prinsipnya berdasarkan pada kriteria klinik.
Kriteria ini dibuat untuk orang yang berumur lebih dari 13 tahun.
Keuntungan pembagian baru ini adalah bahwa klasifikasi klinik atau
laboratorium dapat dibuat walaupun data/sarana tidak lengkap,
misalnya di tempat yang tidak ada fasilitas pemeriksaan CD4.

Jadi diagnosis AIDS biasanya berdasarkan pembuktian infeksi
HIV dan infeksi oportunistik atau kanker tertentu. Ada pula yang
membagi gambaran klinik AIDS 3 kelompok yaitu: akibat langsung
infeksi HIV, gejala infeksi oportunistik, dan kanker.

Infeksi HIV dapat menyebabkan beberapa jenis kelainan, yaitu
(a) gejala infeksi akut HIV, dengan atau tanpa meningitis (radang
selaput otak) aseptik, (b) ensefalopati HIV atau radang otak, (c) radang
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sumsum tulang atau mielopati vakuoler dan (d) HIV wasting syn-
drome.

Infeksi Akut HIV

Bila seseorang baru saja tertular HIV biasanya tidak ada gejala. Pada
beberapa pasien kadang-kadang ada gejala tidak khas, timbul dalam
6 minggu pertama, berupa demam, rasa letih, sakit pada otot dan
sendi, sakit menelan dan pembesaran kelenjar getah bening. Jadi,
gejalanya mirip gejala mononukleosis infeksiosa. Ada juga yang
disertai gejala meningitis aseptik berupa demam, sakit kepala, kejang-
kejang dan kelumpuhan saraf otak. Pemeriksaan cairan otak
menunjukkan sel mononuklear, pleositosis, dan peningkatan kadar
protein. Gejala infeksi akut HIV biasanya sembuh sendiri.

Radang Otak HIV

Gejala radang otak HIV adalah gangguan daya ingat dan/atau
gangguan fungsi motorik yang mengganggu kegiatan sehari-hari.
Gejala ini disertai dementia yang progresif, yang diawali dengan
kebingungan. Kadang-kadang juga disertai dengan kelemahan otot,
perubahan kepribadian, dysarthria (cedal) yang bersifat sementara.
Dementia bervariasi dari mudah lupa, sampai bingung, disorientasi,
halusinasi, psikosis, stupor dan koma. Sekali-kali juga dijumpai
gangguan keseimbangan sewaktu berjalan dan aphasia.

Pada anak, gejalanya berupa gangguan perkembangan perilaku
yang progresif. Pada CT Scan  dan Magnetic Resonance Imaging
(MRI) didapatkan gambaran atrofi otak. Pada pemeriksaan
laboratorium khusus dapat ditemukan HIV dalam sel otak penderita
yang berasal dari HIV dalam makrofag. Ensefalopati HIV seringkali
berakhir dengan kematian. Empat puluh tujuh orang dari 56 pasien
yang dirawat di San Fransisco mempunyai rata-rata hidup 71 hari
sejak diagnosis ditegakkan.

Radang Sumsum Tulang

Kelainan akibat HIV ditemukan pada sumsum tulang bagian lateral
dan posterior daerah thoracal. Kelainannya berupa degenerasi spongi
dan kehilangan mielin yang serupa gambaran defisiensi berat vita-
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min B12. Gejala kliniknya berupa inkontinensia dan kelemahan otot
tungkai, kadang-kadang juga paraparesis, ataxia dan spastisitas.

HIV Wasting Syndrome

Gejala sindroma ini sudah dijelaskan pada pembagian WHO. Di
Afrika sindroma ini dikenal sebagai Slim’s disease.

Infeksi HIV dapat dibuktikan dengan pemeriksaan antibodi
terhadap HIV (serologi), pemeriksaan antigen HIV dan biakan virus.
Bila seseorang mempunyai antibodi terhadap HIV, tidak berarti kebal
terhadap HIV, tetapi justru berarti ada HIV dalam tubuhnya. Pemerik-
saan antibodi dikatakan positif bila dikerjakan dengan cara ELISA
(Enzyme-linked immunosorbent assay) reaktif dua kali. Kemudian
juga positif dengan teknik lain, misalnya Western Blot atau imuno-
fluoresensi. Rincian diagnosis AIDS dapat dilihat di kepustakaan.

Infeksi Oportunistik

Ada 6 prinsip dasar yang perlu diingat dalam mendiagnosis dan
mengobati penyakit infeksi pada penderita AIDS:

a) Penyakit infeksi parasit, jamur dan virus pada penderita AIDS
biasanya tidak dapat disembuhkan. Kadang-kadang penyakit
infeksi tersebut dapat diatasi pada tahap akut, biasanya diperlukan
pengobatan jangka panjang untuk mencegah kekambuhan.

b) Sebagian besar penyakit infeksi pada penderita AIDS adalah
akibat reaktivasi kuman yang sudah ada pada penderita, jadi
bukan infeksi baru. Biasanya tidak menular kepada orang lain,
kecuali tuberkulosis paru, herpes zoster dan salmonellosis.

c) Frekuensi infeksi parasit atau jamur tergantung dari prevalensi
infeksi asimptomatik parasit/jamur tersebut pada penduduk
setempat. Di Amerika yang tersering (lebih dari 50%) adalah
pneumonia. Infeksi tunggal jarang terjadi. Seringkali terjadi
infeksi beberapa kuman bersamaan, atau infeksi susulan. Dokter
yang mengobati harus menyadari hal ini bila pengobatan terhadap
suatu penyakit infeksi gagal. Hasil pengobatan yang buruk
mungkin akibat infeksi sekunder, dan bukan karena kegagalan
pengobatan.

d) Jenis infeksi parasit atau jamur pada penderita AIDS di suatu
daerah tergantung dari prevalensi parasit/jamur tersebut pada
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penduduk setempat. Di  Amerika yang tersering adalah Pneu-
monia Pneumosistis Karinii (PPK), sedangkan di Afrika kuman
tersebut hanya menduduki tempat ketiga. Di Haiti, PPK hanya
ditemukan 14% kasus;  demikian pula PPK tidak begitu sering
ditemukan pada orang  Haiti yang menderita AIDS di Amerika.
Sebaliknya, meningitis kriptokokus seringkali ditemukan di
Afrika, sedangkan di New York hanya 6%. Toksoplasmosis
ditemukan pada 40% penderita AIDS yang berasal dari Haiti,
sedangkan di New York dan San Fransisco kurang dari 5%.

Sebagian dari variasi geografis ini dapat diterangkan sebagai
berikut: jenis infeksi yang tersering tergantung jenis kuman yang
sebelumnya sudah ada di daerah masing-masing. Misalnya,
Mycobacterium avium intracelulare sudah lama diketahui di
Amerika lebih banyak daripada di Inggris; Mycobacterium tu-
berculosis banyak ditemukan di Haiti. Dapat diharapkan bahwa
infeksi histoplasmosis akan lebih sering didapatkan di sekitar
sungai Ohio, strongiloides di Puerto Rico dan tuberkulosis di
Indonesia. Jadi keterangan tentang asal seorang penderita,
riwayat lokasi perjalanan serta distribusi geografis berbagai
kuman dapat membantu diagnosis.

e) Infeksi pada penderita AIDS biasanya berat, dan seringkali dalam
bentuk disseminata.

f) Beberapa jenis penyakit infeksi sekarang sudah dikenal berkaitan
erat dengan AIDS.

Hubungan Antara Infeksi HIV dan Penyakit
Lain

Beberapa penyakit yang ditularkan melalui hubungan kelamin,
khususnya sifilis dan kankroid yang menyebabkan luka ulseratif,
terbukti membuat penularan HIV lebih efektif. Atas dasar alasan
tersebut, maka diagnosis, pengobatan dan penyuluhan penyakit
kelamin amat penting dalam upaya pencegahan infeksi HIV.

Tuberkulosis merupakan penyebab kematian utama pada orang
dewasa di banyak negara berkembang, 3 juta orang meninggal karena
sakit tbc setiap tahun. Beberapa peneliti melaporkan peningkatan
insiden infeksi M. tuberculosis di banyak negara, termasuk  Amerika.
Sebetulnya hal tersebut tidak mengherankan, karena tuberkulosis
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adalah penyakit infeksi yang berkaitan erat dengan kerusakan pada
imunitas selular, sedangkan orang  yang  terinfeksi HIV  imunitas
selularnya  rusak.  Infeksi tuberkulosis seringkali mendahului diag-
nosis AIDS.

Saat ini infeksi HIV menjadi faktor  risiko penting untuk
timbulnya tuberkulosis aktif. Bahkan seseorang yang terinfeksi HIV,
menurut klasifikasi yang baru, dimasukkan dalam diagnosis AIDS
bila ditemukan tuberkulosis. Beberapa penderita AIDS di  Jakarta
juga disertai tuberkulosis paru dan kelenjar.

Akan dibahas beberapa jenis infeksi oportunistik dan kanker yang
sering dijumpai pada penderita AIDS.

Pneumonia Pneumosistis Karinii

Pneumonia Pneumosistis Karinii (selanjutnya disingkat PPK) merupa-
kan infeksi oportunistik yang tersering ditemukan (80%) pada pen-
derita AIDS, dan merupakan infeksi awal pada 60% penderita. PPK
disebabkan oleh organisme kecil yang termasuk golongan protozoa.

Lebih dari 50% manusia mempunyai jasad renik ini di dalam
paru. Walaupun demikian mereka tidak menjadi sakit, atau dengan
kata lain tidak menderita pneumonia. Hal ini disebabkan daya tahan
tubuh pada orang sehat dapat mengontrol protozoa ini. Pada penderita
AIDS, daya tahan tubuh rusak berat, sehingga organisme tersebut
menyebabkan penyakit.

PPK ternyata tidak selalu fatal – walaupun memang termasuk
penyakit yang berat dan berbahaya – karena obat-obat yang efektif
sudah tersedia. Banyak kemajuan telah didapatkan di bidang diag-
nosis dini dan pengobatan. Sebagian besar penderita PPK yang diobati
telah dapat disembuhkan, dan mereka dapat aktif kembali dalam
kehidupan sehari-hari. Sayangnya, penyembuhan PPK tidak diikuti
kembalinya kekebalan tubuh, sehingga angka kekambuhan cukup
tinggi, 18% dalam 6 bulan pertama, 46% dalam 9 bulan, dan 65%
dalam waktu 18 bulan.

Gejala awal PPK seringkali merupakan gejala umum AIDS, yaitu
penurunan berat badan, keringat malam, pembesaran kelenjar getah
bening, rasa lelah, kehilangan nafsu makan, diare kronik, dan sariawan
yang hilang timbul. Kadang-kadang gejala ini tidak ada, dan penderita
PPK langsung merasakan gejala batuk kering, demam dan sesak nafas,
terutama bila berjalan jauh atau naik tangga. Pada pemeriksaan fisik
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ditemukan ronkhi kering. Gejala-gejala tersebut dapat timbul
bertahap, sesudah 2 - 6 minggu menjadi berat, atau dapat juga
langsung mendadak berat dalam waktu kurang dari 2 minggu. Demam
hampir selalu ada, dengan suhu yang tidak terlalu tinggi, dan biasanya
timbul sore hari. Keringat malam hari juga sering ditemukan.
Tigapuluh persen  penderita PPK disertai pleuritis dengan gejala sakit
dada di bagian tengah dan pernafasan dangkal, tidak dapat menarik
nafas dalam.

Untuk mengetahui apakah seseorang menderita PPK diperlukan
beberapa pemeriksaan tambahan, yaitu foto rontgen paru dan analisa
gas darah. Diagnosis pasti PPK baru dapat ditegakkan setelah
ditemukan P. carinii. Cara terbaik untuk menemukan protozoa ini
adalah dengan pemeriksaan bonkoskopi, sedapat mungkin disertai
dengan biopsi dan bilasan. Kadang-kadang P. carinii dapat ditemukan
reak penderita yang didapat dengan merangsang (induksi) agar spu-
tum dapat dibatukkan atau dikeluarkan pasien.

Pengobatan dimulai dengan pentamidine atau kotrimoksasol.
Kedua jenis obat tersebut hampir sama efektifnya, dengan angka
keberhasilan 60-80% mengatasi PPK pada serangan pertama
kemudian makin kurang efektif pada serangan berikutnya. Pemberian
obat antiretroviral dapat mengurangi angka kesakitan dan angka
kematian PPK pada penderita AIDS.

Tuberkulosis

Penyakit  tuberkulosis  disseminata  atau  tuberkulosis  kelenjar  terjadi
pada  70-82% pasien infeksi HIV dengan tuberkulosis. Walaupun
penampilan pertama menyerang paru, gambaran radiologis umumnya
tidak seperti  biasa. Seringkali  gambaran radiologis hanya berupa
pembesaran kelenjar  dan infiltrat  pada  lapangan tengah dan bawah
yang sulit dibedakan dari gambaran  infeksi  oportunistik yang lain.
Tes kulit PPD biasanya negatif, demikian pula sputum BTA seringkali
negatif. Kultur  darah  kadang-kadang positif. Teknik baru
pemeriksaan basil  tbc dengan  RNA-DNA  probes, seringkali  positif
pada  berbagai  cairan  tubuh  penderita.

Untuk menegakkan diagnosis kadangkala diperlukan
bronkoskopi, atau biopsi dari kelenjar, liver dan otak. Gambaran khas
sulit ditemukan, mungkin  karena daya tahan tubuh pasien sudah
kehilangan kemampuan  untuk membuat  reaksi granuloma.
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Respon pengobatan pada mulanya tidak berbeda dengan kasus
tuberkulosis biasa, walaupun tuberkulosis pada orang yang terinfeksi
HIV dapat menyerang susunan saraf pusat dan menyebabkan
kematian. Pengobatan definitif seperti pengobatan standar
tuberkulosis biasa, dengan sedikit perubahan. Pengobatan dimulai
dengan isoniazid dan rifampisin, kadang-kadang ditambah dengan
pirasinamid, streptomisin atau keduanya, sampai hasil kultur resistensi
datang. Lama pengobatan yang dianjurkan 9 bulan.

Tanpa  memperhatikan usia penderita, sebaiknya pasien
seropositif  HIV dengan tes PPD positif, tanpa gejala klinik, diberi
pengobatan profilaksis dengan isoniasid.

Kandidiasis

Infeksi yang sering kambuh pada mukosa mulut dan tenggorok, yang
disebabkan oleh jamur kandida, sering menimbulkan masalah yang
cukup berat pada pasien-pasien AIDS ataupun yang masih dalam
tahap infeksi HIV. Kandidiasis mulut sering mendahului infeksi
oportunistik lainnya dan atau sarkoma Kaposi dalam waktu satu tahun
atau lebih. Kandidiasis esofagus sering ditemukan pada pasien AIDS.

Sarkoma Kaposi

Gejala klinik sarkoma Kaposi pada penderita AIDS amat bervariasi.
Pada umumnya didapatkan kelainan pada mulut dan kulit atau
pembesaran kelenjar getah bening. Biasanya kelainan bermula dari
daerah langit-langit mulut atau di muka. Seringkali sarkoma Kaposi
juga menyerang kaki, lengan dan badan. Kelainan pada kulit akibat
sarkoma Kaposi dapat dikenal oleh dokter yang teliti, dapat diraba
pada palpasi, tetapi jarang menonjol, berwarna ungu. Bila cepat
berkembang, biasanya dikelilingi oleh ekimoses berwarna kuning
kecoklatan. Bentuk lesi biasanya bulat lonjong, tetapi dapat berupa
garis memanjang bila terletak di lipatan kulit, seperti di leher. Pada
tingkat penyakit awal tidak disertai rasa nyeri, tetapi pada tingkat
lanjut disertai rasa sakit, terutama di kaki dan tungkai bawah.

Sarkoma Kaposi yang menyerang saluran pencernaan tidak
jarang ditemukan, biasanya gejalanya ringan dan jarang sekali disertai
perdarahan.  Sarkoma Kaposi juga dapat menyerang paru, gejalanya
lebih berat, lebih progresif dari yang menyerang saluran cerna.
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Kasus AIDS di Indonesia sering terlambat diketahui.1 Artinya, ketika
ditemukan, pasien sudah berada pada tingkat  penyakit  lanjut. Setelah
pasien keluar masuk  beberapa  rumah sakit, barulah diagnosis AIDS
ditegakkan. Tampaknya hal ini disebabkan karena  keterampilan
dokter dalam mendiagnosa AIDS masih kurang. Padahal,  bila infeksi
HIV/AIDS ditemukan dalam tahap lebih dini, niscaya banyak
manfaatnya untuk pasien, keluarganya, masyarakat, maupun dokter
yang mengobatinya.2

Keuntungan diagnosis ini untuk pasien antara lain adalah dapat
memperlambat masa tanpa gejala,  memperlambat kecepatan
perjalanan penyakit, dan mencegah timbulnya infeksi oportunistik.
Sementara untuk masyarakat manfaatnya adalah  menekan jumlah
penularan. Selain itu tim dokter akan mempunyai cukup waktu untuk
mempengaruhi perjalanan penyakit dan memiliki kesempatan untuk
memberikan konseling untuk mencegah penularan.

Untuk dapat menegakkan diagnosis dini, dokter perlu mengetahui
gambaran  klinis AIDS yang amat bervariasi dan dipengaruhi oleh
banyak faktor, termasuk faktor  geografis.3 Terdapat kemungkinan
pola penyakit infeksi oportunistik di Indonesia berbeda dengan pola
di negara-negara Barat.

Tujuan Penelitian

Sampai saat ini data gambaran klinis pasien AIDS di Indonesia masih
sangat sedikit. Penelitian ini dilakukan, selain untuk mendapatkan
gambaran klinis, juga untuk mendapatkan pola infeksi oportunistik
penyakit AIDS di Jakarta.

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah meningkatnya
keterampilan dalam menegakkan diagnosis AIDS secara lebih dini,
1 Makalah ini ditulis bersama oleh penulis dan dokter Aida Lydia serta dokter Samsuridjal Djauzi
dari Kelompok Studi Khusus AIDS, FKUI-RSUPN Cipto Mangunkusumo, dan  disampaikan di
Seminar AIDS, Pokdisus AIDS, FKUI-RSUPN Cipto Mangunkusumo, 14 Nopember 1996. Peneli-
tian ini mendapat dukungan dana dari WHO melalui Dirjen P2MPLP, Departemen Kesehatan RI.

Gambaran Klinis

Penyakit AIDS
di Jakarta1
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dengan keuntungan bagi pasien, dokter, dan masyarakat seperti
disebutkan di atas.

Bahan dan Cara Kerja

Penelitian ini merupakan  penelitian  “cross  sectional”,  dikerjakan
pada semua orang dengan AIDS yang ditatalaksana oleh Pokdisus
AIDS FKUI-RSUPN Cipto Mangunkusumo di enam rumah sakit di
Jakarta selama periode Nopember 1990 sampai  dengan Oktober 1996.
Keenam rumah sakit tersebut adalah RSUPN Cipto Mangunkusumo,
RS MMC, RS Kramat-128, RS Medistra, RS Infeksi Prof.Dr.Sulianti
Saroso, dan RS Kanker Dharmais.

Penelitian dilakukan dari bulan Juli 1995 sampai dengan bulan
Oktober 1996.  Kriteria diagnosis AIDS dan infeksi oportunistik yang
dipakai adalah kriteria CDC  Amerika 1983 yang direvisi.

Data  didapatkan melalui penelitian catatan di rekam medik yang
meliputi jenis infeksi oportunistik dan manifestasi klinik.

Hasil Penelitian

Telah diteliti 52  rekam medik pasien AIDS yang terdiri dari 49 pria
dan 3 wanita,  44 orang WNI dan 8 orang WNA. Umur berkisar
antara 23 sampai 52 tahun. Dari sebaran  pasien menurut kelompok
umur pada tabel 1, terlihat bahwa paling banyak pasien berasal dari
kelompok umur 30-39 tahun (53,8%). Lebih dari 95%  pasien AIDS
berusia antara 20 sampai 49 tahun.

Tabel 1
Sebaran pasien AIDS menurut kelompok umur

Rentang umur Jumlah %

0 - 14 0 0

15 - 19 0 0

20 - 29 11 21.1

30 - 39 28 53.8

40 - 49 11 21.1

50 - 59 2 3.8

>60 0 0

Total 52 100
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Sebaran menurut suku bangsa, dari 44 pasien AIDS yang warga
negara Indonesia,  dapat dilihat di tabel 2. Urutan terbanyak adalah
suku Jawa dan Tionghoa (masing-masing 25%) dan Minang (15.9%).

 Tabel 2
Sebaran pasien AIDS menurut suku bangsa

Sementara menurut agama yang dianut,  mayoritas adalah penganut
Islam (40,4%). Selebihnya adalah penganut Kristen (36.5%), Katolik
(13.5%), Budha (5.8%) dan Hindu (2%).

Tabel 3
Sebaran pasien AIDS menurut agama

Suku Jumlah %

Jawa 11 25

Tionghoa 11 25

Minang 7 15.9

Sunda 3 6.8

Ambon 3 6.8

Tapanuli 2 4.5

Manado 2 4.5

Arab 2 4.5

Bali 1 2.3

Irian 1 2.3

Total 44 100

Agama Jumlah %

Islam 21 40.4

Kristen 19 36.5

Katolik 7 13.5

Budha 3 5.8

Hindu 1 2

Tak diketahui 1 2

Total 52 100

Dari segi cara penularan, yang paling sering adalah melalui hubungan
seksual  (94%), terutama hubungan homoseksual dan biseksual (tabel
4). Penularan melalui produk darah didapatkan pada seorang penderita



�������� ���� ������� �������� ��� ��� ����

145

hemofilia yang mendapat transfusi faktor VIII di  Indonesia dan di
luar negeri. Transfusi faktor VIII diberikan beberapa  kali kepada
pasien ini mulai tahun 1981, sebelum penyebab penyakit AIDS
ditemukan.

Tabel 4
Sebaran pasien AIDS menurut cara

penularan
Jenis paparan Jumlah %

Homoseks + biseksual 38 73,1
Homoseks 24
Biseks 14

Heteroseks 11 21,2

Resipien produk darah 1 1,9

Pecandu narkotika + hetero 1 1,9

Tidak diketahui 1 1,9

Total 52 100

Gejala klinik pasien AIDS di Jakarta amat bervariasi. Semua pasien
mengalami  gejala panas lama, lebih dari 1 bulan (tabel 5). Batuk
ditemukan pada 90,3%  pasien,  penurunan berat badan 80,7%,
sariawan dan nyeri sewaktu menelan 78,8%.
Gejala lain yang cukup sering ditemukan adalah diare dan sesak nafas.

Tabel 5
Kasus AIDS di Jakarta berdasarkan gejala

Manifestasi klinik Jumlah %

Panas lama 52 100

Batuk 47 90.3

Penurunan berat badan 42 80.7

Sariawan + nyeri menelan 41 78.8

Diare 36 69.2

Sesak nafas 21 40.4

Pembesaran kelenjar getah bening 15 28.8

Penurunan kesadaran 9 17.3

Gangguan penglihatan 8 15.3

Neuropati HIV 2 3.8

Ensefalopati HIV 2 4.5
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Infeksi oportunistik yang sering dijumpai pada pasien AIDS di
Jakarta, menurut urutannya adalah kandidiasis mulut dan esofagus
(80,8%), tuberkulosis (46,1%),  infeksi virus sitomegalo,  pneumo-
nia rekurens, toksoplasmosis dan pneumonia Pneumosistis Karinii.

Tabel 6
Sebaran pasien AIDS menurut jenis

infeksi oportunistik
Infeksi oportunistik Jumlah %

Kandidiasis mulut/esofagus 42 80.8

Tuberkulosis 24 46.1

- paru 12

- ekstra paru 2

- paru + ekstra 10

Infeksi virus sitomegalo 15 28.8

Pneumonia rekurens 14 26.9

Ensefalitis Toksoplasma 9 17.3

Pneumonia Pneumosistis Karinii 7 13.4

Virus herpes simpleks 5 9.6

Kriptosporidiosis 1 2

Histoplasmosis 1 2

Mikobakterium avium kompleks 1 2

Kombinasi beberapa penyakit infeksi sering ditemukan, termasuk
kombinasi  dengan kanker Kaposi atau limfoma. Ditemukan 6 jenis
penyakit sekaligus pada 3  pasien AIDS, 5 penyakit pada 2 pasien, 4
penyakit pada 7 pasien, 3 jenis penyakit pada 13 pasien dan 2 jenis
penyakit pada 16 pasien.

Kanker Kaposi ditemukan pada 5 pasien AIDS, sedangkan
limfoma malignum non-Hodgkin pada seorang pasien.

Pembahasan

Sama  seperti di  negara-negara Barat,3 infeksi Candida albicans
merupakan penyakit jamur yang paling sering ditemukan pada pasien
AIDS di Jakarta, yaitu sebesar  80,8% kasus. Tempat infeksi yang
sering adalah di mukosa mulut,  tenggorok dan  esofagus.4,5,6  Kandi-
diasis oral diketahui sering mendahului infeksi oportunistik lain, atau
mendahului Sarkoma Kaposi.
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Gejala yang ditemukan biasanya mulut kering, gangguan indra
perasa lidah,  bercak-bercak putih di lidah, tenggorokan, dan gusi,
serta ulkus di mulut dan kesukaran serta nyeri untuk menelan.5,7

Diagnosis ditegakkan secara visual, biakan dan sediaan apus.
Semua pasien AIDS yang diteliti menunjukkan gejala panas

lama, dan lebih dari  90% kasus disertai dengan batuk. Panas dan
batuk juga merupakan gejala tersering  pasien AIDS di luar negeri.8
Pada penelitian ini tidak jarang dijumpai pasien AIDS   dengan gejala
panas lama dan batuk mula-mula didiagnosis menderita tuberkulosis
paru saja,  setelah ditemukan basil tahan asam di sputum dan infiltrat
pada foto dada.

Namun setelah lebih dari sebulan tidak ditemukan kemajuan
dalam pengobatan, atau setelah pindah rumah  sakit, baru dipikirkan
kemungkinan penyakit AIDS yang disertai  tuberkulosis. Pasien
kemudian ditanya tentang perilaku risiko tinggi, dan ditawarkan untuk
tes  HIV. Informasi mengenai perilaku risiko tinggi kadang-kadang
disampaikan oleh perawat atau oleh teman sekerja pasien. Untuk
mendapatkan data  tersebut, diperlukan  keterampilan dokter untuk
melakukan  anamnesis mengenai perilaku seksual.

Cukup banyak pasien AIDS di Jakarta yang menderita
tuberkulosis, yaitu sebesar  46,1%. Mengenai hubungan antara
tuberkulosis dan  AIDS, beberapa peneliti melaporkan peningkatan
insiden infeksi M. tuberculosis pada pasien yang terinfeksi  HIV,
khususnya di masyarakat dengan prevalensi  tuberkulosis  tinggi.

Sebetulnya hal tersebut tidak mengherankan, karena tuberkulosis
adalah penyakit  infeksi yang berkaitan erat dengan kerusakan pada
imunitas selular, sedangkan orang yang terinfeksi HIV imunitas
selularnya rusak. Infeksi tuberkulosis seringkali  mendahului diag-
nosis AIDS, artinya diagnosis tuberkulosis ditemukan lebih dulu.
Tingginya frekuensi penyakit tuberkulosis di Indonesia akan memberi
dampak terhadap kecepatan timbulnya AIDS pada penderita terinfeksi
HIV, dan sebaliknya infeksi HIV akan memperberat gambaran klinik
tuberkulosis.

Menurut WHO, risiko terkena tuberkulosis pada orang yang
terinfeksi  HIV setiap  tahun adalah 5-10%. Namun risiko seumur
hidup (lifetime risk) tinggi sekali, yaitu  sekitar 50%.  Angka ini
tidak jauh berbeda dari hasil penelitian pasien AIDS di Jakarta, yaitu
46,1%. Di daerah dengan prevalensi tinggi untuk tuberkulosis dan
HIV, kenaikan jumlah penderita tuberkulosis akan meningkat cepat.
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Diperkirakan 4% penderita tuberkulosis   baru pada tahun 1990
merupakan infeksi bersama antara TB dan HIV. Pada tahun  2000
diperkirakan persentase tersebut akan meningkat menjadi 14%. 9

Seperti diketahui koinfeksi HIV akan menyulitkan penata-
laksanaan tuberkulosis,  karena menyebabkan gambaran klinik yang
atipik, sensitivitas pemeriksaan sputum   menurun, frekuensi alergi
obat meningkat, dan angka kematian akibat infeksi lain meningkat,
selama pasien dalam pengobatan tuberkulosis.

Berbagai jenis infeksi oportunistik dan kanker ditemukan pada
pasien AIDS di Jakarta, antara lain kandidiasis mulut/esofagus,
tuberkulosis paru dan ekstra pulmonal, infeksi virus sitomegalo, pneu-
monia rekurens, ensefalitis toksoplasma, pneumonia  Pneumosistis
Karinii, herpes simpleks, kriptosporidiosis, histoplasmosis, dan MAC
(Mycobacterium  avium complex). Dari 52 pasien AIDS, ditemukan
16 pasien dengan dua penyakit, 13 orang dengan tiga penyakit, dan
bahkan ada yang mengalami 6 penyakit sekaligus.

Sebetulnya  salah satu sifat khusus penyakit AIDS adalah infeksi
tunggal jarang terjadi. Seringkali terjadi infeksi beberapa kuman
bersamaan, atau infeksi susulan.10  Dokter yang mengobati harus
menyadari hal ini bila pengobatan terhadap suatu penyakit  infeksi
gagal. Hasil pengobatan yang buruk mungkin akibat infeksi sekunder,
dan bukan karena kegagalan pengobatan.

Melihat jenis penyakit infeksinya, tampaknya ini diakibatkan
reaktivasi organisme yang ada pada penderita, jadi bukan infeksi baru.
Biasanya jenis infeksi ini tidak membahayakan dan tidak menular
kepada orang lain, kecuali tuberkulosis paru  dan salmonelosis.

Ditemukan infeksi virus sitomegalo pada 15 pasien (28,8%) yang
menyebabkan kebutaan pada 8 pasien AIDS. Walaupun kebutaan yang
diakibatkan tidak total, namun amat mengganggu dan menyebabkan
depresi. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan  yang dijumpai di
Barat, yaitu sebesar 20-30%.11 Virus sitomegalo (CMV) termasuk
golongan virus herpes, satu kelompok dengan virus herpes zoster-va-
ricella dan  Epstein-Barr. Infeksi terjadi melalui kontak muko-membran,
transfusi darah, atau jaringan tubuh. Sekitar 50% manusia dewasa dan
hampir 100% laki-laki homoseks telah terinfeksi oleh CMV.

Pada  penderita  AIDS, organ tubuh yang paling sering diinfeksi
CMV adalah   retina, usus besar dan esofagus. CMV juga dapat
menyerang paru, otak, jantung, timus, pankreas, laring, tiroid, ginjal,
kandung empedu, hati, dan kelenjar adrenal.
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Diagnosis tidak cukup didasarkan atas hasil kultur. Diperlukan
penemuan inclusion bodies di jaringan usus besar, esofagus, atau
paru pada pemeriksaan  histologik dan identifikasi CMV dengan
pewarnaan khusus serta hasil kultur positif.  Diagnosis retinitis CMV
pada kasus yang diteliti berdasarkan kriteria presumptif CDC
Amerika. Pengobatan infeksi CMV adalah dengan ganciclovir atau
foscarnet.11,12 Diperlukan pengobatan maintenance untuk seumur
hidup. Pengobatan retinitis CMV dengan ganciclovir implan
tampaknya cukup memberikan harapan 11, memperbaiki visus,
walaupun pasien kemudian meninggal karena penyakit dasarnya.

Berbeda dengan pola infeksi penderita AIDS di negara Barat 3,4 di
mana Pneumonia Pneumosistis Karinii (PPK) merupakan infeksi
oportunistik yang tersering ditemukan (80%), maka pada penelitian ini
hanya ditemukan 13.4%  kasus. Selain kemungkinan faktor geografis,
angka yang rendah ini mungkin juga disebabkan oleh  pemberian obat
kotrimoksasol pada sebagian  besar pasien yang diteliti. Untuk diketahui,
kotrimoksasol dapat mencegah timbulnya  PPK. P. carinii adalah
organisme yang termasuk golongan protozoa, walaupun ada beberapa
persamaan dengan  jamur. Lebih dari 50 persen manusia mempunyai
jasad renik ini di dalam paru. Walaupun demikian organisme ini tidak
membuat orang menjadi  sakit atau menderita pneumonia. Hal ini
disebabkan daya tahan tubuh pada orang sehat dapat mengontrol proto-
zoa ini.   Pada penderita  AIDS, karena daya  tahan tubuh mengalami
kerusakan berat, organisme  tersebut menyebabkan penyakit.

Gejala awal PPK seringkali merupakan gejala umum AIDS, yaitu
penurunan berat badan, keringat malam, pembesaran kelenjar getah
bening, rasa lelah, kehilangan nafsu makan, diare kronik, dan sariawan
yang hilang-timbul. Kadang-kadang gejala tersebut   tidak ada, dan
penderita PPK langsung merasakan gejala batuk kering, demam, dan
sesak nafas, terutama bila berjalan jauh atau naik tangga.

Pada foto toraks kadang-kadang dapat dilihat menghilangnya
gambaran pembuluh  darah bronkus, infiltrat interstitialis yang diffus,
walaupun kadang-kadang juga  ditemukan pneumonia dengan batas
jelas, atau lebih jarang lagi dapat ditemukan  efusi  pleura ataupun
pneumotoraks. Tetapi, penderita PPK dapat juga mempunyai
gambaran foto toraks normal. Pada pemeriksaan analisa gas darah
biasanya kadar oksigen  rendah,  walaupun pada tahap awal pneu-
monia kadarnya dapat normal. Dengan data tersebut dapat ditegakkan
diagnosis presumptif seperti pada 7 pasien AIDS yang diteliti.
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Diagnosis pasti PPK baru dapat ditegakkan setelah ditemukan
P. carinii. Cara   terbaik untuk menemukan protozoa ini adalah dengan
pemeriksaan bronkoskopi yang sedapat mungkin disertai dengan
biopsi transbronkhial dan bilas dan  bronkhoalveolar.  Kadang-kadang
P. carinii dapat ditemukan dengan induksi sputum, khususnya bila
dikerjakan oleh orang yang berpengalaman.

PPK ternyata tidak selalu fatal, walaupun termasuk kategori
penyakit berat. Obatnya sudah lama tersedia di Indonesia. Sebagian
besar penderita PPK yang diobati  dapat disembuhkan dan dapat aktif
kembali dalam kegiatan sehari-hari. Untuk   mencegah kekambuhan,
perlu diberikan kotrimoksasol profilaksis.

Kesimpulan

Jenis infeksi oportunistik yang paling sering ditemukan pada orang
dengan AIDS  di  Jakarta adalah kandidiasis mulut dan esofagus.
Urutan berikutnya adalah  tuberkulosis, infeksi virus sitomegalo,
pneumonia  rekurens, ensefalitis toksoplasma dan Pneumonia P.
carinii.

Panas lama merupakan gejala penyakit AIDS yang ditemukan
pada semua kasus. Gejala lain yang sering ditemukan adalah batuk,
penurunan berat badan, sariawan dan sakit menelan, diare, sesak nafas,
pembesaran kelenjar getah bening dan penurunan  kesadaran. Perlu
dipikirkan kemungkinan seseorang menderita AIDS bila ditemukan
gejala klinis dan atau infeksi oportunistik seperti tersebut di atas,
khususnya bila  disertai perilaku atau riwayat perilaku risiko tinggi.

Gambaran klinis pasien AIDS di Jakarta yang paling sering
ditemukan adalah   laki-laki, berusia 20-49  tahun, badan kurus atau
riwayat penurunan berat badan yang drastis,  panas lama, menderita
batuk dan sariawan, dan juga menderita tuberkulosis paru serta ada
perilaku atau riwayat perilaku risiko tinggi.

Gambaran seperti ini mungkin juga ditemukan di tempat-tempat
lain di Indonesia  untuk beberapa tahun mendatang. Namun untuk
tahun-tahun selanjutnya mungkin   sekali berubah,  khususnya dalam
hal kelompok kelamin laki-laki, yang tampaknya  terbatas di kota-
kota besar.

Seringkali terjadi infeksi beberapa kuman bersamaan, atau infeksi
susulan. Informasi ini penting untuk tim dokter yang mengobati, bila
menjumpai kegagalan  pengobatan terhadap suatu penyakit infeksi.
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Hasil pengobatan yang buruk masih mungkin bukan karena kegagalan
pengobatan, tetapi akibat infeksi sekunder.

Saran

1. Perlu  dipikirkan  kemungkinan infeksi HIV/AIDS  pada pasien
dengan gejala klinik  dan  infeksi seperti  yang ditemukan pada
penelitian ini,  apalagi bila ditemukan riwayat perilaku risiko
tinggi.

2. Kemampuan laboratorium untuk mendiagnosis berbagai jenis
infeksi oportunistik perlu ditingkatkan.

3. Perlu penelitian longitudinal untuk mendapatkan gambaran
tentang perjalanan penyakit.
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Aspek Psikososial
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Penderita AIDS menghadapi berbagai masalah dan penderitaan
sehubungan dengan penyakit mereka. Mereka menderita akibat gejala
penyakitnya (panas, diare, lemas, batuk, sesak nafas, dan sebagainya)
dan masalah-masalah sehari-hari lainnya yang dihadapi penderita
penyakit berat.

Pada saat yang sama mereka harus menghadapi masalah sosial
akibat kesan buruk masyarakat pada penderita AIDS dan infeksi HIV.
Banyak pasien AIDS yang mengalami penderitaan akibat diskriminasi
dan prasangka buruk masyarakat. Bila penyakit infeksinya membaik
setelah pengobatan dokter dan ia merasa sehat, pasien masih harus
dibantu menemukan jalan keluar akibat tekanan batin, kesedihan dan
kegelisahan karena menyadari bahwa ia akan jatuh sakit lagi dan
bahkan mungkin lebih gawat di masa mendatang.

Tidak mudah hidup dalam ketidakpastian. Isteri, suami, pacar,
keluarga dan teman-teman penderita juga dapat mengalami tekanan
batin yang berat akibat ketidakpastian masa depan pasien dan
penderitaan orang yang dicintai. Di masa depan, diharapkan banyak
di antara kita yang dapat dan bersedia menyumbangkan waktu dan
tenaga sebagai penolong dan sebagai teman dalam penderitaan dari
kawan-kawan penderita infeksi HIV/AIDS.

Pendekatan pengobatan pasien AIDS harus dilakukan secara
holistik. Artinya, pasien tidak dianggap sebagai obyek, dan obat
hanyalah merupakan bagian dari pengobatan keseluruhan. Pengaturan
diet, istirahat, olahraga, dan pengobatan psikologis perlu diperhatikan
secara khusus.

Berikut adalah beberapa masalah psikososial yang dihadapi oleh
pasien HIV/AIDS:

1. Kendala pengobatan
AIDS adalah tahap akhir dari perjalanan penyakit infeksi HIV. Mula-
1 Disampaikan di Pelatihan HIV/AIDS untuk Tenaga Kesehatan, Yayasan Pelita Ilmu, Jakarta,
November 1997.

Masalah Psikososial
Penderita

Infeksi HIV1
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mula, penderita infeksi HIV seringkali merasa sehat, tanpa keluhan,
dan tanpa gejala. Beberapa tahun kemudian gejala penyakit muncul
hilang timbul, makin lama makin berat. Pada saat itu pasien masuk
dalam tahap penyakit AIDS.

Sesudah diagnosis AIDS ditegakkan, biasanya penderita
meninggal sekitar 6 bulan sampai 1 tahun kemudian bila tidak
mendapat pengobatan. Atau meninggal 2-4 tahun kemudian bila
mendapat pengobatan yang adekuat.

Jadi, penampilan penderita HIV amat bervariasi. Ada penderita
infeksi HIV yang tampak segar, sehat, dan tanpa gejala. Ada yang
dengan gejala ringan, tapi banyak juga yang dengan gejala akut: panas
tinggi, diare hilang timbul, dan badan kurus kerempeng.

Hasil pengobatan pada penderita AIDS dengan gejala yang berat
bisa cukup baik. Pasien seringkali dapat bekerja normal, walau
kadang-kadang harus dirawat di rumah sakit. Variasi keadaan pasien
tersebut menyebabkan petugas kesehatan, keluarga pasien, ataupun
relawan yang bermaksud membantu pasien perlu mendapat
penyuluhan atau pelatihan untuk menghadapi berbagai macam
keperluan pasien. Lebih dari 50% penderita AIDS ditemukan di
Jakarta. Sebagian besar dari kasus tersebut pernah dirawat, atau
berobat jalan, di RS Cipto Mangunkusumo.

Walaupun belum ada obat penyembuh AIDS, namun telah
ditemukan beberapa obat yang dapat menghambat perkembangan
HIV. Selain itu beberapa obat yang secara efektif dapat mengatasi
infeksi oportunistik maupun kanker Kaposi juga telah tersedia.
Dengan demikian sebagian besar masalah klinik kini dapat diatasi,
sehingga kualitas dan harapan hidup penderita dapat diperbaiki.

Namun demikian beberapa masalah penting tetap belum
terpecahkan. Virus HIV amat kompleks, sehingga sukar membuat
perencanaan pembuatan dan uji klinik vaksin dan obat antivirus.
Infeksi sekunder yang diderita pasien kadang-kadang jarang
ditemukan. Di samping itu obat yang dipakai pun mempunyai efek
samping yang berat, dan banyak dokter yang tidak mempunyai
pengalaman memakainya.

Penderita AIDS dan infeksi HIV memerlukan pelayanan
kesehatan serupa dengan penderita penyakit menahun yang lain.
Mereka memerlukan pelayanan kesehatan berkesinambungan dan
pemantauan yang seksama untuk mengobati dan mencegah agar
penyakit infeksinya tidak berlarut-larut dan menyebabkan cacat.
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Seringkali merawat penderita AIDS dan infeksi HIV lebih sukar
daripada merawat penderita penyakit kronik, karena penderita AIDS
memerlukan dukungan emosi yang khusus dan pemantauan medik
yang ketat selama berobat jalan. Pemantauan medik ini diperlukan
untuk mencegah kekambuhan sehingga lama rawat di rumah sakit
dapat ditekan seminimal mungkin.

Sayangnya, tenaga yang terdidik dan terlatih masih terbatas.
Banyak di antara tenaga kesehatan yang masih cemas dan ketakutan
tertular AIDS. Namun pelan-pelan, dengan memberikan pendidikan
dan pelatihan kepada para petugas medis, masalah ini dapat diatasi.
Beban lain yang harus ditanggung oleh pasien HIV/AIDS adalah biaya
pengobatan yang amat mahal.

2. Aspek kerahasiaan
Keingintahuan seseorang tentang cara penularan AIDS adalah sikap
yang amat positif, agar ia atau orang lain dapat terhindar dari tertular
HIV. Namun sebaliknya, keingintahuan akan identitas seorang pasien
AIDS atau seseorang yang terinfeksi HIV seringkali berakibat buruk:
pasien bisa menghilang dari rumahnya.

Penderita AIDS dan infeksi HIV seharusnya dilindungi dari
masalah tersebut, karena dampaknya akan buruk sekali terhadap
pasien sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pada salah satu kasus pasien
AIDS, setelah teman sekantornya tahu penyakitnya, pasien yang
bersangkutan langsung mengalami depresi berat, keadaan umumnya
memburuk, harus segera dirawat di rumah sakit lagi, dan tak lama
kemudian meninggal.

Keluarga pasien marah dan dongkol, tetapi tidak berani protes,
karena khawatir akan efek negatif protes, yaitu makin banyak orang
yang tahu “aib” tersebut. Teman-teman sekerjanya (termasuk seorang
dokter) panik, khawatir sudah tertular AIDS, karena merasa pernah
berjabatan tangan dan ngobrol, serta makan-minum bersama
penderita. Padahal kita tahu aktivitas tersebut tidak menularkan AIDS.
Tapi nyatanya masih banyak masyarakat yang belum mendapat
informasi yang benar.

Status HIV positif juga bisa menjadi ancaman bagi karir yang
bersangkutan. Pernah ada sebuah perusahaan di Jakarta yang
memanggil karyawannya yang menderita AIDS dan meminta yang
bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan prestasinya menurun
sekali setelah terbukti menderita AIDS. Selain itu dikhawatirkan
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karyawan lain akan panik bila mengetahui ada salah satu kawan
mereka yang menderita AIDS.

Sepintas tampaknya keputusan tersebut masuk akal. Tapi jika
dicermati lebih jauh, ini sebenarnya merupakan masalah diskriminasi.
Akhirnya, setelah dokter perusahaan mendapat penyuluhan dari
sebuah tim dokter, rencana pemecatan tersebut dicabut. Perusahaan
diimbau agar memperlakukan penderita AIDS yang sedang sakit sama
dengan karyawan lain yang sakit, baik dalam hak maupun
kewajibannya. Demikian pula karyawan yang terinfeksi HIV namun
tidak menunjukkan gejala atau masih sehat agar diperlakukan sama
seperti karyawan lain yang sehat.

Penyampaian hasil tes HIV memerlukan cara khusus, dan
seharusnya disampaikan oleh seorang konselor yang terlatih. Berikut
adalah contoh penyampaian yang salah.

Seorang laki-laki, tidak kawin, dirawat di rumah sakit sebulan
karena menderita radang paru. Dokter menemukan bahwa ia terinfeksi
HIV. Saudaranya diberitahu, bahwa pasien tersebut menderita AIDS,
dan tidak lama kemudian akan meninggal. Keluarga pasien panik
sekali. Dan, karena tidak mendapat penjelasan yang benar, mereka
takut tertular. Akhirnya pasien diasingkan sementara.

Dari kasus ini dapat ditarik beberapa pelajaran. Pertama, dokter
yang merawat belum siap. Ia belum tahu cara pengobatan AIDS
menurut ilmu kedokteran, yang bila dikerjakan dengan baik dapat
memperpanjang harapan hidup penderita. Paling tidak kesehatan
pasien tersebut masih lumayan baik sekarang ini, tiga tahun sesudah
diagnosis. Kedua, keluarga pasien juga belum disiapkan, sehingga
pasien sementara dikucilkan.

Sampai saat ini, sebagian besar penderita AIDS atau infeksi HIV
berusia 25 sampai 40 tahun, yaitu kelompok usia produktif. Banyak
di antara mereka yang bekerja sebagai karyawan. Jika setiap penderita
AIDS atau infeksi HIV dikucilkan atau diberhentikan dari
pekerjaannya, sementara mereka sebenarnya masih mampu berkarya,
maka tindakan itu bisa dinilai sebagai bentuk penyia-nyiaan yang
tak akan menguntungkan siapapun.

Relawan Penolong

Membantu seseorang menghadapi shock akibat pemberitahuan di-
agnosis terinfeksi HIV atau sudah menderita AIDS, atau membantu
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seseorang menghadapi ketidakpastian, kegelisahan dan dampak buruk
AIDS terhadap pekerjaan dan kehidupan sosial, memerlukan banyak
sarana. Penolong harus mampu menjaga hubungan dengan klien,
walaupun klien sedang dalam keadaan amat depresi sehingga tidak
menanggapi kemauan baik penolong.

Kemarahan klien pada awal diagnosis - suatu reaksi yang sering
terjadi bila seseorang diberitahu menderita kanker atau infeksi HIV -
seringkali dilampiaskan kepada penolong. Jadi penolong harus sabar,
karena kemarahan klien tersebut dapat juga ditujukan ke arah
perbedaan suku, agama, dan orientasi seksual penolong.

Dengan demikian seorang relawan penolong diharapkan tidak
saja memahami pengetahuan dasar tentang AIDS dan keterampilan
sebagai konselor. Ia juga harus memperluas, memperbaiki motivasi,
perilaku, dan emosinya sendiri. Untuk itu diperlukan pelatihan berkala
dan supervisi.
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Janji Relawan

Kami, relawan penolong Yayasan Pelita Ilmu akan berusaha sedapat
mungkin dan berjanji:
Bersikap jujur, sabar, dapat dipercaya dan dapat menjaga rahasia
klien.
Kami akan merahasiakan apa yang kami ketahui karena tugas kami
sebagai relawan AIDS.
Kami akan merahasiakan identitas klien kami kepada siapapun,
termasuk ibu-bapak, suami/isteri, dan saudara kandung kami.
Kami akan menerima klien apa adanya, akan selalu bersikap realistik
dan tidak akan menyalahkan klien.
Kami memahami bahwa klien kami seringkali merasa sedih, tertekan
dan marah.
Kami berjanji akan menjadi teman yang baik buat klien.
Kami berjanji akan menyediakan waktu yang cukup untuk klien.
Kami menyadari hak dan tanggung jawab klien.
Kami menyadari bahwa nilai, gaya hidup ataupun agama klien dapat
berbeda dari kami. Kami akan menghargai perbedaan-perbedaan
tersebut.
Kami sanggup menerima kritik.
Kami berjanji akan berusaha semaksimal mungkin mengontrol
perasaan kami, rasa benci, rasa kesal dan rasa amarah
Kami menyadari akibat pekerjaan kami sebagai relawan penolong
dan kami sanggup ikhlas menerima semua komplikasinya
Kami berjanji selalu belajar menambah ilmu.
Kami akan selalu menjaga kesehatan kami sendiri.
Kami menyadari keterbatasan kami, akan selalu introspeksi, mawas
diri.
Kami memahami bahwa klien boleh memilih relawan penolong, tidak
akan sakit hati bila ditolak klien.
Kami bersedia mengikuti pertemuan dan rapat rutin relawan.
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Akhir-akhir ini euthanasia untuk penderita AIDS, atau orang dengan
HIV/AIDS (odha) banyak diberitakan di surat kabar. Tulisan ini akan
membahas apakah sebetulnya euthanasia itu, dan bagaimana
hukumnya menurut agama Islam.

Penyakit AIDS tidak dapat disembuhkan. Penderita penyakit ter-
sebut akhirnya akan meninggal, walaupun diobati dengan obat mo-
dern ataupun obat tradisional. Untuk menolong mereka, ada orang
yang berpendapat diperlukan tindakan untuk mengakhiri penderitaan
pasien AIDS dengan cara euthanasia.

Saat ini tersedia banyak obat yang terbukti dapat memperbaiki
kualitas penderita AIDS, sehingga odha dapat mandiri dan tidak
tergantung kepada orang lain. Bahkan seringkali mereka dapat bekerja
normal, walaupun kadang-kadang memerlukan rawat inap di rumah
sakit. Dengan demikian, dari sudut kesehatan, ide euthanasia ini tidak
tepat.

Sebetulnya pemikiran euthanasia sudah lama dimunculkan, untuk
penderita kanker misalnya. Sebagian (tidak semua) penderita kanker
memang mengalami rasa nyeri berkepanjangan karena berbagai hal.
Misalnya karena penjalaran kanker ke tulang. Walaupun nyeri tersebut
dapat dihilangkan dengan pengobatan yang tepat, namun pada
kenyataannya saat ini masih banyak pasien kanker dengan nyeri yang
belum diobati dengan baik.

Untuk pasien-pasien nyeri kanker tersebut, sebagian besar ahli
kesehatan tetap tidak setuju euthanasia, karena setiap rasa nyeri kanker
dapat diatasi dengan obat dan teknologi kedokteran saat ini.

Agama Islam amat menghargai kesabaran dan ketahanan pasien
dalam menghadapi berbagai cobaan. Termasuk penderitaan dalam
menghadapi nyeri kanker atau depresi, tekanan batin akibat menderita
AIDS, seperti disebutkan dalam al-Quran, surah az-Zumar ayat 10:
“.. Ganjaran orang bersabar itu tidak terbatas.”

 dalam
Pandangan Islam1

Euthanasia

1 Dimuat di harian Kompas, Kamis 14 Desember 1995.
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Penderita AIDS dalam beberapa hal memang menyerupai
penderita kanker: Pertama, angka kesembuhan penderita kanker
rendah, sementara AIDS tidak dapat disembuhkan. Baik pasien AIDS
maupun kanker menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
Artinya tujuan pengobatan adalah simptomatik (menghilangkan
gejala), paliatif, dan bukan bertujuan menyembuhkan.

Kedua, pasien cenderung dalam posisi lemah, mempunyai
kondisi mental yang tidak jernih, dan sukar memahami masalah.
Akibatnya pasien mudah dipengaruhi faktor luar.

Ketiga, pasien dalam keadaan menjelang kematian, dengan
kegelisahan dan ketakutan yang mungkin tidak ia tunjukkan
kepada orang yang merawatnya. Ketakutan ini mempengaruhi
perilakunya. Karena itu ia memerlukan dukungan emosi dan spiri-
tual.

Keempat, kematian pada pasien kanker dan AIDS cenderung
lebih berupa proses. Bukan kematian mendadak. Karena itu mungkin
sekali ada masalah etik dalam penatalaksanaannya, termasuk masalah
euthanasia.

Definisi Euthanasia

Euthanasia pada awalnya adalah kata benda yang berarti kematian
yang tidak menyengsarakan, kematian yang nikmat. Namun dalam
perkembangannya sekarang euthanasia berarti suatu tindakan yang
disengaja untuk mengakhiri kehidupan pasien dengan maksud yang
baik, yaitu untuk mengakhiri penderitaan (mercy killing).

Ada beberapa jenis euthanasia yang dapat dibagi menjadi
beberapa kelompok.

Pertama euthanasia dibagi menurut ada-tidaknya persetujuan dari
penderita: (1) euthanasia sukarela (voluntary euthanasia), berarti
tindakan euthanasia diminta atau paling tidak disetujui oleh penderita;
(2) euthanasia yang tidak disetujui oleh penderita (imposed euthana-
sia).

Imposed euthanasia ini bisa dibagi dua lagi: yaitu involuntary
euthanasia, yakni bila persetujuan penderita sebetulnya dapat diminta,
namun tidak dikerjakan, dan non-voluntary euthanasia, yaitu bila
persetujuan penderita tidak bisa didapatkan dari penderita karena
keadaan fisik penderita (koma, misalnya) atau keadaan mentalnya
tidak memungkinkan (psikosis berat, misalnya).
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Euthanasia juga dapat dibagi menurut cara pelaksanaannya: (1)
euthanasia aktif bila kehidupan seseorang diakhiri dengan tindakan
secara aktif; (2) euthanasia pasif bila pelaksanaan euthanasia diker-
jakan dengan cara tidak langsung. Misalnya menghentikan pemberian
nutrisi, atau menghentikan pengobatan penyakit penderita. Jadi tidak
secara aktif memberikan atau menyuntikkan obat yang mematikan.

Beberapa negara menganggap euthanasia pasif bukan euthana-
sia, karena tidak ada niat mengakhiri kehidupan. Alasannya,
pengobatan yang tidak efektif serupa dengan membiarkan perjalanan
penyakit yang akan terjadi. Karenanya, penghentian pengobatan
mungkin bisa mengurangi beban penderita.

Proses seperti ini tidak jarang terjadi di Amerika maupun di In-
donesia. Contohnya adalah menyetujui permintaan keluarga agar
pasien penderita kanker tahap terminal boleh dibawa pulang dengan
sebelumnya melepaskan alat bantu pernafasan (respirator) infus dan
oksigen yang terpasang. Alasan keluarga pasien dapat berupa masalah
biaya ataupun kasihan melihat penderitaan pasien.

Pandangan Islam tentang Kehidupan dan
Euthanasia

Euthanasia telah diperdebatkan sengit di Amerika, namun sampai
sekarang tidak disetujui. Artinya tindakan euthanasia di Amerika
dianggap melanggar hukum. Sementara di Belanda tampaknya eu-
thanasia cukup mendapat dukungan.

Islam jelas sekali menolak euthanasia, tindakan tersebut amat
bertentangan dengan hukum Allah yang tertulis di dalam Al-Quran.
Di surat Al-Maaidah ayat 32, misalnya, dinyatakan bahwa Islam amat
menghargai kehidupan: ... Oleh karena itu Kami perintahkan kepada
Bani Israil: “Barang siapa yang membunuh orang bukan karena
orang itu membunuh orang lain (hukuman qisas), atau bukan karena
membuat bencana (perampokan umpamanya) di muka bumi, maka
seakan-akan ia sudah membunuh semua manusia. Dan siapa yang
menghidupkan (tidak melakukan pembunuhan dan kerusakan), maka
berarti ia telah ikut menghidupkan (memberi ketenangan) kepada
semua manusia...

Di bagian lain al-Quran juga menyatakan: “Jangan kamu
membunuh kecuali dalam menjalankan hukuman pengadilan” (Al-
An’aam: 151, al-Israa: 33).



�������� ���� ������� �������� ��� ��� ����

164

Hukum Islam secara rinci menyebutkan keadaan-keadaan
tertentu di waktu perang ataupun damai - sebagai hukum pidana - di
mana pengakhiran kehidupan diizinkan. Namun syaratnya banyak
sekali, sehingga pada kenyataannya tindakan hukuman mati tersebut
amat sangat jarang dijalankan.

Islam tidak mengenal hak untuk mati atau hak manusia untuk
menentukan cara matinya sendiri. Prinsipnya adalah bahwa kita tidak
menciptakan diri kita sendiri, sehingga kita tidak berhak untuk bunuh
diri. Hanya Allahlah yang berhak atas nyawa kita. Mencoba bunuh
diri merupakan tindakan kriminal dan termasuk dosa besar. Di dalam
Al-Quran surah An-Nisaa ayat 29 disebutkan: “Hai orang-orang yang
beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil,
kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka
di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu! Sesungguhnya
Allah maha penyayang kepadamu.”

Untuk memperingatkan umatnya, Nabi Muhammad saw
menyatakan: “Barang siapa membunuh diri dengan besi, niscaya nanti
di neraka ia akan mengerjakannya lagi seterusnya. Siapa yang minum
racun untuk bunuh diri, niscaya ia mengulang-ulang lagi minum racun
sewaktu ia di neraka. Demikian pula bila seseorang bunuh diri dengan
meloncat dari gunung, ia akan terus menerjunkan diri ke dasar
neraka.”

Di dalam suatu riwayat disebutkan ketika seorang prajurit muslim
tewas dalam suatu peperangan, beberapa sahabat Nabi mendoa-
kannya. Namun mereka kaget ketika Nabi Muhammad menyatakan
bahwa prajurit tersebut akan masuk neraka. Setelah diselidiki, ternyata
prajurit tersebut tertusuk pedang musuh, dan karena tidak tahan
menderita sakit, ia tusukkan pedang tersebut lebih dalam lagi ke dalam
perutnya sendiri, yang menyebabkan ia meninggal.

Dengan demikian jelas dari sumber-sumber utama ajaran Islam
bahwa euthanasia - apapun alasannya - tidak mendapatkan
pembenaran dari Islam sebagai agama yang sangat menghargai
kehidupan.
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Di dalam Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS, masalah
HAM untuk odha (orang dengan HIV/AIDS) telah diatur dengan baik
sekali. Namun kenyataan di lapangan - dari data 116 odha yang
didukung Yayasan Pelita Ilmu, Jakarta - menunjukkan cukup banyak
odha yang mendapat perlakuan tidak semestinya. Ada yang dipecat
dari pekerjaannya, ada yang diminta mengundurkan diri, ada yang
dikucilkan oleh keluarga, oleh masyarakat sekitarnya, ada pula yang
ditolak rumah sakit sewaktu odha memerlukan rawat inap. Ada juga
odha yang status HIV-nya dibuka di media masa, lengkap dengan
identitas dan alamatnya, tanpa izin yang bersangkutan. Juga ada odha
perempuan yang hamil yang ditolak oleh lingkungannya, sehingga
terpaksa pergi ke Jakarta untuk melahirkan karena tidak diperbolehkan
melahirkan di desanya ataupun di kota terdekat.

Perlindungan HAM bagi odha merupakan suatu hal yang esensial
untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Perlindungan HAM bagi odha
juga penting untuk mendukung program penanggulangan HIV/AIDS
yang efektif. Kepentingan kesehatan masyarakat sebetulnya tidak
berlawanan dengan perlindungan HAM untuk odha. Sudah terbukti
bahwa bila HAM dilindungi, maka odha dan keluarganya dapat hidup
tenang, mempunyai harga diri, dan mampu menghadapi masalah
penyakit HIV/AIDS dengan lebih baik.

Di sisi lain, anggota masyarakat yang merasa pernah melakukan
perilaku risiko tinggi, kemudian melihat hak asasi odha dilindungi,
akan tergerak untuk melakukan tes darah. Selanjutnya, orang yang
tes darah HIV-nya positif akan menjaga diri dan lingkungannya, tidak
akan dengan sengaja menularkan HIV, karena sudah mendapat
konseling. Dengan demikian, sebagai hasil akhir, berkuranglah
percepatan penularan HIV/AIDS di masyarakat.

Selain bermanfaat mengurangi percepatan penularan HIV,
perlindungan HAM odha diharapkan juga akan mempertahankan

 dan Hak Asasi Manusia1
HIV/AIDS

1 Dimuat di Harian Republika, 7 Februari 1999.
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jumlah angkatan kerja agar tidak turun drastis akibat epidemi AIDS,
seperti yang telah terjadi di Afrika.

Untuk diketahui, lebih dari 75% odha di Indonesia berusia kurang
dari 39 tahun, artinya usia yang produktif. Dengan perlindungan hak-
hak odha, termasuk hak untuk mendapatkan perawatan dan dukungan,
maka kualitas hidup dan harapan hidup odha membaik, dan sebagian
besar waktunya dapat dipakai untuk bekerja normal dan berprestasi.

Untuk menumbuhkan respon yang efektif terhadap wabah HIV/
AIDS, dan penghormatan terhadap hak asasi para odha, perlu keikut-
sertaan banyak pihak, dan diperlukan tanggung jawab institusional
pemerintah, penerapan reformasi undang-undang, peningkatan upaya
dukungan, dan penciptaan lingkungan yang mendukung untuk para
odha.

Dalam konteks HIV/AIDS, untuk menghargai norma HAM
internasional yang telah kita sepakati dan untuk mencapai tujuan
kesehatan masyarakat yang pragmatis, pemerintah wajib memper-
timbangkan beberapa masalah yang agak kontroversial, khususnya yang
berkaitan dengan status perempuan dan anak, prostitusi, narkotika dan
homoseksualitas. Juga, merupakan tanggung jawab pemerintah untuk
mengidentifikasi cara-cara melindungi HAM, sekaligus juga
menemukan cara untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan
mempertimbangkan kondisi budaya, politik, dan agama.

Walaupun tanggung jawab primer ada pada pemerintah, peran
LSM-LSM peduli AIDS, peran odha, serta badan-badan donor juga
amat penting dalam penerapan strategi untuk menjamin pelaksanaan
HAM dan sekaligus melindungi kepentingan kesehatan masyarakat.

Sebagai bangsa yang beragama, membicarakan hak asasi odha
tentu tidak lepas dari kajian kewajiban odha dan hak asasi orang
lain. Perlunya keseimbangan antara HAM dan kewajiban-kewajiban
asasi tersebut digarisbawahi oleh beberapa tokoh, antara lain TB
Simatupang dan Ruslan Abdulgani. Pendapat serupa dikemukakan
juga oleh Victor Tanja. Tindakan menuntut hak, menurut Victor,
menuntut seseorang untuk banyak berbicara, sedangkan melaksana-
kan kewajiban mendorong seseorang untuk bekerja keras dan meng-
hasilkan karya.

Masalahnya, dalam hal HIV/AIDS, odha dalam posisi lemah,
mengalami stigmatisasi, sehingga diperlukan advokasi. Artinya tanpa
melupakan kewajiban, diperlukan banyak bicara untuk memperjuang-
kan hak asasi odha.
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Odha berkewajiban menjaga kesehatan diri, keluarga dan
lingkungannya. Artinya odha mempunyai kewajiban mencegah
penularan HIV dari dirinya ke orang lain. Bila odha pergi ke dokter,
dokter gigi, bidan, atau harus dirawat di rumah sakit, ia perlu
memberitahukan status HIV-nya. Di Jakarta, pada prakteknya odha
didampingi oleh sahabat odha (buddy) dari Sanggar Kerja Yayasan
Pelita Ilmu atau diwakili oleh dokternya, untuk menyampaikan
masalah kesehatannya dan sekaligus status HIV-nya. Bila melakukan
hubungan seks odha juga harus selalu memakai kondom. Saat ini
cukup banyak odha yang berkeluarga.

Ada beberapa bentuk hak asasi manusia yang terkait dengan HIV/
AIDS yang dapat dikaji. Berbagai hak ini tidak dapat dilihat secara
terpisah, melainkan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.
Untuk aplikasinya perlu dipertimbangkan latar belakang sosial, budaya,
sejarah dan agama. Adalah tugas pemerintah dan tugas kita semua
untuk mempromosikan dan melindungi semua hak-hak tersebut.

Menurut dokumen WHO tahun 1998 mengenai petunjuk
pelaksanaan “HIV/AIDS and Human Rights,” ada beberapa hal yang
penting diperhatikan menyangkut hak asasi odha:

Pertama, hak atas perlakuan non-diskriminatif termasuk hak atas
kedudukan yang sama di depan hukum. Undang-undang internasional
mengenai HAM menjamin hak perlindungan hukum dan kebebasan
dari segala bentuk diskriminasi, baik yang berdasarkan warna kulit,
jenis kelamin, bahasa, politik, tingkat sosial-ekonomi, dan sebagainya.
Tindakan diskriminatif tidak hanya keliru dan salah, tapi juga akan
menimbulkan dan mempertahankan kondisi yang memudahkan
penularan HIV/AIDS. Diskriminasi menciptakan suasana lingkungan
yang menyulitkan perubahan perilaku dan menghambat masyarakat
menanggulangi masalah HIV/AIDS.

Lapisan masyarakat yang menderita perlakuan diskriminatif
sehingga memudahkan tertular HIV/AIDS antara lain perempuan, anak-
anak, masyarakat yang miskin, suku-suku terasing, kaum migran,
penderita cacat, tahanan, pekerja seks dan pecandu narkotika. Komisi
HAM Internasional menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh
melakukan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS ataupun
terhadap masyarakat yang mempunyai perilaku risiko tinggi tertular
HIV. Odha perlu dilindungi hak-haknya di berbagai bidang, seperti di
bidang lapangan kerja, perumahan, pendidikan, layanan hukum,
layanan kesehatan, sosial dan kesejahteraan, serta di bidang asuransi.
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Untuk menciptakan suasana di masyarakat yang mendukung
persamaan hak odha di depan hukum dan mencegah timbulnya
tindakan diskriminasi, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat
dan LSM perlu menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan khusus
menghilangkan diskriminasi terhadap odha. Masyarakat perlu dididik
untuk bersikap wajar terhadap odha dan dimotivasi untuk
menyelenggarakan program dukungan terhadap odha.

Kedua, hak atas kemerdekaan dan rasa aman. Tak seorang pun
boleh ditangkap, dipenjara, diisolasi, atau dipisahkan dari masyarakat,
hanya karena ia terinfeksi HIV atau sakit AIDS. WHO menganjurkan
agar odha tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Di penjara pun,
seorang tahanan yang terinfeksi HIV tidak boleh dipisahkan atau
diisolasi dari tahanan lain.

Ketiga, hak untuk menikah. Odha mempunyai hak untuk
menikah, dan untuk menghormati hak tersebut maka penyuluhan dan
konseling seharusnya tersedia untuk odha dan pasangannya. Kita
harus menghormati hak odha untuk hamil dan mempunyai anak.
Sewaktu perempuan dengan HIV hamil dan ia ingin melanjutkan
kehamilannya, maka bayinya juga mempunyai hak untuk dilahirkan
normal tanpa cacat. Untuk melindungi hak bayi, termasuk untuk
menghindarkannya dari penularan HIV dari ibunya, odha perempuan
tersebut perlu mendapat layanan dan pengobatan sewaktu hamil,
sewaktu melahirkan, maupun sesudahnya.

Keempat hak untuk mendapatkan pendidikan. Odha mempunyai
hak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan odha seharusnya
tidak dibatasi, dan interaksi sosial di sekolah perlu dibina dengan
baik agar odha tidak tersingkir. Di Amerika pernah terjadi seorang
odha harus berhenti dari sekolah karena protes beberapa orangtua
siswa yang lain, yang ketakutan anak-anaknya tertular HIV karena
satu sekolah bersama siswa dengan HIV.

Kelima, HAM untuk perempuan berstatus odha. Diskriminasi
terhadap perempuan, de facto dan de jure, memudahkan perempuan
terinfeksi HIV. Subordinasi perempuan di dalam keluarga ataupun
di masyarakat merupakan faktor penting yang menyebabkan
peningkatan kecepatan infeksi HIV pada perempuan. Diskriminasi
yang berlatar belakang ketimpangan gender juga menyulitkan
perempuan sewaktu menghadapi konsekuensi infeksi HIV pada diri
mereka, ataupun infeksi HIV pada anggota keluarganya.



�������� ���� ������� �������� ��� ��� ����

169

Dalam kerangka upaya pencegahan infeksi HIV, seharusnya
direalisasikan hak odha untuk mendapat informasi, pendidikan, dan
layanan kesehatan. Dengan ketersediaan informasi pun, perempuan
masih sulit untuk melakukan negosiasi dengan suami atau pasangan
seksualnya mengenai seks yang lebih aman untuk mencegah penularan
HIV. Hal ini disebabkan oleh subordinasi perempuan secara sosial dan
seksual, serta ketergantungan perempuan di sektor ekonomi.

Saat ini masih dirasakan adanya miskonsepsi dalam penularan
dan epidemiologi HIV/AIDS, yaitu adanya anggapan bahwa
perempuan adalah vektor penyakit, sumber penularan terpenting
dalam penularan. Akibatnya, perempuan dengan HIV/AIDS atau yang
diduga terinfeksi HIV, mengalami berbagai tindakan kekerasan dan
diskriminasi, baik di kehidupan pribadi maupun di masyarakat.
Pekerja seks seringkali diharuskan diperiksa darahnya untuk tes HIV
tanpa konseling. Kadang-kadang bahkan tanpa upaya penyuluhan
kepada klien mereka untuk memakai kondom, dan juga tanpa upaya
penyediaan layanan kesehatan yang memadai.

Keenam, HAM untuk odha anak. Telah disepakati secara
internasional bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia
kurang dari 18 tahun, kecuali jika undang-undang menentukan lain.
Selain hak-hak yang secara khusus dibahas pada Konvensi Hak-hak
Anak, sebagian besar hak anak adalah hak yang juga berlaku untuk
orang dewasa, seperti hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan,
layanan kesehatan, perlakuan non-diskriminatif, hak berserikat, dan
hak menyatakan pendapat. Hak-hak untuk bebas dari pelacuran,
eksploitasi seksual dan kekerasan seksual amat relevan dengan pro-
gram pencegahan penularan HIV.

Ketujuh, hak untuk bepergian. Odha mempunyai kebebasan
untuk bepergian, dan seharusnya tidak boleh ada peraturan untuk
membatasi seseorang bepergian hanya berdasarkan status HIV-nya,
karena sama sekali tidak ada dasar ilmiahnya.

Kedelapan, hak untuk menyatakan pendapat. Setiap orang
mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya. Dalam kaitan dengan
hal tersebut, setiap orang berhak mendapatkan dan mencari informasi
apa pun, termasuk informasi mengenai pencegahan, perawatan, dan
dukungan dalam mengatasi penyakit infeksi HIV/AIDS.

Kesembilan, hak untuk berserikat. Deklarasi Universal mengenai
HAM menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk
berserikat secara damai. Dalam konteks HIV/AIDS, kebebasan
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berserikat merupakan hal yang penting sekali untuk melaksanakan
advokasi, lobi, dan dukungan untuk odha. Odha perlu mendapat
perlindungan dari perlakuan diskriminatif, baik langsung maupun
tak langsung.

Penulis merasakan bahwa dengan membahas HAM pada HIV/
AIDS sebetulnya kita mengkaji hak asasi manusia secara hakiki dan
universal. Dan sebenarnya kita sedang mengkaji masalah
kemanusiaan secara umum, baik yang berhubungan maupun yang
tidak ada kaitannya sama sekali dengan HIV/AIDS.

Kondisi HAM untuk odha di Indonesia sekarang sebetulnya sudah
lumayan baik. Jauh lebih baik dari beberapa tahun yang lalu. Dengan
program advokasi - yaitu mewakili kepentingan odha bila berhadapan
dengan pihak lain - yang dengan gigih dijalankan oleh LSM-LSM
Peduli AIDS, dan pemahaman yang makin baik mengenai HIV/AIDS
oleh wartawan (pelatihannya antara lain dikerjakan oleh LP3Y di
Yogya), dan juga oleh pejabat, pemuka agama, selebriti dan pemuka
masyarakat, maka opini mengenai sikap yang benar terhadap odha
mulai terbentuk di masyarakat. Sebagai misal, penerimaan masyarakat
terhadap odha di Karawang cukup baik, bahkan mereka mulai
mendukung. Program advokasi yang dikemas dengan sederhana dan
populer seperti penayangan film serial sinetron Kupu-kupu Ungu
tampaknya lebih mudah terima oleh masyarakat luas.

Jadi sikap masyarakat yang sebelumnya menolak dan
menghukum odha, dapat diubah menjadi sikap yang benar dan wajar.
Kemajuan yang lain adalah sekarang ini manajemen rumah sakit
sudah mengetahui bahwa menolak merawat odha adalah sikap yang
salah, dan melanggar peraturan, walaupun beberapa rumah sakit ma-
sih belum bisa memahami mengapa tidak boleh menolak. Beberapa
odha yang bergabung dengan Sanggar Kerja Yayasan Pelita Ilmu,
sewaktu melakukan penyuluhan HIV/AIDS sekitar Hari AIDS
Sedunia 1998, diterima dan disambut dengan baik sekali oleh masya-
rakat di berbagai daerah, di Medan, Kaltim, Yogya dan Bandung.

Hampir semua keluarga odha panik dan khawatir tertular HIV,
sewaktu mengetahui ada anggota keluarganya yang terinfeksi HIV.
Sebagai akibatnya banyak odha yang dikucilkan keluarganya,
sebagian besar tidak mau makan bersama di satu meja dengan adik
atau kakak kandungnya yang odha, meskipun telah diberi penyuluhan.
Ada pula keluarga yang memindahkan adik, kakak atau suaminya
yang HIV, ke rumah di luar kota atau ke sebuah hotel.
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Dengan adanya Sanggar Kerja YPI, keluarga bisa melihat dengan
mata kepala sendiri model perawatan di rumah, di mana odha berada
bersama, makan bersama di satu rumah bersama relawan, staf dan
dokter, tanpa ada yang khawatir tertular. Setelah meninjau aktivitas
Sanggar Kerja YPI, tidak ada lagi anggota keluarga yang menolak
kehadiran odha di rumahnya sendiri.

 Bisa dikatakan, bahwa sikap yang menolak dan mengucilkan
timbul karena kurang pengetahuan dan pemahaman mengenai
pengetahuan dasar penyakit infeksi HIV/AIDS. Pengalaman
membuktikan bahwa sikap masyarakat yang salah dapat berganti
menjadi sikap yang benar, walaupun untuk mengubahnya diperlukan
penyuluhan dan kesabaran, informasi yang berkesinambungan, dan
contoh nyata di lapangan.
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Berikut adalah surat elektronik penulis yang dimuat tanggal 4
Januari 1999 di eGroups.com, suatu homepage untuk mendiskusikan
masalah HIV/AIDS di Indonesia.

Pelajaran buat Homoseksual?

Tampaknya kalau ingin menjadi aktivis kita harus siap untuk kecewa.
Walaupun kita sudah sering ngomong, akan selalu ada kemungkinan
ketemu orang yang nggak ngerti, yang masih naif, yang salah persepsi
tentang HIV/AIDS. Bukan tidak mungkin itu justru dari orang-orang
yang paling dekat dengan kita.

Saya ingin memberikan 2 contoh, yaitu tulisan teman wartawan di
Gatra dan tulisan seorang agamawan terkemuka, Victor I Tanya MTh
PhD. Mengenai tulisan di Gatra, terlampir tulisan saya di surat pembaca
sebagai balasannya, sebagai tambahan komentar yang sudah banyak
ditulis di sini.

Adapun mengenai pak Victor I Tanya, ada baiknya saya kutipkan
disini tulisan dari bukunya, yang baru saja terbit 4 bulan menjelang
Hari AIDS Sedunia 1998, Pluralisme Agama dan Problema Sosial:
Diskursus Teologi tentang Isu-isu Kontemporer. Tulisan beliau
mengenai pluralisme agama baik, relevan, dan amat bermanfaat untuk
kondisi Indonesia saat ini. Namun saya merasakan sesuatu yang kurang
sreg tentang beberapa pernyataan beliau di artikel “Penyakit AIDS
dan Tugas Penggembalaan Gerejawi: Tinjauan Teologis” yang ada di
buku tersebut. Baiklah saya kutipkan:

“… Penyebab utama penyakit AIDS ialah praktek homoseksual dan
lesbianisme. Kedua gejala ini dilihat dari segi kebiasaan manusia
normal dan sehat adalah suatu penyimpangan, oleh sebab itu
merupakan penyakit …

… Dalam ilmu teologi, akar segala penyakit adalah hidup yang
mementingkan diri sendiri (homo). Homoseksual berarti berhubungan
seks dengan pasangan yang sejenis, yang bersumber pada cinta diri
sendiri atau narsisme.”

Pada pikiran saya, kita tidak dapat memaksakan pendapat kita (ingat
pluralisme). Mungkin kita perlu berdialog, bila perlu berdebat, dengan
tokoh-tokoh agama mengenai HIV/AIDS, karena tulisan yang terlanjur
dicetak dapat mempengaruhi opini masyarakat dan seringkali sukar
menghapusnya atau menggantikan dengan pemahaman yang benar.
Mohon komentar dan advis teman-teman aktivis.

Dr. Zubairi Djoerban
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Surat Pembaca Majalah Gatra, 2 Januari 1999

HIV/AIDS dan Stigmatisasi  (1)

Saya ingin menyampaikan komentar tentang hasil pembicaraan per
telpon dengan GATRA yang dimuat di edisi 19 Desember lalu. Di
wawancara itu, saya sama sekali tidak membahas mengenai
homoseksual, baik tentang kaitan dengan AIDS, proporsi penularan,
ataupun penambahan kasus, sehingga penetapan judul “Pelajaran buat
Homoseksual” saya rasakan kurang tepat.

Kala  itu saya menyampaikan bahwa cukup banyak odha yang
ada di Jakarta, Bali, ataupun di daerah lain yang saat ini kondisinya
cukup baik, dapat bekerja normal, sama persis seperti tokoh DM yang
dibicarakan GATRA. Mereka merasa sehat dan tampak sehat, namun
tak berarti sudah bebas dari virus HIV. Setiap melakukan hubungan
seksual mereka tetap harus memakai kondom karena dapat menularkan
AIDS.

Dengan penamaan kelompok seperti halnya “kelompok
homoseksual” misalnya, maka masyarakat pembaca GATRA menjadi
merasa bersih, tak mungkin tertular HIV/AIDS karena kita bukan
termasuk kelompok tersebut. Padahal “kita” juga bisa saja tertular HIV/
AIDS karena sebagian dari kita sekali-sekali lupa, kemudian
melakukan perilaku yang sama dengan “mereka”, misalnya melakukan
hubungan seksual di luar nikah, atau dengan banyak pasangan. Di
dalam pernikahan pun, seseorang masih punya kemungkinan tertular
AIDS.

Dr. Zubairi Djoerban
Perhimpunan Masyarakat Peduli AIDS Indonesia (MPAI)
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There are many problems encountered by people living with HIV/
AIDS (PWAs) after a positive HIV blood test. They face physical,
psychological, and social problems. Although for some years they
have no symptom, the PWAs will surely face intimidation and preju-
dice from their society due to the fear and ignorance surrounding
HIV/AIDS, leading to increased discrimination to them.

The PWAs need similar medical care as other patients with
chronic diseases and intensive follow up when they suffered from
opportunistic infections. The intensive follow up can shorten hospi-
tal stay. PWAs also need psychological support. Unfortunately, even
health workers are often afraid of getting AIDS from patients due to
lack of training to manage AIDS patients.

PWAs suffer because of their disease and at the same time
enduring psychological and social burden because they are stigma-
tized by the public. Sometimes we forget that discrimination and
stigmatization of PWAs can be counter productive in preventing
and controlling the spread of HIV/AIDS, as PWAs will deny their
condition and hide it from their family and the public. There are
some examples about discrimination, stigmatization and isolation
of PWAs, come from public, wife/husband, parents, health work-
ers, media, etc.

P u b l i c

A non-governmental AIDS organization planned to rent a house in
South Jakarta. Although the chief of the neighbourhood has given
his permission and promised to help this support activities for PWAs,
some of the neighbours did not accept because they were afraid that
they could get AIDS from patients who came to the “Community
Support Centre for PWAs.” The case which appeared in 1994 showed

Disguised Practice:
Stigmatization, Isolation

and Discrimination
of the HIV Infected Person1

1 Makalah ditulis bersama dr. Nenden Rosdiana. Dibacakan di Pertemuan Ulama dalam
Penanggulangan HIV/AIDS se-Asean I, 1-3 Desember 1998.
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that it was very important for public to have basic knowledge on
HIV/AIDS, including how a person could get HIV/AIDS and how to
socialize with PWAs.

U l e m a

This true story happened several years ago. There was a conversation
inside a car, between an ulema and 3 persons who picked him up to
give a lecture. The ulema was asked about proper attitude if somebody
happened to meet a person with HIV/AIDS. He answered immedi-
ately that he would probably give the PWA a death sentence as a PWA
will spread a lethal disease to his or her community. The ulema was
unaware that there was a PWA among his co-passengers who, after
listening to his answer, felt so sad, angry and depressed but still could
not defend himself and could not declare that he was a PWA.

The ulema explained that his opinion was based on his knowl-
edge that AIDS was easily transmitted from one patient to another,
similar to the transmission of influenza and tuberculosis, while AIDS
would certainly cause death. So, he said, he preferred to give the
death penalty in order to save other members of the community, to
help only one person.

What the ulema did not know was that AIDS was not transmit-
ted by cough as in influenza or tuberculosis. AIDS is transmitted by
sexual intercourse, transfusion of contaminated blood, unsterile con-
taminated syringe and from an infected pregnant woman to her child.
AIDS is not transmitted by hand shaking, using public phone, swim-
ming pool, toilette, insect bite and droplet infection. After having
knowledge on the issue, the ulema finally changed his opinion and
even told that he would give spiritual support to the PWAs instead of
accussing and punishing them with death penalty.

Therefore, educating key persons, including religion leaders on
HIV/AIDS is very important, since the attitude of the religion lead-
ers will have a very important influence on the community in con-
fronting the HIV/AIDS problem.

Health Workers

Ria and her boyfriend Tio (not the real names) were advised by their
doctor to undergo an HIV testing when Tio was hospitalized at a
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famous hospital in South Jakarta. The laboratory HIV test revealed
positive for both of them. After finding out the fact, they felt a dis-
criminative service. The paramedic looked at them strangely.

Many hospitals were not ready to serve AIDS patients. After
Tio known to be HIV positive, he had to leave the hospital and moved
to a certain hospital in Sunter, North Jakarta. After Tio passed away,
Ria was insulted by a health care worker who asked unnecessarry
and humiliating questions. The mobile unit with the title “Conta-
gious Disease Control” was parked right on the front of her house.
They asked her activities, including her sexual ones. The situation
raised eyebrows of her neighbours.

F a m i l y

A single, 39 years-of-age man was hospitalized due to fever and cough
more than six months duration. He was then moved to another hospi-
tal and was diagnosed as having pulmonary tuberculosis and bron-
chopneumonia. He was treated with ethambutol, rifampicin and an-
tibiotic, but without good result, the medicine did not reduce his fe-
ver and cough. A hematologist suspected AIDS and the result of
blood test was positive. Antiretroviral and antifungal drugs were
added to the treatment.

Education was given to the nurses, the cleaning services and the
family. After 21 days the patient was allowed to go home but then
was cancelled because his family was afraid that they could get AIDS
from him and they did not come to the hospital for a week. It took a
long time to ensure the family that they would not be infected only
by living together with the patient.

In second ase, a patient’s family built a wall inside their house
as a barrier, as they thought it was the best way to prevent them from
getting AIDS. In third case, a patient’s wife rented a different house
in Tangerang to prevent herself from getting AIDS.

From these cases we can learn that sometimes education alone
is not enough. Family needs real practices on how to manage PWA
at home.
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P r e s s

A PWA’s brother was very surprised when he read an article in a
newspaper reporting that his brother passed away of AIDS. The news-
paper mentioned his brother’s name, birthplace and address com-
pletely. The family were terrified that the neighbours might destroyed
their house.

A i r l i n e s

In 1987, an European PWA could not go back to his country although
his condition was much better after being hospitalized in Jakarta. The
airline did not accept him as a passenger because they was afraid other
passengers might cancel their flight and ruin the airline’s reputation.
After several discussions with staff of the embassy and the staff of
airline head office, the patient was allowed to fly home.

AIDS, Islam, and Human Rights

Many people think that AIDS is a scourge from God to punish man,
and that the sufferer must be a bad person. Many people also have
little knowledge about how HIV/AIDS can spread from one person
to another. This situation causes discrimination and isolation to the
people living with HIV/AIDS. We expect that moslem and the ulemas
have a thorough and right knowledge on HIV/AIDS so we do not
have prejudice toward people living with HIV/AIDS and do not dis-
criminate and isolate them.

Fundamental human rights and universal freedom in Islam are
integral part of the Islamic religion, as we can see in the Quran and
Hadith. Al-Quran guarantees the human rights, including justice and
freedom for people as a social person. We can see it in Al Maidah (8)
and An Nisaa (58). There is also a hadith that says “If a moslem sick,
others have to look after him/her.”

The member states of the Organization of the Islamic Confer-
ence in 1990 declared a statement named “Cairo Declaration on
Human Rights in Islam.”Article 1(a) in this statement says “All hu-
man being form one family whose members are united by submis-
sion to God and descent from Adam. All men are equal in terms of
basic human dignity and basic obligations and responsibilities, with-
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out any discrimination on the grounds of race, color, language, sex,
religious belief, political affiliation, social status and other consider-
ation. Truth faith is the guarantee for enhancing such dignity along
the path of human perfection.”

Article 20 said that “It is not permitted without a ligitimate rea-
son to arrest an individual or restrict his freedom, to exile or to pun-
ish him. It is not permitted to subject him to physical or psychologi-
cal torture or to any form of humiliation, cruelty or indignity.” From
this satement we can see that fundamental human rights is guaran-
teed in Islam and that we are not permitted to discriminate someone.

Conclusion

We have discussed some problems encountered by PWAs. They are
suffered from the disease and psychological burdened and social prob-
lems. The problems are cause by the bad image of PWAs.

PWAs can be discriminated against and isolated from their en-
vironment. To solve the problems we have to give the right and com-
plete information about HIV/AIDS to the community. It will be bet-
ter if we have a support programme for PWAs consisting of people
from various walks of life. With the support programme PWAs can
be helped to solve their problems, and the family can learn how to
manage PWAs at home, while other people (activist, key persons)
can see that living together with PWAs is not dangerous.

Islam is a major religion in Indonesia, guarantees human rights
and universal freedom. There will be no discrimination, stigmatiza-
tion and isolation of PWAs if all moslem have adequate knowledge
on HIV/AIDS.
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Tulisan dari kakak seorang odha:

....Setelah menunggu tiga hari lagi, dokter yang merawat adik saya
mendapat jawaban dari RSCM yang menyatakan positif mengidap
HIV. Rumah sakit tersebut mengharuskan kami segera memindahkan
adik, tanpa boleh menunda satu haripun. Pikiran saya jadi bertambah
bingung. Apakah setiap rumah sakit tidak mau merawat para penderita
HIV tersebut. Saya kesal dan bingung karena telah ditolak oleh dua
rumah sakit. Adik kemudian saya bawa pulang ke rumah dan tidak di-
izinkan keluar rumah, takut dicemoohkan, kalau-kalau sampai orang
lain tahu ....

(Kasus ini kemudian ditangani oleh tim medis Pokdisus AIDS FKUI-
RSUPNCM, sedangkan masalah psikososialnya dirujuk ke Sanggar
Kerja YPI. Komentar dari keluarga sebagai berikut):

.... Padahal dulu saya diusir-usir dari dua rumah sakit, tetapi
sekarang malah ada yang mau memperhatikannya. Rupanya Sanggar
Kerja YPI banyak manfaatnya bagi para penderita HIV, karena di
situ berkumpul sesama odha dan para relawan yang mau mendengar
segala keluh kesah para odha ....
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Haruskah dirahasiakan?

.... Tiga tahun yang lalu .... Waktu itu saya sakit dan hampir satu
bulan dirawat di rumah sakit. Dokter yang merawat akhirnya “hands-
up” dan saya disuruh pulang saja. Dokter itu rupanya memanggil
kakak saya dan memberi tahu bahwa saya HIV positif. Saya sendiri
malah tidak tahu keadaan yang sebenarnya.

Sehari setelah pemberitahuan itu, kakak menjemput saya ke rumah
sakit. Katanya kami akan pulang ke rumah. Kami menuju ke sebuah
cottage di Ancol yang tarifnya dihitung dengan dolar.  “Apa-apaan
pemborosan begini, kan rumah sendiri ada?,” pikir saya.

Seminggu kemudian barulah ada yang membesuk saya di Ancol.
Ada kakak, adik dan ipar saya. Saya terus bertanya, “Mengapa harus
begini?”

Akhirnya mereka menyerah, saya diberitahu keadaan yang
sebenarnya.

Betapa “down” perasaan saya ketika mendengar saya positif AIDS.
Rasa percaya diri hilang. Saya tidak berani bertemu orang, terutama
kawan-kawan dekat saya. Semua problem psikis pun muncul. Saya
menjadi labil, mudah tersinggung, pemarah dan tidak sabaran.

Yang terlintas hanyalah, “Mengapa saya? Mengapa saya yang
terpilih di antara jutaan manusia lain yang hidup seperti saya?”

Terbayang maut merenggut nyawa saya lebih cepat dari kesiapan
saya menghadapinya. Saya takut. Proses penyakit begitu lama ....

(Kompas, 1 Desember 1993)
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Memeriksakan diri untuk tes HIV merupakan langkah yang penting
dalam kehidupan seseorang, terutama mereka yang memiliki gaya
hidup berisiko tinggi. Namun demikian pemeriksaan tersebut harus
selalu disertai dengan konseling, baik  sebelum maupun sesudah tes
HIV.

Sebelum membicarakan tentang konseling, ada baiknya dibahas
dulu mengenai beberapa lapisan masyarakat yang lebih memerlukan
konseling HIV, yaitu:

a) orang yang terinfeksi HIV ataupun orang yang sudah menderita
AIDS, atau yang lebih popular disebut odha (orang dengan HIV/
AIDS);

b) saudara kandung, orangtua, sahabat dan kenalan serta suami,
isteri ataupun pacar odha;

c) orang yang minta pemeriksaan darah terhadap HIV, karena
khawatir terinfeksi;

d) orang yang baru saja tes HIV, baik hasil tesnya positif ataupun
negatif;

e) aktivis LSM Peduli AIDS yang aktif memberikan bantuan dan
dukungan kepada odha, demikian pula

f) dokter, perawat, pegawai laboratorium dan lain-lain yang
memeriksa dan mengobati odha atau spesimen darah ataupun
spesimen lain yang berasal dari odha; dan

g) orang-orang yang ingin menghindarkan diri terinfeksi HIV, atau
ingin membantu agar orang lain tidak terinfeksi HIV.

Tujuan Konseling Sebelum Tes

Konseling adalah hubungan kerjasama antara konselor dan klien
untuk membantu klien memecahkan masalah yang dihadapinya.

 Tes HIV1
Konseling untuk

1 Disampaikan pada Pelatihan Konselor PMI, Jakarta, 1997.
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Konseling HIV mencakup bantuan kepada klien mengenal
perilakunya yang memudahkan ia tertular HIV. Konseling juga
bertujuan menolong klien membuat keputusan untuk mengubah
perilaku tersebut dengan perilaku sehat yang bertanggungjawab, dan
membantu klien mempertahankan perilaku yang baru.

Konseling sebelum tes HIV diberikan kepada orang yang sedang
mempertimbangkan diri untuk tes HIV. Konseling pra-tes mencakup
pemberian informasi mengenai aspek teknik dan medis tes HIV, serta
kemungkinan dampak yang terjadi untuk seorang yang terinfeksi HIV
atau untuk orang yang tidak terinfeksi HIV.

Dampak yang dibahas meliputi dampak sosial, kejiwaan, hukum,
medis dan personal. Pemberian informasi diberikan dengan bahasa
yang mudah dipahami. Informasi yang diberikan adalah yang terbaru.
Dalam konseling, tes HIV dibahas sebagai suatu tindakan yang positif
dan dikaitkan dengan perubahan perilaku untuk menurunkan risiko
tertular HIV.

Keputusan untuk tes HIV haruslah merupakan keputusan yang
diambil sesudah mendapat informasi (informed consent), yang
mencakup pemahaman tentang implikasi hasil tes. Di dalam strategi
nasional diharuskan pemberian informasi yang khusus sebelum tes
HIV dikerjakan. Sedangkan di beberapa negara lain seseorang
dianggap menyetujui tes HIV sewaktu ia datang berobat ke rumah
sakit atau tempat layanan kesehatan lain.

Unit yang melaksanakan tes HIV harus selalu menjaga
kerahasiaan di setiap tahap, menghindari diskriminasi, serta
memahami dan menghargai hak asasi seseorang. Konseling harus
secara proaktif mendukung dan mengungkapkan hak-hak tersebut,
baik untuk orang yang dites, maupun untuk tenaga kesehatan yang
mempunyai akses terhadap data hasil tes dan dokumen medik.

Topik Konseling Pra-tes

Konseling prates seharusnya menekankan pembahasan pada dua topik
utama, yaitu, pertama riwayat pribadi klien dan risiko terpapar HIV.
Kedua penilaian tentang pemahaman klien mengenai HIV/AIDS dan
pengalaman di masa lampau sewaktu menghadapi krisis.
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Penilaian risiko

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sewaktu menilai apakah
seseorang mungkin terpapar HIV, yaitu:

a) Frekuensi dan jenis perilaku seksual, dan praktek hubungan
seksual secara spesifik, khususnya tentang hubungan seksual
risiko tinggi tanpa kondom, baik vaginal ataupun melalui anus/
dubur. Pasangan seksualnya juga perlu dibahas. Misalnya apakah
ia seorang pekerja seks.

b) Menjadi bagian dari lapisan masyarakat yang diketahui
mempunyai perilaku risiko tinggi tertular HIV seperti pecandu
narkotika, pekerja seks lelaki maupun wanita dan konsumennya,
tahanan, lelaki homoseksual atau biseksual.

c) Terpapar tindakan yang memakai alat nonsteril, misalnya tato.

Penilaian pengetahuan dan faktor psikologis

Pertanyaan untuk menilai kebutuhan tes HIV:
a)  Mengapa klien meminta tes HIV?
b)  Gejala atau perilaku mana yang membuat klien minta tes?
c)  Apa yang diketahui klien tentang tes HIV dan manfaatnya?
d) Apakah klien sudah mempertimbangkan apa yang akan dilakukan

bila hasilnya positif atau negatif?
e) Apa anggapan atau pengetahuan pasien tentang cara penularan

HIV dan kaitannya dengan perilaku?
f) Siapa yang dapat memberikan dukungan emosi dan sosial?

Keluarga, teman, atau yang lainnya?
g) Apakah klien pernah tes HIV. Jika pernah, kapan, di mana,

mengapa, dan  bagaimana hasilnya?

Konseling awal sebaiknya meliputi diskusi dan penilaian pengertian
klien tentang arti dan konsekuensi hasil tes HIV, baik yang positif atau
negatif. Konseling juga bertujuan memberikan pengertian pentingnya
perubahan perilaku yang dapat mengurangi risiko tertular HIV.

Konseling prates juga mencakup pertimbangan tentang kemam-
puan seseorang menghadapi hasil tes dan perubahan yang diperlukan
sebagai konsekuensinya. Konseling juga sebaiknya memberikan
dukungan dan dorongan kepada klien tentang rencana dan tujuannya
untuk tes HIV.



�������� ���� ������� �������� ��� ��� ����

184

Ketika menanyakan riwayat pribadi klien, kita perlu menyadari
bahwa mungkin klien terlalu bersemangat untuk menerima apapun
yang kita katakan. Mungkin ia mempunyai harapan yang tidak
realistik tentang hasil tes, dan  tidak menyadari mengapa kita
menanyakan hal-hal yang bersifat amat pribadi   sehingga ia malu
untuk menjawabnya.

Sewaktu konseling, klien juga perlu diberitahu tentang hasil tes
Elisa yang positif palsu dan negatif palsu yang sekali-sekali juga
muncul, dan tentang tes konfirmasi dengan Western Blot. Fakta
tersebut harus dijelaskan dengan gamblang. Demikian pula penjelasan
tentang masa jendela (window period).

Konseling Pascates HIV

Jenis konseling pascates tergantung hasil tes: negatif, positif, atau
meragukan.

Konseling untuk hasil tes HIV negatif

Perlu sekali untuk membahas dengan hati-hati makna dari hasil tes
negatif. Kabar tentang hasil tes HIV negatif biasanya dirasakan oleh
klien sebagai rasa nyaman atau euphoria (senang berlebihan). Tetapi
ada beberapa hal yang harus ditekankan:

a) Masa jendela. Setelah seseorang terinfeksi HIV, maka di dalam
darahnya HIV segera bereplikasi dalam jumlah yang besar sekali.
Namun pada saat tersebut antibodi belum terbentuk, sehingga
tes darah hasilnya negatif. Untuk diketahui, tes yang biasanya
dikerjakan adalah tes secara tidak langsung, yakni mendeteksi
antibodi. Bila antibodi terhadap HIV positif, berarti ada HIV
dalam darahnya. Ada selang waktu sekitar tiga bulan sejak
seseorang terinfeksi ketika tes darah negatif tetapi sebetulnya
sudah ada HIV dalam darahnya. Tes negatif berarti tidak ada
infeksi HIV sampai dengan 3 bulan sebelum tes darah.

b) Paparan HIV berikutnya hanya dapat dicegah dengan
menghindari perilaku risiko tinggi. Perlu dijelaskan dengan
gamblang tentang perlunya tidak melakukan hubungan seksual
kecuali dengan suami/isteri, menerapkan seks aman, atau
menghindari pinjam-meminjam jarum suntik.
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Konseling untuk hasil tes positif

Orang dengan hasil tes HIV positif harus diberitahu secepatnya. Dis-
kusi awal membahas berita tersebut harus bersifat amat pribadi dan
dirahasiakan. Setelah beberapa waktu yang diperlukan klien untuk
menyesuaikan diri, klien dijelaskan arti dari HIV positif. Saat tersebut
bukan waktunya membahas mengenai pengobatan dan berapa tahun
harapan hidupnya. Yang lebih penting dibahas adalah pemahaman
tentang shock akibat diagnosis positif terinfeksi HIV dan menawarkan
dukungan. Juga penting untuk memberikan semangat dan harapan: bahwa
berbagai masalah yang terbentang di depan klien dapat dipecahkan.

Bila klien mampu, atau didukung oleh asuransi, mungkin dapat
dibenarkan untuk membahas bagaimana mengobati gejala, mengobati
infeksi sekunder, ataupun membahas pemanfaatan obat antiretroviral.

Reaksi penerimaan penjelasan tentang infeksi HIV amat indi-
vidual, tergantung beberapa hal:

a) Keadaan kesehatan klien. Orang yang sedang sakit seringkali
bereaksi terlambat. Reaksi yang sebenarnya baru muncul setelah
kesehatannya membaik.

b) Persiapan klien menerima kabar. Orang yang sama sekali tidak
mempunyai persiapan mungkin reaksinya jauh berbeda dengan
orang yang siap mendengar kabar bahwa ia terinfeksi HIV.
Namun cukup sering orang yang telah menyiapkan diri juga
menunjukkan reaksi yang berat.

c) Seberapa jauh dukungan masyarakat sekitarnya, dan seberapa
mudah ia menelpon atau menceritakan masalah ini kepada teman-
nya. Beberapa faktor ikut mempengaruhi reaksi seseorang dalam
menerima kabar terinfeksi HIV, yaitu kepuasan kerja, kehidupan
berkeluarga dan ikatan keluarga, serta kesempatan rekreasi.
Reaksi bisa menjadi makin buruk bila ada faktor riwayat sosial
yang terisolir, kemis-kinan, masa depan pekerjaan suram,
dukungan keluarga minimal, dan tempat tinggal yang buruk.

d) Kondisi psikologis dan kepribadian sebelum tes HIV. Bila ada
tekanan kejiwaan sebelumnya, reaksi penerimaan mungkin
berbeda dan memerlukan penatalaksanaan yang berbeda. Pada
beberapa kasus pemberian kabar infeksi HIV dapat memunculkan
kembali masalah dan ketakutan yang tadinya terpendam,
sehingga mempersulit proses penerimaan dan proses adaptasi,
dan memerlukan pengobatan yang hati-hati dan secepatnya.
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e) Nilai budaya dan agama yang berkaitan dengan AIDS, sakit dan
kematian. Di masyarakat dengan keyakinan adanya kehidupan
sesudah mati, atau suasana keagamaan yang kental, maka
pemberian informasi bahwa seseorang terinfeksi HIV lebih
mudah diterima dengan tenang. Pada keadaan masyarakat yang
sebaliknya, berita infeksi HIV akan menyebabkan rasa bersalah
yang berat dan rasa terbuang dari masyarakat.

Reaksi Kejiwaan

Konseling dan dukungan amat diperlukan sewaktu timbul reaksi
pemberitahuan tersebut. Reaksi awal dapat amat berat. Penting untuk
diketahui bahwa respons atau reaksi tersebut merupakan proses nor-
mal untuk setiap orang yang menerima kabar serupa, misalnya bahwa
seseorang menderita kanker. Reaksi ini seharusnya diantisipasi.

Ada beberapa reaksi kejiwaan yang dapat muncul setelah
seseorang mendapat penjelasan bahwa ia terinfeksi HIV. Reaksi
tersebut dapat berupa rasa ketakutan, rasa kehilangan, rasa bersalah,
depresi, penyangkalan, kegelisahan, kemarahan, pemikiran atau
tindakan untuk bunuh diri, rasa kehilangan harga diri, dan obsesi.
Namun dapat juga timbul reaksi yang amat positif, berupa kesadaran
beragama yang meningkat dan merasa kedekatan diri dengan Tuhan.

Reaksi kejiwaan yang negatif dapat dihindari atau ditekan
menjadi lebih ringan bila dilakukan konseling yang baik dan benar
sebelum tes HIV dan sewaktu menyampaikan hasil tes HIV.



�������� ���� ������� �������� ��� ��� ����

187

Aspek Pencegahan
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Penggunaan perspektif gender untuk meneropong persoalan HIV kian
hari kian disadari pentingnya. Kenyataan ini muncul dari fakta yang
secara gamblang menunjukkan bagaimana infeksi virus berbahaya
ini di kalangan perempuan meningkat dengan sangat pesat.

Mari kita perhatikan beberapa data berikut. Pada tahun 1997,
menurut Dr. Kathleen Squires dari Alabama, setiap harinya terjadi
16 ribu infeksi HIV di seluruh dunia. Lebih  90 persen dari kasus
infeksi baru ini terjadi di negara-negara berkembang. Selain itu
diketahui pula bahwa 40 persen lebih dari infeksi baru HIV ini
mengenai perempuan.

Pada akhir 1997 ada sekitar 7 juta  perempuan di seluruh dunia
yang  terinfeksi  HIV. Diperkirakan pada  tahun  2000 mendatang
angka tersebut  akan membengkak menjadi 14 juta. Pada tahun itu
pula diperkirakan ada 4 juta perempuan yang meninggal karena AIDS.

Masih berkaitan dengan prediksi tahun 2000, Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan akan ada 6 juta perempuan
berstatus HIV positif yang hamil dan, berkaitan dengan hal tersebut,
akan lahir 5-10 juta bayi yang terinfeksi HIV.

Di Indonesia, peningkatan jumlah perempuan pengidap HIV juga
dirasakan amat cepat. Sampai September 1998, misalnya, sudah ada
22 orang perempuan dan 5 bayi dengan HIV/AIDS yang mendapat
dukungan dari Yayasan  Pelita Ilmu (YPI). Sebagai perbandingan,
pada tahun 1992 baru ada satu perempuan pengidap HIV yang
mendapat dukungan YPI.  Bayi yang terinfeksi HIV juga
mengingatkan kita bahwa  Indonesia tidak  lagi berada di tahap awal
epidemi HIV/AIDS. Kita sudah berada di tahap yang lebih lanjut.

Perlu disadari bahwa yang kita bicarakan di sini bukan sekadar
angka. Kita sedang membicarakan mengenai manusia dengan
berbagai dimensi kehidupan, termasuk ketakutan dan kecemasannya:
rasa ketakutan dikucilkan dari lingkungannya, cemas dipecat dari

  pada Perempuan 1

Agenda
Penanggulangan

HIV/AIDS

1 Dimuat di Harian Kompas, 1 Desember 1998.
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pekerjaannya, dan cemas bahwa statusnya sebagai pengidap HIV juga
akan merusak hubungan-hubungan personalnya. Seorang perempuan
pengidap HIV, misalnya, bisa dipastikan akan takut kehilangan
suaminya, di samping mencemaskan keadaan bayi atau anaknya. Ia
juga akan didera perasaan takut menghadapi orangtua, tetangga, dan
teman-temannya.

Namun, pertanyaan yang paling mendasar adalah, apa yang
menyebabkan perempuan lebih rentan tertular HIV/AIDS? Sejauh
ini ada dua faktor utama yang  mempengaruhi  kerentanan perempuan
tertular HIV,  yaitu faktor biologis dan faktor sosial-ekonomi.

Kerentanan Biologis

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa risiko perempuan tertular
HIV melalui hubungan  seksual adalah 2- 4 kali lebih besar dibanding
risiko pada laki-laki. Selain infeksi HIV, perempuan juga lebih rentan
tertular penyakit-penyakit yang ditularkan  melalui   hubungan seksual
(penyakit menular seksual, PMS) dibanding laki-laki. Hal ini
disebabkan karena perempuan mempunyai  permukaan (mukosa)
genital yang lebih luas – dibandingkan permukaan alat kelamin laki-
laki – yang terpapar air mani sewaktu berhubungan seksual.

Selain itu, seperti sudah diketahui, air mani yang terinfeksi HIV
mempunyai konsentrasi virus yang lebih tinggi dibandingkan dengan
konsentrasi HIV di cairan vagina. Kedua hal inilah yang menyebabkan
penularan HIV dan PMS lainnya lebih efektif dari laki-laki ke
perempuan dibandingkan efektivitas penularan dari perempuan ke
laki-laki.

Untuk  perempuan usia muda masalahnya lebih serius. Cukup
banyak orang dewasa yang merasa lebih aman  berhubungan seksual
dengan anak-anak. Mereka beranggapan bahwa  anak perempuan
mempunyai  risiko lebih kecil tertular  HIV/AIDS.  Anggapan  ini
keliru,  karena anak perempuan justru lebih mudah tertular HIV/AIDS
karena kondisi fisik alat  genitalianya yang  belum matang, dan sekret
vaginanya sedikit sehingga justru lebih mudah timbul luka sewaktu
berhubungan intim. Di Uganda, sebagai misal, infeksi HIV pada gadis
usia 13-19 tahun tiga kali lebih besar  dibanding yang dijumpai pada
remaja laki-laki dari kelompok usia yang sama.

Perempuan juga menanggung risiko tertular HIV melalui seks
anal, karena hubungan  seks dengan cara ini merusak jaringan anus
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sehingga lebih memudahkan virus masuk ke dalam darah. Seks anal
– yang seharusnya tidak boleh dilakukan – terkadang dilakukan
dengan alasan untuk menjaga keperawanan atau untuk mencegah
kehamilan.

Faktor biologis lain yang  memudahkan penularan HIV kepada
perempuan adalah penyakit menular seksual yang ada di pihak laki-
laki,  yang akan meningkatkan efektivitas  penularan  HIV antara 3
sampai 4 kali lebih besar.

Kerentanan Sosial-Ekonomi

Sebetulnya  banyak cara yang dapat dilakukan untuk melindungi
perempuan dari infeksi HIV akibat kerentanan biologisnya tersebut.
Beberapa yang bisa dilakukan antara lain menerapkan uji saring darah
untuk transfusi, dan penyuluhan  yang  jelas dan apa adanya mengenai
cara penularan HIV dan mengenai ABC-nya pencegahan HIV
(menghindari seks sebelum pernikahan [abstinensi], menjaga
kesetiaan antara pasangan, dan promosi pemakaian kondom misalnya
di lokalisasi atau bila salah satu  pasangan  positif HIV). Upaya lain
yang bisa diterapkan adalah program jarum suntik steril untuk
pecandu  narkotika, serta diagnosis dan pengobatan dini untuk
penderita PMS.

Sayangnya, untuk jutaan perempuan, layanan-layanan tersebut
sulit dijangkau. Dan beberapa pesan atau anjuran tidak relevan, atau
tidak mampu dilaksanakan. Hal ini terutama disebabkan masih
besarnya ketergantungan ekonomis perempuan terhadap laki-laki
yang, pada ujungnya, menyebabkan posisi tawar perempuan sangat
rendah di hadapan laki-laki.

Ketakutan ditinggalkan suami (laki-laki), yang berarti kehilangan
tempat bergantung, menyebabkan perempuan tidak berdaya untuk
ikut menentukan kapan dan bagaimana  berhubungan seksual. Apalagi
untuk mengontrol risiko tertular HIV.

Seorang  isteri  yang tidak bekerja  tentu sulit sekali mengorban-
kan ketergantungan ekonomi kepada suaminya, sewaktu  ia
mencurigai suaminya tertular HIV atau penyakit kelamin. Akan sukar
sekali – untuk tidak mengatakan mustahil – bagi seorang istri yang
tidak bekerja untuk menolak melakukan hubungan seksual, ataupun
minta agar suaminya memakai  kondom, atau meminta suaminya
memeriksakan diri ke  dokter.
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Di masyarakat  kita, dan tampaknya juga di masyarakat lainnya,
berlaku standar ganda: perempuan yang tidak setia – baik benar-benar
tidak setia ataupun baru dalam taraf dicurigai tidak setia – dianggap
memiliki perilaku menyimpang, sementara seorang laki-laki dianggap
wajar mempunyai wanita lain. Hal ini menyebabkan seorang istri
hampir-hampir tidak memiliki daya kontrol terhadap perilaku seksual
suaminya di luar rumah.

Masih berkaitan dengan masalah ekonomi, dalam masa krisis
seperti sekarang ini pelacuran merupakan kondisi berikutnya yang
makin menyulitkan perempuan untuk   melindungi dirinya dari infeksi
HIV. Banyak perempuan miskin, termasuk gadis-gadis  yang belum
masuk usia puber, yang jatuh ke dunia pelacuran karena ingin
memenuhi   kebutuhan keluarganya. Tubuh dan daya tarik seksual
yang mereka miliki adalah  satu-satunya modal yang dapat
dimanfaatkan untuk mencari uang.

Keterdesakan ekonomi juga menyebabkan gadis-gadis belia
itu menjadi korban penipuan. Dari beberapa media cetak
beberapa waktu lalu kita membaca mengenai 113 gadis asal Jawa
Barat yang diselamatkan polisi setelah sebelumnya dibohongi
untuk bekerja di Tanjung Balai Katimun, Riau. Alih-alih
mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, mereka ternyata
dipekerjakan sebagai pelacur. Dua tahun terakhir ini ada
beberapa perempuan muda  yang dirujuk ke Yayasan Pelita Ilmu
untuk mendapatkan dukungan akibat terinfeksi HIV setelah
dibujuk bekerja di luar Jawa.

Selain faktor ekonomi, kerentanan perempuan terhadap HIV juga
disebabkan karena banyak perempuan  muda yang pengetahuan
dasarnya tentang HIV/AIDS – cara  penularan dan pencegahannya –
kurang sekali. Padahal tanpa mengetahui cara penularan, mustahil
dapat melindungi diri dari risiko tertular HIV/AIDS.

Di masyarakat kewajiban menghormati hak asasi perempuan
tampaknya juga belum dilaksanakan. Yang dimaksud dengan hak
asasi di sini adalah persamaan hak untuk bersekolah, untuk
memperoleh pelatihan, dan persamaan kesempatan bekerja untuk
memberdayakan diri dari ketergantungan kepada laki-laki. Hubungan
yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, baik dalam
rumah tangga maupun dalam lingkungan sosial, antara lain mendapat
penguatan dari penafsiran agama yang cenderung bias terhadap
perempuan.
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Peter Piot, Direktur UNAIDS, dalam salah satu wawancaranya
pernah mengatakan bahwa masyarakat yang hidup dengan nilai-nilai
konservatif terbukti lebih aman dari HIV. Setidaknya penyebaran
virus ini lebih lambat dibanding pada masyarakat yang lebih liberal,
terutama dalam masalah seks. Jika setiap orang melakukan abstinensi
seksual dan secara ketat melakukan poligami, maka HIV tidak akan
punya kesempatan untuk menular. Indonesia dan Filipina, yang
masyarakatnya relatif masih memegang teguh nilai-nilai agama,
adalah dua negara di Asia dengan prevalensi HIV yang rendah sekali.

Namun demikian Piot mengingatkan tugasnya sebagai direktur
UNAIDS tidak terutama untuk mengajarkan moralitas, melainkan
agar mereka yang terinfeksi dan sakit AIDS mendapatkan layanan
asuhan keperawatan dengan baik dan tidak mengalami diskriminasi.

Pemberdayaan Perempuan dari Penularan HIV

Dilihat dari penyebab kerentanan perempuan terhadap HIV, maka
yang sekarang paling mungkin dilakukan adalah pemberdayaan
perempuan untuk mengatasi ketimpangan yang ada dalam relasi gen-
der. Untuk itu perempuan dan  laki-laki perlu bekerja bersama  untuk
menanggulangi  diskriminasi gender dan subordinasi perempuan yang
terjadi dalam banyak aspek kehidupan sosial kita.

Setiap laki-laki dan perempuan perlu mengkaji ulang persepsi
terhadap apa yang selama ini dikonstruksikan sebagai peran-peran
gender. Hanya melalui cara ini hubungan laki-laki dan perempuan –
baik sebagai suami-isteri, sebagai teman atau kolega, sebagai pacar,
sebagai kakak-adik, dan sebagai orang tua dan anak – dapat direkayasa
agar lebih setara. Dengan demikian, kerentanan perempuan, termasuk
dalam hal infeksi PMS dan HIV bisa diatasi.

Selain upaya di tingkat individual, secara struktural harus ada
upaya dari kalangan   penentu kebijakan,  pemuka agama, dan media
massa, untuk memahami hubungan antara  status sosial ekonomi
perempuan dan  kerentanan  tertular HIV.

Menurut hemat penulis, ada beberapa program konkret yang
mendesak untuk dilaksanakan, yaitu:

1) Mengatasi kebodohan
Selain menerapkan program wajib belajar 9 tahun, sekolah dasar
ataupun sekolah lanjutan perlu memasukkan materi mengenai
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pengetahuan tentang organ tubuh,  termasuk alat-alat reproduksi. Di
samping itu pendidikan  tentang HIV/AIDS  dan  penyakit  menular
seksual  perlu diberikan kepada siswa. Tujuannya adalah supaya
mereka mempunyai kemampuan menolak ajakan berhubungan
seksual sebelum menikah.

2) Layanan pengobatan dan layanan dukungan untuk odha
perempuan

Kemampuan  Puskesmas dan klinik KB perlu ditingkatkan. Tujuannya
adalah agar perempuan bisa mendapat pelayanan kesehatan
reproduksi dan kesehatan pada umumnya, dan program  pencegahan
serta pengobatan  penyakit menular seksual di tempat yang sama.
Meskipun untuk ukuran kita sekarang klinik seperti ini masih di luar
jangkauan mengingat masih banyak kebutuhan dasar yang harus
dipenuhi, namun gagasan “one-stop clinic”  yang bersahabat terhadap
perempuan perlu dipikirkan sejak sekarang.

Dengan  makin banyaknya odha perempuan, tempat layanan
pengobatan dan layanan dukungan  untuk odha  perempuan perlu
ditambah.  Sampai  sekarang  jenis  layanan yang pernah diperlukan
antara lain fasilitas untuk diagnosis dan  pengobatan kanker  serviks.

Walaupun ahli penyakit  kandungannya bersedia untuk operasi
namun ternyata seorang odha pernah mendapatkan  kesulitan untuk
mendapatkan rumah sakit yang  membolehkan kamar operasinya
dipakai. Tim dokter, termasuk dokter bedahnya, sukar meyakinkan
pengelola kamar bedah bahwa operasi yang akan dilaksanakan pada
odha  tidak akan menularkan HIV ke pasien berikutnya dan ke tenaga
kesehatan.

Layanan dukungan lain yang diperlukan adalah pengadaan obat-
obat  antijamur  untuk mengatasi sariawan yang  seringkali ditemukan
pada odha yang berobat ke RSCM, ataupun odha yang tinggal di
Pontianak dan Merauke.

Selain itu juga diperlukan dukungan pengadaan obat-obat
antiretroviral dengan harga yang lebih murah. Untuk ibu hamil yang
terinfeksi HIV pemberian obat  antiretroviral  menjadi amat penting
karena dapat  menekan  penularan dari  ibu ke bayi. Bila jumlah ibu
hamil di kemudian  hari  makin banyak, perlu dipikirkan pengadaan
obat tersebut.

Untuk odha yang  mampu,  pemantauan  hasil pengobatan dengan
mengukur jumlah virus dengan teknologi canggih (PCR) saat ini
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sudah dapat dikerjakan di RSUPN Cipto Mangunkusumo. Teknik
yang sama dapat dimanfaatkan untuk menentukan apakah bayi yang
baru lahir tertular HIV dari ibunya.

Dukungan sahabat odha (buddy) juga penting sekali. Untuk
diketahui ada odha  perempuan  yang  sampai sekarang belum
memberitahu  orangtuanya karena beberapa alasan. Kawan seperti
ini memerlukan  sahabat yang kepadanya ia dapat mencurahkan  isi
hatinya tanpa takut riwayat pribadinya tersebar keluar.

3) Mengembangkan norma masyarakat
Sudah saatnya kita melakukan reformasi norma dan budaya
masyarakat yang cenderung toleran atau apatis terhadap  pelacuran,
termasuk pelacuran anak, dengan kedok apapun. Termasuk kedok
memperluas lapangan kerja, baik di panti pijat ataupun di  tempat
hiburan karaoke, salon ataupun sanggar tari tradisional.

Seperti dikemukakan oleh banyak ilmuwan sosial, pada dasarnya
tak ada yang lebih dirugikan dalam soal pelacuran selain si pelacur
itu sendiri. Di satu sisi, hubungan seks dengan mitra yang berganti-
ganti menyebabkan pelacur gampang tertular PMS, termasuk HIV.
Di sisi lain, profesi pelacuran menyebabkan rusaknya hubungan per-
sonal yang dimiliki pelacur bersangkutan. Distabilitas emosional yang
muncul dalam keluarga menyebabkan si pelacur berada pada posisi
sangat lemah, termasuk dalam menghadapi penganiayaan fisik dan
emosi.

Karena itu, wajar jika ada kekhawatiran bahwa “simpati”
terhadap nasib pelacur sebenarnya bisa menjadi sisi lain dari mata
uang yang sama: di satu sisi tampaknya membantu perempuan, namun
pada saat yang sama juga “melestarikan” profesi yang menghancurkan
perempuan.

4) Memberdayakan ekonomi perempuan
Memberdayakan perempuan dengan jalan memberikan akses yang
lebih besar di bidang ekonomi, pendidikan, hukum dan politik. Selain
kemudahan yang bisa ditawarkan lembaga-lembaga keuangan
terhadap perempuan, upaya lain yang dapat dikerjakan adalah
memperjuangkan upah yang  sama antara buruh laki-laki dan
perempuan untuk  jenis pekerjaan  yang sama.

Tentu saja untuk mencapai hal ini diperlukan perubahan persepsi
mengenai “pencari nafkah”, karena selama ini, termasuk dalam UU



�������� ���� ������� �������� ��� ��� ����

196

kita, hanya laki-laki yang dianggap sebagai pencari nafkah. Sementara
perempuan hanya pendukung suami (laki-laki).

5) Perubahan kebijakan pemerintah
Menurut UNAIDS, diperlukan kemauan politik pemerintah di  tingkat
nasional untuk melindungi perempuan terhadap penularan HIV. Yang
dapat  dilakukan antara lain adalah melindungi hak-hak perempuan
dan hak-hak  anak, memberdayakan ekonomi  perempuan  dan  sta-
tus hukum  perempuan.

Undang-undang mengenai pelacuran anak perlu diperbaiki.
Hukuman untuk mucikari,   pengelola penginapan, orangtua yang
terlibat, serta konsumen perlu diperberat.  KUHP 297  yang berbunyi
“Perdagangan wanita dan perdagangan  laki-laki yang  belum dewasa,
diancam hukum pidana hukuman  penjara  paling lama  6 tahun”
perlu diganti, untuk kemudian dilaksanakan  dengan konsekuen.
Sebagai pembanding di Thailand hukuman penjara  15-20 tahun
diberlakukan untuk  orangtua yang terlibat dalam pemaksaan
pelacuran  anaknya.

Pada  kasus penipuan 113 gadis remaja asal Jawa  Barat  yang
menjadi  korban penipuan, dipaksa menjadi pelacur oleh seorang
“mami” di Tanjung  Balai, disebutkan gadis-gadis tersebut berusia
14-19 tahun,  artinya belum dewasa. Akan kita lihat nanti apakah
kepada sang “mami” tersebut hukum akan ditegakkan.

Kesimpulan

Lemahnya posisi perempuan di bidang sosial ekonomi, pendidikan
dan seksual  menyebabkan  pandemi HIV/AIDS berkembang  cepat.
Makin banyak perempuan yang terinfeksi  HIV  dan rata-rata usia
terinfeksi HIV lebih muda dari laki-laki.

Dibandingkan dengan perempuan kelompok usia yang lebih  tua,
maka  gadis belasan tahun dan usia duapuluhan tahun lebih  banyak
yang  terinfeksi HIV. Maka apa yang kita kerjakan sekarang  untuk
menanggulangi  masalah HIV/AIDS pada perempuan akan
mempengaruhi pola dan besarnya masalah HIV/AIDS di Indonesia
di masa mendatang. Hal itu juga akan mempengaruhi partisipasi dan
kontribusi perempuan  dalam program penanggulangan pandemi
tersebut
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Ada laporan yang memprihatinkan di Republika edisi 10/7,1998,
mengenai makin menjamurnya pelacuran di Surabaya. Pelacuran
tersebut juga dilakukan oleh kalangan ABG (anak baru gede) karena
tekanan ekonomi. Gatra nomor 35, yang terbit seminggu kemudian,
melaporkan temuan Irwanto bahwa separuh dari 174.000 pelacur yang
resmi terpantau di Indonesia berusia di bawah 18 tahun - kelompok
umur yang dikategorikan sebagai anak-anak. Penulis merasa perlu
menanggapi fenomena sosial ini mengingat banyaknya dampak buruk
yang akan ditimbulkan bagi masa depan Indonesia, termasuk
percepatan laju kenaikan jumlah orang yang terinfeksi HIV/AIDS.
Di Kamboja misalnya, infeksi HIV di kalangan pelacur anak diketahui
sudah mencapai 30 persen.

Masalah Prostitusi Anak

Sebenarnya tak seorang pun tahu berapa angka pasti pelaku prostitusi
- termasuk yang dilakukan anak-anak - di seluruh dunia, karena
prostitusi umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun
diperkirakan setiap tahunnya lebih dari satu juta anak di seluruh dunia
memasuki dunia perdagangan seks. Di India, misalnya, ada sekitar
400.000 sampai 500.000 anak yang terjerumus ke dunia pelacuran.
Angka-angka tersebut diperoleh dari Kongres Internasional Melawan
Eksploitasi Seksual pada Anak, yang diselenggarakan di Stockholm
1996. Pertemuan internasional yang membahas kemungkinan
kerjasama antarbangsa untuk mengatasi masalah eksploitasi seksual
terhadap anak itu adalah yang pertama kali diadakan. Ironis,
mengingat pelacuran anak sudah terjadi cukup lama.

Di Asia diperkirakan jumlah pelacur anak, yaitu pelacur yang
berusia kurang dari 17 tahun, mencapai 840.000 pada tahun 1996. Di
Taiwan jumlah pelacur anak telah melebihi 60.000 anak. Sementara

Memberangus

Prostitusi Anak1

1 Dimuat di Harian Umum Republika, 23 Juli 1998.
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di Indonesia, seperti dilaporkan Gatra, ada sekitar 87.000 pelacur
anak. Cerita yang mendasari keterperosokan mereka ke dunia hitam
mempunyai banyak persamaan: Dibohongi (dijebak) “pacar”, trauma
psikis yang berat, pernah diperkosa, dieksploitasi, sampai keinginan
mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Sebagian besar pela-
cur  anak berasal dari keluarga dengan tingkat sosial ekonomi rendah.

Pelacuran anak, dengan demikian, bisa dikatakan juga sebagai
usaha untuk melakukan mobilitas vertikal. Profil pelacur anak di Asia
amat menyedihkan: Menjadi dewasa pada usia 10, tua pada usia 20,
dan mati pada usia 30 tahun.

Ada banyak faktor yang memacu peningkatan prostitusi pada
anak, seperti mitos di seputar masalah HIV/AIDS dan pariwisata.
Banyak orang dewasa merasa lebih aman berhubungan seks dengan
anak-anak, karena menganggap risiko tertular HIV/AIDS lebih kecil.
Padahal anak perempuan justru lebih mudah tertular HIV, karena
kondisi anatomi dan fisik alat genitalianya yang belum sempurna
sehingga lebih mudah timbul luka sewaktu berhubungan intim. Di
Uganda proporsi infeksi HIV pada gadis 13-19 tahun tiga kali lebih
besar daripada remaja laki-laki pada kelompok usia yang sama. Maka,
bila masalah pelacuran anak ini dibiarkan, kenaikan jumlah orang
yang terinfeksi HIV akan meningkat drastis.

Pertumbuhan prostitusi anak juga tidak lepas dari perkembangan
bidang pariwisata. Bagi bangsa-bangsa yang sedang berjuang untuk
pertumbuhan ekonominya, pariwisata seringkali diharapkan menjadi
industri tumpuan yang menghasilkan banyak devisa. Namun kita juga
tidak bisa menutup mata bahwa pariwisata erat hubungannya dengan
prostitusi. Istilah sex tourism menggambarkan dengan jelas bagai-
mana keduanya berjalin, walaupun sebetulnya tidak harus demikian.

Strategi Penanggulangan

Prostitusi pada anak merupakan masalah yang berat dan kompleks.
Karenanya, pemecahannya pun tidak mudah dan menjadi tanggung-
jawab kita semua. Walau demikian, ada beberapa hal yang mendesak
dilakukan dalam menanggulangi masalah prostitusi anak ini.

Pertama, memindahkan dan mengambil anak-anak dari lokasi
pelacuran. Usaha pelacuran anak jelas merupakan pelanggaran
terhadap Konvensi Hak-hak Anak yang sudah diratifikasi oleh Indo-
nesia, dan undang-undang terkait lainnya. Strategi mengambil anak
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dari lokasi pelacuran, menurut Peter Piot, Direktur Eksekutif
UNAIDS, memerlukan upaya keras dari pemerintah, LSM, sektor
bisnis, media cetak dan elektronik, pemuka-pemuka agama, dan ma-
syarakat luas. Untuk melaksanakan upaya tersebut, diperlukan komit-
men yang kuat, baik sebagai individu atau pun sebagai kelompok
masyarakat. Di samping itu, diperlukan dana yang tidak sedikit serta
sumber daya manusia yang berkesinambungan dalam jangka panjang,
yang memiliki kepedulian besar terhadap masa depan anak-anak.

Kedua, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, baik terhadap
klien, mucikari, calo, orangtua, “penjaga keamanan”, dan semua yang
terlibat dalam penjerumusan anak ke dunia pelacuran. Publikasi,
sosialisasi undang-undang dan penerapannya tanpa pilih kasih
merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan upaya penghapusan
pelacuran pada anak.

Mengenai penegakan hukum, ada baiknya kita belajar dari
pengalaman Thailand. Pemerintah Thailand tidak menyangkal
keberadaan pelacuran anak dan kekerasan seksual yang menimpa
banyak anak di negara Gajah Putih itu, seperti halnya di negara-negara
lain. Salah satu upaya mencegah dan menekan pelacuran anak di
sana adalah dengan mensahkan UU Antiprostitusi pada April 1996.
Di lapangan UU tersebut diharapkan akan ditegakkan tanpa kecuali
oleh polisi dan Badan Turisme Nasional. Konsumen, mucikari,
pengelola penginapan, bahkan orangtua yang terlibat dalam pelacuran
anak, diancam hukuman denda berat serta hukuman penjara untuk
waktu yang lama.

Pelaku Hukuman Penjara Usia/kondisi WTS

Konsumen 2 - 6 tahun kurang dari 15 tahun;
3 tahun antara 15-18 tahun.

Mucikari 1 - 10 tahun lebih dari 18 tahun;
5 - 15 tahun antara 15-18 tahun

Pengelola penginapan 0 - 15 tahun lebih dari 18 tahun;
5 - 15 tahun antara 15 dan 18 tahun.

Orangtua 10 - 20 tahun kurang dari 15 tahun;
4 - 20 tahun kurang dari 18 tahun.

Orang yang memaksa 1 - 20 tahun bila WTS terluka berat
orang lain menjadi WTS atau seumur hidup
atau menciderai  WTS hukuman mati bila WTS meninggal.
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Thailand tidak mendukung, bahkan melarang keras, pariwisata
seks. Biro pariwisata dalam negeri atau pun luar negeri yang
mempromosikan sex tours akan dihukum sesuai UU yang berlaku.
Kita akan melihat apakah UU yang baru ini benar-benar dapat
ditegakkan secara konsekuen. Namun yang patut kita hargai adalah
kemauan untuk berubah, yakni untuk memperbaiki masalah prostitusi
secara keseluruhan, khususnya prostitusi anak.

Bagaimana dengan Indonesia? Sebetulnya ada beberapa UU yang
terkait dengan masalah pelacuran. Misalnya pasal 297 KUHP, yang
berbunyi, “Perdagangan wanita dan perdagangan laki-laki yang belum
dewasa, diancam pidana hukuman penjara paling lama enam tahun.”

Yang dimaksud belum dewasa pada hukum pidana adalah
orang-orang yang berumur kurang dari 21 tahun, jika belum menikah.
Khusus untuk wanita, tidak dimasukkan kelompok di bawah umur
walaupun ia berusia kurang dari 21 tahun, bila ia telah menikah atau
pernah menikah. Tapi pada pasal lain, definisi “di bawah umur” adalah
wanita di bawah 15 tahun. Untuk keperluan yang terkait dengan
hukum lainnya, disebutkan bahwa orang dewasa adalah mereka yang
termasuk dalam kelompok usia di atas 17 atau 18 tahun.

Selain kategori umur yang tidak seragam, hukuman yang
ditetapkan bagi mereka yang terlibat dalam usaha prostitusi anak
sejauh ini masih sangat ringan. Di KUHP pasal 296, misalnya,
disebutkan, “Barangsiapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya,
dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul
dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya
satu tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya limabelas ribu
rupiah.” Sementara pada pasal 506 disebutkan, “Barangsiapa menarik
keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikan
sebagai mata pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama
satu tahun.”

Tampaknya, di era reformasi ini, kita memerlukan bukan sekadar
penerapan UU yang ada secara konsekuen. Lebih jauh, sudah saatnya
kita memiliki UU baru yang lebih berpihak pada korban pelacuran,
khususnya pelacuran anak. Perlu digarisbawahi, jangan sampai
undang-undang antipelacuran tersebut keliru dipakai untuk
menghukum anak-anak yang terperosok ke dunia prostitusi. Kita
justru harus merangkul dan mendukung anak-anak yang bernasib
malang tersebut.
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Ketiga, kampanye ke masyarakat luas untuk mengubah sikap
masyarakat, agar pelacuran dan penyiksaan anak - baik yang
dilakukan mucikari, klien, atau pun orangtua - tidak lagi bisa diterima.
Dalam skala lebih luas, kampanye juga ditujukan agar masyarakat
makin memahami bahwa anak-anak juga mempunyai hak asasi yang
tidak boleh dilanggar begitu saja. Seperti sudah diketahui, selain
berhadapan dengan risiko AIDS, anak-anak yang terperosok ke dunia
pelacuran juga sangat rawan terhadap berbagai tindak kekerasan,
seperti dipukul dan disiksa, dikunci di suatu ruangan, dan bentuk-
bentuk kekerasan lainnya.

Keempat, upaya pencegahan perlu didampingi dengan upaya
dukungan. Di lokasi pelacuran kita harus berusaha lebih keras
mencegah penularan HIV dan menyembuhkan penyakit-penyakit
menular seksual, seperti sifilis dan gonore, yaitu penyakit-penyakit
yang mempermudah penularan HIV. Di lokasi pelacuran, kondom
perlu dipromosikan secara agresif untuk mengurangi risiko anak-
anak tersebut tertular HIV. Anak-anak dengan HIV dan keluarga me-
reka memerlukan layanan kesehatan, termasuk konseling, mengingat
konsekuensi emosional AIDS yang seringkali amat menyakitkan.
Beberapa keluarga memerlukan bantuan makanan, tempat bernaung
(shelter), dan penghasilan baru. Selain itu masalah narkotika dan
alkohol juga penting diatasi sebagai bagian dari dukungan terhadap
anak-anak yang sudah terlanjur terjerumus ke dunia prostitusi.

Kelima, kita perlu menemukan cara yang kreatif untuk mencegah
anak dan anggota keluarga terjerumus pelacuran. Misalnya, dengan
memperluas lapangan kerja, membantu industri kecil, melaksanakan
pelatihan keterampilan hidup, serta meningkatkan kesempatan untuk
mendapatkan pendidikan.

Keenam, pengamalan agama. Bagi masyarakat Indonesia,
pengamalan agama merupakan salah satu cara terpenting dalam pe-
nanggulangan pelacuran anak. Agama mempunyai peran besar untuk
mencegah sebagian besar anggota masyarakat mendatangi lokasi
pelacuran. Islam misalnya, menganjurkan lelaki dewasa yang telah
mempunyai penghasilan untuk menikah. Bahkan pernikahan meru-
pakan kewajiban bila lelaki yang sudah mempunyai pekerjaan tersebut
sukar mengendalikan nafsu seksualnya. Sebaliknya hubungan seksual
di luar pernikahan sama sekali dilarang. Di dalam surat Al-Isra’ ayat
32, disebutkan: “Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina
adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”
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Dalam upaya pencegahan, masyarakat pada umumnya dan
remaja pada khususnya perlu mendapat penjelasan bahwa berbagai
minuman yang memabukkan - yang sekarang ini sangat mudah
didapat di warung-warung - video porno (film, laser, CD), dan
narkotika, adalah langkah awal menuju perzinaan, yang umumnya
terkait dengan prostitusi. Alkohol menyebabkan seseorang tidak dapat
berpikir dengan terang, misalnya bahwa hubungan seksual dapat
menjadi pintu penularan AIDS dan berbagai penyakit lain. Hukum
Islam tentang minuman keras sebenarnya jelas sekali. Dalam surat
Al-Baqarah ayat 219, disebutkan: “Mereka bertanya kepadamu
tentang minuman keras/alkohol dan judi, katakanlah pada keduanya
terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi
dosanya melebihi manfaatnya.”

Ketujuh, pemberdayaan perempuan. Sosiolog Loekman
Soetrisno pernah mengatakan, kemiskinan yang dialami oleh suatu
keluarga, dan ketidakmampuan keluarga secara struktural
memecahkan kemiskinan, dapat menimbulkan kekerasan seksual.
Tampaknya pendapat yang disampaikan Loekman pada 1992 itu kini
semakin menemukan relevansinya berkaitan dengan ambruknya
perekonomian Indonesia.

Perempuan, yang pada kondisi normal sekalipun relatif masih
mengalami marjinalisasi di bidang pendidikan, ekonomi, dan politik,
harus menanggung akibat sangat berat dari kemiskinan. Bukan hanya
berkaitan dengan posisi tradisionalnya sebagai ibu rumah tangga yang
mengatur kebutuhan setiap anggota keluarga, namun juga karena -
meminjam istilah Loekman - ”destabilisasi emosional” yang
disebabkan karena minimnya penghasilan keluarga dibanding
kebutuhan hidup mereka.

Berangkat dari kenyataan tersebut, tak mengherankan jika banyak
kalangan perempuan miskin - termasuk anak-anak perempuan - yang
jatuh ke dunia prostitusi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Tubuh dan daya tarik seksual yang mereka miliki adalah satu-satunya
aset yang bisa mereka kapitalisasi untuk mendapatkan uang.
Masalahnya, dalam struktur masyarakat yang masih sangat patriarkal,
masuknya perempuan miskin ke dunia prostitusi justru menjadi pisau
bermata dua yang “membunuh” perempuan itu sendiri: Di satu sisi
mereka mendapat uang, namun di sisi lain mereka menghadapi
ancaman berbagai bentuk kekerasan.
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Karena itu, pemberdayaan perempuan dengan jalan memberi
akses lebih lebar kepada mereka dalam hal pendidikan, hukum,
ekonomi, dan politik, menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan.
Pemberdayaan perempuan harus dilakukan seiring dengan upaya
pengentasan kemiskinan yang diprogramkan oleh negara. Dan itu
harus dimulai sekarang juga, jika kita tidak ingin menyaksikan
setengah dari aset sumber daya manusia mendatang hancur dan
menghancurkan tatanan sosial yang telah kita bangun dengan susah-
payah.
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AIDS dan Remaja

Ada beberapa penelitian pada remaja yang telah dilaksanakan dalam
kaitan dengan AIDS. Rata-rata pengetahuan  remaja  mengenai  AIDS
masih  kurang  (Yuwono  dkk.1992, Soeharyo 1994), padahal pengeta-
huan ini diperlukan untuk dasar pencegahan AIDS: kalau remaja tidak
tahu dengan tepat cara penularan AIDS, bagaimana remaja  dapat
menghindari  penularan  penyakit  tersebut?  Demikian  pula pemaha-
man  yang benar mengenai masalah seksualitas oleh remaja  masih
kurang,  padahal  cara penularan tersering adalah  melalui  hubungan
seksual. Orangtua dan pemuka masyarakat mungkin pada awalnya
kurang mendukung pendidikan atau penyuluhan mengenai masalah
seksualitas, karena mereka tidak ingin  menghadapi  kenyataan
sebetulnya beberapa  remaja  sudah  melakukan hubungan  seksual,
atau  melakukan aktivitas  yang  memudahkan  melakukan hubungan
seksual seperti minum alkohol ataupun melihat blue film.

Yuwono (1992) dkk. melaporkan 21 dari 864 remaja yang diteliti
pernah melakukan hubungan seksual, sedangkan yang pernah
berciuman sebanyak 178 orang. Soeharyo (1994) melaporkan 57
siswa (2.1% dari 2748 siswa) pernah berhubungan seks. Sebagian
remaja  masih  hidup dalam kemiskinan, dan bagi mereka  hubungan
seksual merupakan salah satu cara untuk mendapatkan uang dan
mempertahankan hidup.

Apakah benar remaja dapat tertular AIDS? Ya, remaja dapat
tertular AIDS, menurut WHO kurang lebih 50% dari orang yang
terinfeksi HIV berusia kurang dari 25 tahun, dan 20% penderita AIDS
berumur kurang dari 20 tahun. Sewaktu makalah ini ditulis, penderita
infeksi HIV di Indonesia yang berusia 15-19 tahun ada 18 orang, dan
lebih dari separuh penderita infeksi HIV/AIDS di Indonesia berusia
kurang  dari  29 tahun.  Masa remaja merupakan masa yang  penuh
1 Disampaikan pada “Lokakarya Pengembangan Paket KIE Pencegahan HIV/AIDS melalui jalur
pendidikan” diselenggarakan oleh Depdikbud, Denpasar, 16-18 Maret 1996.
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dengan perubahan, baik jasmani maupun kejiwaan, dan keinginan
untuk bereksperimen, ingin  mencoba-coba, termasuk tentang
perilaku. Perubahan sosial  yang  cepat menyebabkan  remaja  terpapar
terhadap  berbagai  macam  pilihan  perilaku, sedangkan  beberapa
perilaku tertentu memudahkan seseorang  tertular  AIDS. Remaja
perlu waspada tentang kemungkinan penularan AIDS, terutama
melalui hubungan seksual dan melalui jarum suntik narkotika.

Pelatihan AIDS untuk Siswa SLTA Anggota
OSIS dan Pengembangan Kelompok Sebaya

Menyadari besarnya masalah AIDS pada remaja, Yayasan Pelita Ilmu
mulai melakukan penyuluhan kepada 571 siswa SLTA pada periode
1991-1992, dengan teknik ceramah dan diskusi. Pada evaluasi
disimpulkan bahwa model seperti itu hanya memberikan pengetahuan
yang dangkal mengenai AIDS, sedangkan tujuan pemahaman dan
empati apalagi perubahan perilaku sukar dicapai.

Tujuan Pelatihan

Tujuan  umum  pelatihan  adalah  meningkatkan  pengetahuan  me-
ngenai HIV/AIDS agar siswa yang dilatih dapat menghindari tertular
HIV/AIDS dan dapat menyuluh teman sebayanya tentang pengeta-
huan dan perilaku yang sehat untuk mencegah penularan AIDS.

Tujuan khusus adalah agar sesudah pelatihan, 200 siswa SLTA
anggota OSIS

a) mampu membuat perencanaan agar terhindar dari penularan HIV/
AIDS,

b) mampu menyelenggarakan pertemuan diskusi AIDS antar siswa
SLTA,

c) mampu memahami  cara penularan dan bagaimana AIDS tidak
ditularkan,

d) mampu berkomunikasi  tentang AIDS,
e) mampu mengembangkan respons  kelompok sebayanya untuk

pencegahan HIV/AIDS.

Pelatihan dikerjakan hari Sabtu dan Minggu, yang memakan waktu
15 jam. Topik yang disampaikan adalah pengetahuan dasar AIDS,
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studi kasus, cara untuk bilang tidak (how to say no), dan teknik
komunikasi. Persiapan sebelum pelatihan termasuk penyelenggaraan
diskusi kelompok terarah, agar kurikulum yang disusun dan poster
yang dipakai untuk penyuluhan sesuai dengan bahasa remaja. Strategi
pelatihan yang dipakai adalah sedikit ceramah, banyak diskusi
kelompok dan role-play.

Program pelatihan dilaksanakan dengan bantuan fasilitator dan
penceramah dari berbagai keahlian. Program didukung dana dari
masyarakat, PCI dan PACT (USAID) dan WHO. Fasilitator berasal
dari kalangan guru, mahasiswa, dosen,  pemuka agama, sedangkan
penceramah terutama berasal dari dokter yang biasa merawat pasien
HIV/AIDS dan para ahli komunikasi.

Dua jam terakhir setiap pelatihan diisi dengan pembahasan
rencana kerja yang ditetapkan oleh masing-masing kelompok, apakah
kira-kira kendalanya dan apakah mampu laksana. Setiap peserta akan
dibagikan buku agenda, untuk diisi dengan kegiatan penyuluhan yang
dikerjakan siswa setelah kembali ke sekolah. Aktivitas siswa lulusan
pelatihan dipantau oleh pekerja riset dan lapangan dan bila perlu
dibantu pelaksanaannya.

Hasil Pelatihan dan Bahasan

Selama kurun waktu Juli 1993 sampai Maret 1994, YPI telah melatih
293 pemimpin siswa yang berasal dari 139 SLTA. Program pelatihan
kemudian diperluas dengan melatih lagi, 227 siswa dari 109 SLTA.
Jumlah total sekolah yang dilatih ada 248 SLTA, jadi sekitar 25%
dari SLTA yang ada di Jakarta.

Aktivitas siswa lulusan pelatihan dipantau oleh pekerja riset dan
lapangan dan bila perlu dibantu pelaksanaannya. Kegiatan pasca
pelatihan yang telah dikerjakan lulusan antara lain membuat majalah
dinding, konser musik, ceramah, pemasangan poster, lomba poster
dan lain-lain.

Kendala yang dialami siswa sewaktu menerapkan keterampilan-
nya adalah dari diri sendiri (kurang berani), dari teman yang tidak
mengacuhkan, dan kurangnya dukungan guru. Walaupun kegiatannya
adalah kegiatan sebaya, antar siswa, namun karena dalam ruang
lingkup sekolah, diperlukan dukungan guru.  Atas dasar itu, Pelita
Ilmu kemudian menyelenggarakan program pelatihan guru untuk
menjadi fasilitator agar mendukung program siswa.
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Selama tahun 1994 telah dilakukan delapan kali pelatihan
terhadap 160 guru SLTA yang berasal dari 139 sekolah. Semua
sekolah tersebut mempunyai siswa yang telah  dilatih  di Pelita Ilmu
sebelumnya. Guru dan siswa  yang  telah  dilatih mengadakan kegiatan
bersama dalam bentuk pameran poster AIDS, pemasangan majalah
dinding edisi khusus AIDS, mini maraton, musik konser dan  lain-
lain kegiatan di mana siswa menjadi motor utama dan guru sebagai
fasilitator.

Pemantauan di lapangan sesudah pelatihan menunjukkan bahwa
pelatihan guru tersebut efektif, mendukung kegiatan siswa selain
memberikan  manfaat kepada guru dalam meningkatkan pemahaman
mengenai AIDS, pencegahannya dan memperkaya materi ajaran.

Sewaktu pelatihan didapatkan keterangan bahwa sebetulnya para
peserta sudah mendapat paparan perilaku risiko tinggi tertular AIDS
sejak mereka di SLTP. Paparan perilaku yang dimaksud adalah
mencoba minum minuman keras, menonton film porno dan merokok
ganja. Data ini mendukung perlunya program penyuluhan HIV/AIDS
remaja tingkat SLTP.
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Dalam kaitan dengan AIDS, Departemen Kesehatan  Amerika
mendefinisikan tenaga kesehatan sebagai “setiap orang yang bekerja
atau pernah bekerja di bidang pelayanan kesehatan, klinik ataupun
di laboratorium yang ada kaitannya dengan HIV, terhitung mulai
tahun 1978; termasuk siswa perawat, mahasiswa dan peserta pro-
gram dokter spesialis.”

Sebetulnya telah banyak yang mengetahui tentang pencegahan
penularan penyakit dari pasien ke tenaga kesehatan dan sebaliknya.
Namun, pengetahuan tersebut belum dihayati secara benar, sehingga
tenaga kesehatan yang bersangkutan tidak yakin tentang pentingnya
prosedur pencegahan infeksi dan tentang risiko dan konsekuensinya
(fisik, hukum dan finansial) bila petunjuk pelaksanaan pencegahan
infeksi tidak dikerjakan.

Virus HIV lebih mudah mati dibandingkan virus hepatitis B,
karena itu standar baku tindakan pencegahan infeksi hepatitis B sudah
lebih dari cukup untuk mencegah penularan HIV. Dibandingkan
dengan AIDS, infeksi virus hepatitis B merupakan penyakit menular
yang lebih penting dalam kaitan dengan profesi kedokteran karena
jauh lebih mudah menularkan daripada HIV. Dengan kata lain, tenaga
kesehatan mempunyai risiko jauh lebih tinggi tertular hepatitis B
dibanding tertular HIV.

Seperti diketahui, infeksi virus hepatitis B dapat menyebabkan
gangguan kesehatan yang berat, penyakit akut yang fatal, yang
menyebabkan kehilangan kemampuan bekerja, atau menularkan ke
anggota keluarganya, atau menjadi carrier. Pembawa virus kemudian
dapat berkembang menjadi sirosis hati atau kanker hati. Petugas
kesehatan dengan infeksi virus hepatitis B akut atau kronik dapat
menularkan virus tersebut ke pasiennya. Frekuensi HBsAg (Hepati-
tis B surface Antigen) pada masyarakat sehat di Indonesia berkisar

 di Sarana Layanan Kesehatan 1

Pencegahan Penularan

HIV/AIDS

1 Dibacakan di Malam Klinik POGI Jaya, 8 Oktober 1995, Jakarta.
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antara 3-17% (Handojo et al 1988). Jadi, kemungkinan seorang dokter
kontak dengan pasien yang membawa virus ini besar sekali. Penelitian
pada karyawan kesehatan di Mataram menunjukkan 13,6% HBsAg
positif, sedangkan yang anti-HBs positif 44,9%. Sebagai
perbandingan, penelitian pada donor darah di kota yang sama
menghasilkan angka yang lebih rendah, HBsAg 5,6% dan anti-HBs
28,5% (dikutip dari Handojo 1988).

Walaupun profesi tenaga kesehatan bukan risiko tinggi tertular
HIV, namun tetap ada risiko tertular HIV, walaupun kecil, sehingga
harus bekerja dengan benar dan hati-hati. Beberapa orang tenaga
kesehatan di Amerika terbukti tertular HIV melalui pekerjaannya,
bukan melalui perilaku seksualnya (tabel 4).

Yang disebut sebagai penularan okupasional yang
terdokumentasi (documented occupational transmission) adalah
tenaga kesehatan yang terbukti mengalami (a) serokonversi, HIV
negatif menjadi positif setelah terpapar HIV selama bekerja atau (b)
melalui bukti tes laboratorium lain ia terinfeksi HIV selama bekerja.

Adapun definisi mungkin tertular selama bekerja (possible oc-
cupational transmission) adalah setelah diteliti ternyata tenaga
kesehatan bersangkutan tidak pernah mendapat transfusi dan tidak
ada riwayat perilaku. Tenaga kesehatan ini, masing-masing telah
melaporkan kejadian terpapar darah, cairan tubuh atau larutan yang
di laboratorium yang mengandung HIV, melalui kulit ataupun muko-
kutan selama bekerja. Tidak ada bukti serokonversi (negatif segera
sesudah terpapar, kemudian menjadi positif) pada kelompok ini.

Untuk diketahui, HIV ditularkan melalui paparan darah atau
cairan tubuh dari penderita infeksi HIV. Cairan tubuh yang dapat
menularkan adalah: darah, cairan serviks dan vagina, air mani, cairan
pleura, cairan dari luka, cairan otak, cairan sendi, peritoneum,
perikardial dan amnion.

Darah merupakan sumber penularan terpenting dalam kaitan
penularan HIV di pelayanan kesehatan. Kecuali bila bercampur darah,
maka beberapa cairan dari tubuh penderita tidak dapat menularkan
HIV, namun karena dapat menularkan penyakit infeksi lain, sebaiknya
hati-hati dalam penanganannya. Cairan tersebut antara lain feses,
urine, air liur, air mata, muntahan, keringat, air susu, dan cairan
hidung.
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Tabel 4.
Tenaga kesehatan Amerika dengan AIDS/HIV
akibat kerja, sampai dengan Desember 1994

Pekerjaan Terdokumentasi Mungkin
okupasional

Dental worker (dokter gigi dll) - 6

Pegawai kamar jenazah - 2

Paramedik/Teknisi IGD - 9

Pembantu perawat 1 9

Pakarya 1 7

Pegawai lab klinik 15 14

Pegawai lab nonklinik 2 1

Perawat 13 20

Dokter non-bedah 6 9

Dokter bedah - 3

Terapis pernafasan 1 2

Teknisi dialisis 1 2

Teknisi bedah 2 1

Teknisi/terapis lain - 4

Tenaga kesehatan lain - 2

Total 42 91

Risiko penularan HIV sewaktu bekerja di pelayanan kesehatan
memang ada, namun amat kecil yaitu kurang dari 0.5% bila tertusuk
jarum yang mengandung darah pasien. Risiko bila terciprat darah
pasien ke mulut, mata, ataupun kulit lebih kecil lagi. Tenaga kesehatan
dapat tertular HIV sewaktu tertusuk jarum atau pisau, gunting yang
terkontaminasi HIV, terciprat darah/cairan tubuh pasien ke luka di
kulit dan terciprat darah atau cairan pasien ke mulut atau mata.

Adapun pasien dapat tertular HIV akibat (a) terkena instrumen
terkontaminasi HIV yang dipakai ulang tanpa disterilkan dengan baik
dan benar, (b) mendapat transfusi darah yang mengandung HIV, (c)
transplantasi kulit, organ tubuh, ataupun sperma, (d) kontak dengan
darah ataupun cairan tubuh tenaga kesehatan yang terinfeksi HIV
(dokter gigi, ginekolog, bidan, ahli bedah, dan lain-lain).
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Ada beberapa petunjuk pencegahan penularan:
a) Mencegah tertusuk jarum, pisau dan sebagainya

l Jangan menutupkan kembali jarum suntik, jangan dibengkok-kan.
Buang di kaleng. Kaleng, gelas ataupun alat lain yang tidak tembus
jarum harus tersedia sewaktu-waktu diperlukan.

l Pakailah sarung tangan tebal sewaktu membersihkan pisau.
l Hindari penanganan jarum dan alat tajam lain, kecuali bila perlu.

b) Mencegah paparan ke luka atau mukomembran
l Tutup kulit yang luka terbuka dengan plester yang kedap air.
l Cuci tangan dengan air dan sabun, segera sesudah kena darah.
l Pakailah sarung tangan bila ada kemungkinan terciprat darah.
l Sprei yang terciprat darah pasien masukkan ke kantong plastik,

dan harus dicuci dengan air panas dengan deterjen.
l Sewaktu membantu proses melahirkan, perawat mudah terciprat

darah.
l Pakailah pelindung mata bila ada kemungkinan terciprat darah,

misalnya  pada operasi besar, melahirkan ataupun ke dokter gigi.
l Mouth-to-mouth untuk bayi baru lahir harus diganti dengan alat.
l Menyedot pipet tidak boleh pakai mulut.
l Tas resusitasi harus tersedia di ruang perawatan, bila sewaktu-

waktu diperlukan.
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Pelayanan kesehatan dalam bidang kedokteran gigi telah mengalami
kemajuan pesat. Pengetahuan tentang karies dan penyakit
periodontum meningkat. Demikian pula telah dicapai kemajuan dalam
teknik pencegahan kerusakan gigi serta perbaikan kerusakan gigi.

Walaupun fungsi prosedur bedah dalam praktek dokter gigi jelas
sekali, namun terdapat indikasi sebagian dokter gigi belum
melaksanakan prosedur bedah yang profesional, dalam arti belum
optimal menerapkan prinsip pencegahan penularan penyakit, baik
penularan ke dokter gigi dan pegawainya maupun penularan penyakit
ke pasien. Contoh yang nyata adalah memasukkan tangan telanjang
(tanpa sarung tangan) dalam mulut penderita, yang merupakan bagian
tubuh manusia yang terbuka. Tindakan ini tidak bisa dibenarkan,
karena disiplin lain yang melakukan prosedur bedah yang rumit,
seperti pembedahan otak, mata dan jantung selalu memakai sarung
tangan. Hal ini juga menjadi masalah di negara maju termasuk
Amerika (Ad Hoc Committee Report, 1986).

Tanggung Jawab Profesi

Sebetulnya telah banyak diketahui tentang pencegahan penularan
penyakit kepada tenaga kesehatan dan pasien. Sayangnya,
pengetahuan tersebut belum diterapkan secara adekuat selama
pendidikan, sehingga tenaga kesehatan yang bersangkutan tidak yakin
tentang pentingnya prosedur pencegahan infeksi dan tentang risiko
dan konsekuensinya (fisik, hukum, dan finansial) bila petunjuk
pelaksanaan pencegahan infeksi tidak dikerjakan.

Sebaiknya standar pelayanan kesehatan gigi juga meliputi
pelaksanaan secara rutin tindakan pencegahan infeksi dan imunisasi
terhadap hepatitis B. Merupakan tanggung jawab pimpinan profesi
untuk membuat pelayanan kesehatan lebih efektif dan aman terhadap
pasien, dan menganjurkan beberapa prosedur menjadi standar
pelayanan sesuai dengan kemajuan ilmu.

dalam Praktek Dokter Gigi

Pencegahan Penularan

AIDS dan Hepatitis B
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Hepatitis B

Infeksi virus hepatitis B merupakan penyakit menular terpenting
dalam kaitan dengan profesi dokter gigi. Petugas pelayanan perawatan
gigi mempunyai risiko tertular penyakit hepatitis B 5 sampai 10 kali
lebih besar dibandingkan masyarakat umum. Infeksi virus tersebut
dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang berat, penyakit akut
yang fatal, yang menyebabkan kehilangan kemampuan bekerja, atau
menularkan ke anggota keluarganya, atau menjadi karier.

Pembawa virus kemudian dapat berkembang menjadi sirosis hati
atau kanker hati. Petugas kesehatan gigi dengan infeksi virus hepati-
tis B akut atau kronik dapat menularkan virus tersebut ke pasiennya.
Frekuensi HBsAg (Hepatitis B surface Antigen) pada masyarakat
sehat di Indonesia berkisar antara 3-17% (Handojo et. al:1988). Jadi,
kemungkinan seorang dokter gigi kontak dengan pasien yang
membawa virus ini besar sekali.

Tenaga kesehatan merupakan kelompok risiko tinggi untuk
tertular hepatitis B. Penelitian pada karyawan kesehatan di Mataram
menunjukkan 13,6% HBsAg positif, sedangkan yang anti-HBs positif
44,9%. Sebagai perbandingan penelitian pada donor darah di kota
yang sama menghasilkan angka HBsAg 5,6% dan anti-HBs 28,5%
(Handojo:1988).

Dari hasil penelitian di Pakistan (Kazmi:1989) didapatkan urutan
paparan virus hepatitis B pada tenaga kesehatan sebagai berikut:
dokter gigi (71,4%), dokter bank darah 66%), teknisi gigi (62,5%),
staf bank darah (60,1%), dan staf unit ginjal (28,8%). Yang termasuk
dalam istilah terpapar di sini adalah yang positif salah satu marker
terhadap virus hepatitis B atau lebih dari satu marker.

Hasil pemeriksaan terhadap 1088 dokter gigi di Australia
(Amerena et. al.:1987): 11,2% terpapar, yang bekerja di rumah sakit
lebih tinggi (16,8%) daripada dokter gigi yang hanya praktek pribadi
(8,2%). Yang pernah vaksinasi pada kelompok yang diselidiki
ternyata hanya 53%.

Cara penularan virus ini melalui darah dan cairan tubuh yang
lain. Penularan terjadi melalui kontak mukosa, suntikan/perkutan,
atau melalui darah dan cairan tubuh yang terinfeksi. Virus hepatitis
B amat menular, 0.00000001 ml darah dapat menularkan hepatitis
B. Virus tersebut dapat hidup disimpan pada suhu kamar selama 6
bulan, tahan 4 jam pada suhu 60’C dan 15 tahun pada suhu -20’C.
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Virus hepatitis B juga dapat hidup pada permukaan benda pada suhu
kamar selama 7 hari. Yang terakhir ini penting diingat, dalam kaitan
banyaknya jenis dan jumlah alat yang pakai selama prosedur dan
seringnya sterilisasi harus dikerjakan. Virus juga dapat ditemukan
pada kuku dokter gigi.

Sampai sekarang di Amerika telah ditemukan 8 kali wabah hepa-
titis B yang bersumber pada dokter gigi. Yang paling berat mengenai
55 penderita yang bersumber dari satu orang dokter gigi. Pada salah
satu wabah, 2 orang penderita meninggal. (Ad Hoc Committee Re-
port: 1986).

Pemeriksaan HBsAg positif berarti ada virus hepatitis B dalam
darah orang yang diperiksa. HBeAg menunjukkan daya penularannya.
Antibodi IgM terhadap antigen inti virus (IgM anti HBc) dapat
menentukan apakah infeksi baru terjadi atau sudah lama. Zat anti
terhadap antigen permukaan virus (anti-HBs) menyatakan apakah
seseorang pernah terinfeksi dan kebal terhadap hepatitis B. Vaksinasi
hepatitis B pada seorang yang belum terpapar dapat menyingkirkan
kemungkinan risiko tertular virus hepatitis B. Sebaiknya vaksinasi
dikerjakan selama pendidikan, yakni sebelum menjadi dokter gigi.
Biasanya vaksin diberikan dalam 3 dosis dengan selang waktu satu
bulan, atau ada juga yang menganjurkan dosis ke-3 diberikan sesudah
5 bulan dosis kedua ( bulan ke-0,1,dan 6).

AIDS

Ada persamaan antara cara penularan virus hepatitis B dan virus
AIDS. Kedua penyakit ini ditularkan terutama melalui darah dan
semen. Keduanya ditularkan melalui transfusi darah, jarum suntik
yang terkontaminasi, hubungan seksual dan ditularkan dari ibu ke
anak yang dikandungnya. Kelompok risiko tinggi, yaitu kelompok
masyarakat yang mudah tertular, juga ada persamaannya: kelompok
homoseks, morfinis dan anak yang dilahirkan dari ibu pengidap vi-
rus. Perbedaannya virus hepatitis B juga mudah menular kepada
penderita gagal ginjal, kanker, transplantasi organ, dan staf beserta
pasien rumah sakit yang merawat penderita keterbelakangan mental.

Perbedaan lain antara kedua virus tersebut adalah: HIV mudah
mati sehingga penularan tidak seefektif hepatitis B. HIV mudah mati
bila kena panas, terkena larutan eter 50%, ethanol 25%, formalin
0.1% dan 52.5 ppm natrium hipoklorit. Walaupun demikian AIDS
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lebih menakutkan karena angka kematiannya tinggi sekali. Sampai
sekarang belum ada satu kasus yang dinyatakan sembuh.

Beberapa penelitian pada tenaga kesehatan yang terpapar
parenteral atau melalui membran mukosa oleh darah atau cairan tubuh
penderita AIDS, menunjukkan hanya 0.42% (4/963) menjadi
seropositif. Penelitian serupa untuk hepatitis B menunjukkan angka
yang jauh lebih tinggi, sampai 26%. Jadi, dapat dipahami bahwa
semua upaya yang dapat mencegah penularan virus hepatitis B juga
dapat mencegah penularan AIDS. Sebagian besar paparan darah dari
pengidap virus AIDS terjadi akibat tusukan jarum (80%), sedangkan
yang lain akibat tersayat benda tajam (8%), paparan membrana
mukosa (5%) (Marcus R. et.al.:1988). Disimpulkan dari penelitian
di Amerika tersebut bahwa 37% dari paparan sebetulnya dapat
dihindari.

N’Galy dkk (1988) meneliti infeksi HIV pada pegawai rumah
sakit di Zaire, Afrika. Dari 2002 orang yang diperiksa, prevalensi
seropositif HIV pada wanita lebih tinggi (16,9%) daripada pria (9,3%).
Prevalensi hampir sama pada dokter (5,6%) dan pegawai laboratorium
(2,9%), tetapi prevalensi pada perawat wanita lebih tinggi (11,4%).
Disimpulkan bahwa tingginya prevalensi pada pegawai rumah sakit
tersebut hampir sama dengan prevalensi pada masyarakat di Kinshasa,
Zaire. Karena itu dapat disimpulkan bahwa infeksi tidak terjadi
nosokomial.

Manifestasi AIDS pada mulut sering ditemukan. Sarkoma Kaposi
ditemukan pada 53% penderita AIDS dan kadangkala merupakan
gejala pertama AIDS (Silverman:1986). Kandidiasis mulut yang tidak
dapat diterangkan sebabnya, bila ditemukan pada kelompok risiko
tinggi, patut dicurigai sebagai gejala AIDS. Lebih dari 50% penderita
AIDS mempunyai gejala kandidiasis mulut. Biasanya obat antijamur
cukup efektif mengobati kandidiasis, tetapi sering kambuh lagi pada
pasien AIDS. Bercak putih yang disebut hairy leukoplakia sering
ditemukan pada lidah bagian lateral, dan merupakan tanda yang spe-
sifik AIDS bila ditemukan pada pria homoseks atau biseks. Kelainan
ini mungkin ditularkan melalui hubungan seksual, karena biasanya
ada kaitan dengan infeksi virus Epstein-Barr dan virus papilloma.

Kelainan periodontum prematur kadang-kadang ditemukan pada
penderita AIDS. Kelainan ini ditandai oleh hilangnya tulang alveo-
lar, yang resisten terhadap pengobatan, mungkin akibat kombinasi
dari (a) hilangnya protein ludah untuk membunuh bakteri, (b)
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rusaknya flora mulut dan (c) hilangnya reaksi radang akibat rusaknya
komponen kekebalan.

Pencegahan

Strategi pencegahan penularan hepatitis B, AIDS dan penyakit
menular yang lain tidak berbeda. Karena pasien yang terinfeksi oleh
penyakit-penyakit tersebut seringkali tidak dapat diidentifikasi dengan
anamnesis, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan laboratorium
sederhana, maka petunjuk pencegahan di bawah ini sebaiknya
dikerjakan secara rutin:

1. Selalu diusahakan mendapat riwayat penyakit yang lengkap.
Tanyakan kepada pasien secara khusus mengenai hepatitis,
penyakit kronik, penurunan berat badan, pembesaran kelenjar
dan infeksi serta kelainan pada mulut. Konsultasi medik mungkin
diperlukan bila ditemukan penyakit infeksi sistemik.

2. Teknik Barrier
l Cuci tangan sampai bersih.
l Pakailah sarung tangan untuk melindungi diri.
l Gantilah sarung tangan di antara 2 prosedur, untuk

melindungi pasien.
l Pakailah sarung tangan tebal untuk membersihkan

instrumen.
l Masker dipakai untuk melindungi diri terhadap cipratan

darah dan ludah.
l Kacamata pelindung sebaiknya selalu dipakai.
l Pakailah baju praktek/laboratorium selama tindakan.

Setelah dipakai baju tersebut sebaiknya dicuci dalam air panas dengan
deterjen. Baju luar tersebut harus diganti setiap hari.

3. Teknik sterilisasi  dan desinfeksi
Alat-alat praktek dokter gigi dapat dibagi menjadi 3 kategori
berdasarkan mudahnya alat tersebut dapat menularkan infeksi dan
kebutuhan untuk mensterilkannya sebelum dipakai lagi, yaitu kategori
(a) kritikal, (b) semikritikal dan (c) non kritikal.

Termasuk kategori kritikal adalah instrumen yang dipakai untuk
menembus jaringan lunak atau tulang, seperti forsep, skalpel, skaler
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dan bur. Alat-alat ini harus disterilkan setiap kali sebelum dipakai
lagi.

Instrumen semikritikal tidak penetrasi ke jaringan lunak tetapi
mengenai jaringan rongga mulut, misalnya cermin dan kondenser
amalgam. Alat-alat ini harus disterilkan sebelum dipakai ulang.
Namun bila rusak kena panas, paling tidak harus dilakukan desinfeksi.

Alat rontgen dan alat-alat lain yang hanya kontak dengan kulit
(yang utuh) digolongkan alat nonkritikal. Oleh karena risiko rendah
untuk penularan penyakit melalui alat yang termasuk golongan
nonkritikal, maka cukup dilakukan desinfeksi tingkat rendah atau
menengah. Desinfeksi tingkat rendah biasanya dipakai untuk
membersihkan dinding atau untuk mengepel lantai (senyawa
amonium kuarterner). Untuk desinfeksi tingkat menengah, biasanya
dipakai larutan klorin 500 sampai 800 ppm, atau larutan pemutih
(bayclin misalnya) 1%.

Tujuan dan teknik sterilisasi dan desinfeksi tingkat tinggi untuk
instrumen kritikal dan semi kritikal  adalah sebagai berikut:

Teknik sterilisasi (WHO,1988)

a. Sterilisasi: mematikan semua virus, bakteri dan spora. Sterilisasi
dapat dikerjakan dengan autoklaf tekanan 2 atmosfir (1 atm di
atas tekanan atmosfir) selama 20 menit, atau dengan oven listrik
selama 2 jam pada suhu 170o C.

b. Disinfeksi derajat tinggi : Mematikan semua virus dan bakteria
kecuali spora.

l direbus mendidih selama 20 menit,
l direndam selama 30 menit dalam :

n natrium hipoklorit 0,5 %
n chloramin 2 %
n ethanol 70 %
n 2 propanol 70 %
n polyvidon iodin 2,5 %
n formaldehid 4 %
n glutaraldehid 2 %
n H2O2 6 %.

 Sterilisasi dengan larutan sebaiknya tidak dipakai rutin bila ada
indikasi sterilisasi dengan pemanasan.
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4. Pencegahan Kontaminasi Silang
l Bila mungkin pakailah alat yang disposable.
l Bersihkanlah permukaan dengan deterjen dan larutan

disinfektan.
l Alat-alat yang terkontaminasi dimasukkan kantong dengan

hati- hati.
l Jarum dibuang di dalam kaleng.
l Prosedur yang teliti dan hati-hati dikerjakan sewaktu

membuat rontgen, mencuci film dan prosedur pembuatan
gigi palsu.

5. Lain-lain
Spesimen darah, biopsi dan spesimen lain harus diberi tanda yang

jelas (misalnya ‘Awas darah !’). Cipratan darah harus segera
dibersihkan dan memakai kertas tissue kemudian dibersihkan dengan
larutan disinfektan seperti natrium hipoklorit. Pakailah sarung tangan
sewaktu membersihkan.
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Salah satu isu penting yang sempat mengemuka dalam
Konferensi AIDS International XII di Geneve adalah etika dalam uji
klinik vaksin AIDS. Sedikit-banyak isu itu tentu berkaitan dengan
izin yang dikeluarkan FDA kepada VaxGen, perusahaan produsen
vaksin, untuk melakukan uji klinik secara besar-besaran atas vaksin
temuannya mulai akhir Juni kemarin.

Sebagaimana diketahui, uji klinik vaksin AIDS tersebut
mengikutsertakan 5.000 orang relawan di Amerika dan Kanada. Thai-
land juga akan segera berpartisipasi pada uji klinik tersebut dengan
menyertakan 2.500 relawan dari 16 klinik. Uji klinik ini merupakan
tahap lanjut untuk menilai efektivitas vaksin. Uji awal pada 1992
telah membuktikan keamanan vaksin tersebut pada 1.200 orang
relawan, dan telah berhasil menginduksi antibodi pada 99 peserta.

Berita baik itu tentu kita sambut gembira, karena epidemi HIV
di dunia, baik di negara berkembang maupun di negara maju, ternyata
tidak kunjung reda. Bahkan jumlah orang yang terinfeksi HIV makin
meningkat.

Menurut WHO sampai 1997 jumlah orang yang terinfeksi HIV
telah melebihi 30 juta, dan infeksi baru yang terjadi pada tahun 1997
lebih dari 5 juta orang. Di Amerika, yang katanya program penyuluhan
cukup berhasil, jumlah orang yang terinfeksi HIV setiap tahun masih
terus bertambah 30.000 sampai 50.000 orang.

Jadi, walaupun program pencegahan penularan HIV terbukti
banyak manfaatnya, penerapan program pencegahan ini di seluruh
dunia ternyata tidak cukup. Kita memerlukan vaksin AIDS. Tulisan
ini akan membahas sifat vaksin AIDS yang ideal, kesukaran
pembuatan vaksin AIDS, uji klinik yang telah dikerjakan, dan masa
depan vaksin AIDS.

Secara historis vaksin - berasal dari kata vacca yang artinya sapi
- yang efektif merupakan cara paling efisien dan efektif untuk

Dicari:
Vaksin Ideal untuk

HIV/AIDS1

1 Dimuat di Harian Umum Republika, 5 Juli 1998.
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mengatasi berbagai penyakit infeksi. Vaksin telah berhasil mengatasi
penyakit cacar dan polio.

Sekarang ini banyak sekali bayi-bayi di seluruh dunia yang
menerima berbagai macam vaksinasi agar kebal terhadap berbagai
macam penyakit, seperti difteri, tetanus, pertusis, polio, hepatitis B,
pneumonia pneumokokus, haemophilusB dan lain-lain.

Tidak semua penyakit infeksi telah ditemukan vaksinnya. Vaksin
malaria, demam berdarah dan banyak penyakit infeksi lain termasuk
AIDS, belum ditemukan sampai saat ini.

Syarat Vaksin HIV/AIDS Ideal

Ada beberapa karakteristik vaksin HIV/AIDS yang ideal, yaitu (a)
aman, sedikit efek sampingnya, (b) efektif mencegah penularan, (c)
murah, sehingga dapat diterapkan di negara berkembang dan (d)
mempunyai kemampuan untuk menimbulkan kekebalan terhadap
berbagai jenis isolat HIV, sehingga tidak diperlukan pemakaian
beberapa jenis vaksin.

Vaksin AIDS dapat berasal dari virus HIV yang dilemahkan,
atau bagian  dari virus, atau dapat pula dengan vaksin DNA. Sebetul-
nya teknik pembuatan mana yang dipilih tidak menjadi masalah,
karena yang lebih penting adalah memenuhi syarat vaksin ideal yang
disebutkan di atas. Terdapat beberapa kendala dalam pembuatan
vaksin AIDS, antara lain banyaknya variasi HIV. Cukup besar perbe-
daan antara HIV yang ditemukan di berbagai tempat yang berbeda di
dunia. Misalnya, HIV di Amerika berbeda dari yang ditemukan di
Indonesia. Di Amerika Serikat sendiri juga ditemukan berbagai
subtipe dan varian-varian HIV. Demikian pula di Thailand dan Afrika.

Lebih rumit lagi HIV dalam tubuh satu orang juga mengalami
mutasi, sehingga virus HIV berbeda dari waktu ke waktu dalam satu
tubuh manusia. Sewaktu replikasi, yaitu proses pembentukan virus
baru, seringkali terjadi kesalahan di enzim transkripsinya, yaitu
sebesar 10 basa genom setiap kali replikasi.

Dalam frekuensi yang lebih kecil, juga terjadi mutasi genetik
akibat penambahan dan pengurangan bagian dari gen. Jadi pada
seorang pasien, dapat terjadi varian-varian HIV, dengan perbedaan
gen sampul sekitar 2-5 persen. Vaksin AIDS diharapkan menimbulkan
kekebalan pada orang yang divaksinasi, terhadap berbagai subtipe
dan varian tersebut.
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Ada 2 jenis HIV penyebab AIDS, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Vi-
rus HIV-2 ditemukan terutama di Afrika Barat, walaupun sekali-sekali
juga ditemukan di Eropa dan Amerika. HIV-1 ditemukan di banyak
negara di seluruh dunia. Keduanya, HIV-1 dan HIV-2, termasuk
dalam keluarga lentivirus yang termasuk dalam golongan virus RNA
(retrovirus). Keluarga lentivirus dibagi menjadi 5 jalur, HIV-1 dan
SIV chimpanzee (Simian Immunodeficiency Virus pada simpanse)
termasuk dalam satu jalur yang sama. Sedangkan HIV-2 lebih dekat
dengan SIV mangabey dan SIV macaque, yang termasuk dalam jalur
yang lain.

Untuk diketahui SIV mempunyai banyak persamaan dengan
HIV. Bedanya HIV menyerang manusia, sedangkan SIV didapatkan
di kera. Ketiga jalur lentivirus yang lain mempunyai anggota virus-
virus berasal dari kera Afrika.

Berdasarkan perbedaan komponen yang menyusun gen (sekuen
nukleotida) dari sampul (envelope) dan inti (gag) virus, HIV-1 dibagi
lagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok M dengan subtipe A, B,
C, D,   E, F, G, H dan kelompok O.

Distribusi berbagai subtipe HIV-1 ini berbeda-beda, misalnya
subtipe A terutama ditemukan di Afrika, subtipe B di Amerika, Eropa,
India dan Asia Tenggara, subtipe C di Afrika dan India, subtipe D di
Afrika dan subtipe E di Asia Tenggara. Jadi dari aspek pembuatan
vaksin, diperlukan satu vaksin yang dapat dipakai untuk berbagai
tipe dan variasi genetik HIV, sehingga dapat dimanfaatkan di seluruh
dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang.

Kendala lain dalam pembuatan vaksin AIDS adalah belum
lengkapnya informasi mengenai kekebalan tubuh manusia yang dapat
melindungi terhadap infeksi HIV, sehingga pemahamannya kurang.

Kabar yang menggembirakan adalah menetapnya sifat antigenik
di antara  berbagai subtipe HIV-1. Selain itu ditemukan neutralisasi
silang antara kelompok M dan O, sehingga masih terbuka
kemungkinan pembuatan vaksin AIDS dengan spektrum yang luas;
dengan syarat bila antibodi neutralisasi memegang peran penting
dalam munculnya kekebalan sesudah vaksinasi.

Selain variasi genetik terdapat juga variasi biologik HIV-1,
misalnya sifat HIV di dalam media biakan (kultur). Di dalam biakan,
ada 2 jenis HIV-1, yang satu dapat berkembang biak di sel T-cell
lines dan merangsang sel target membentuk sinsitia (SI = syncytia-
inducing). Sedangkan jenis kedua tidak dapat replikasi di sel T-cell
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lines  dan tidak dapat merangsang terbentuknya sinsitia (NSI = non
syncytia-inducing), namun dapat tumbuh di limfosit-T dan makrofag.
Dalam proses menemukan vaksin AIDS yang efektif perbedaan SI
dan NSI penting dipertimbangkan, karena keduanya berbeda dalam
kerentanannya terhadap antibodi penetral. Mungkin sekali akibat
perbedaan konfigurasi glikoprotein  pada sampul HIV.

Penelitian pada Binatang Percobaan

Walau vaksin AIDS yang efektif belum ditemukan, penelitian
tentangnya telah mengalami kemajuan pesat. Hasil penelitian vaksin
terhadap virus yang amat mirip HIV, yaitu vaksin SIV (Simian Im-
munodeficiency Virus), cukup menggembirakan, yaitu:

(a) Kekebalan (protection) selalu dapat dicapai dengan vaksinasi
virus lengkap yang dibuat inaktif,

(b) Sebaliknya, bila vaksin yang digunakan berasal dari subunit atau
vektor rekombinan hasilnya tidak memuaskan, jarang sekali
menimbulkan kekebalan,

(c) Kekebalan tidak mempunyai hubungan dengan antibodi penetral
(neutralizing antibodies), dan

(d) Kekebalan silang terjadi dengan beberapa strain SIV.

Sayangnya sampai sekarang belum dapat ditentukan seberapa jauh
hasil   percobaan dengan SIV dapat diterapkan terhadap HIV.

Penelitian pada Manusia

Sejak 1987 lebih dari 21 kandidat vaksin HIV-1 telah diuji klinik
tahap I untuk menilai keamanan dan daya rangsang kekebalannya.
Meskipun hubungan antara terbentuknya antibodi penetral dan daya
proteksi terhadap HIV belum diketahui, sebagian besar vaksin tersebut
bertujuan untuk menginduksi terbentuknya antibodi penetral.

Sebagian besar vaksin dibuat berdasarkan konsep subunit dari
rekombinan sampul, atau berdasarkan peptida V3 sintetik. Hasil uji
klinik menunjukkan vaksin-vaksin tersebut aman, dan dengan
toleransi yang cukup baik dengan dosis yang mampu menyebabkan
respon kekebalan yang spesifik HIV-1.

Vaksin rekombinan dari subunit sampul HIV, yang dibuat di
biakan sel   mamalia, menginduksi antibodi yang lebih tinggi kadarnya
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dibandingkan hasil yang diperoleh dari vaksin yang dibuat di
baculovirus atau yeast.

Institut Nasional Kesehatan Amerika telah mensponsori uji klinik
pada 1706 relawan dengan perilaku risiko tinggi, dengan hasil
sementara 4 dari 435 relawan terinfeksi HIV. Sedangkan pada
kelompok vaksin, yang terinfeksi HIV ada 126 dari 1.361 relawan.
Relawan tersebut mempunyai perilaku risiko tinggi dan tetap
demikian setelah vaksinasi.

Sepertiga yang divaksinasi hanya mendapat 1 sampai 2 kali
vaksinasi sebelum terpapar HIV, sedangkan yang lain 3 atau 4 kali
vaksinasi. Hanya satu relawan yang terinfeksi HIV setelah imunisasi
lengkap dan setelah terbentuknya antibodi penetral. Ini menunjukkan
bahwa antibodi penetral terhadap HIV yang muncul pada diri relawan
tersebut sesudah vaksinasi ternyata tidak mempunyai daya proteksi
terhadap penularan HIV.

Bila vaksin AIDS sudah ditemukan akan timbul masalah-masalah
baru: bisakah diterapkan kepada penduduk negara berkembang?
Berapa persen penduduk harus divaksinasi agar wabah AIDS dapat
diatasi? Dan, siapakah prioritas anggota masyarakat yang perlu
vaksinasi (remaja, anggota masyarakat dengan perilaku risiko tinggi,
dan lain-lain)?

Alhasil, pengembangan, penelitian dan penemuan vaksin AIDS
merupakan proses yang sulit dan panjang. Walaupun banyak
kemajuan telah dicapai, namun masih banyak uji klinik dan penelitian
kasus terkontrol yang harus dilaksanakan, sebelum mendapatkan
vaksin AIDS yang aman, murah dan efektif.

Sampai ditemukan vaksin AIDS, maka program pencegahan
dengan penyebaran informasi, pendidikan, pelatihan, komunikasi
yang didampingi program dukungan untuk odha tetap merupakan
primadona penanggulangan HIV/AIDS.
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Aspek Pengobatan,
Perawatan,

dan Dukungan
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Judul tulisan yang mengejutkan, sekaligus memberikan harapan,
tersebut merupakan terjemahan bebas dari “AIDS as a Clinically
Curable Disease” di majalah ilmiah kedokteran Cellular Pharma-
cology, bulan April 1996. Ditulis oleh dokter RC Gallo, seorang pakar
AIDS bidang virologi dari Universitas Maryland Baltimore Amerika,
tentu judul tersebut ada dasarnya.

Penyebab AIDS adalah virus HIV, sehingga logikanya untuk
menghentikan proses penyakit menjadi AIDS diperlukan obat yang
bekerja spesifik terhadap HIV. Obat tersebut harus cukup kuat dan
diberikan sedini mungkin.

Namun sejarah obat AIDS agak mengecewakan. Pada periode
sekitar 1985-1994, obat yang ditemukan untuk menghambat HIV
ternyata mempunyai dua kelemahan yang menonjol. Pertama, efek
sampingnya cukup berat dan kedua, HIV cepat bermutasi setelah
pasien minum obat, berubah menjadi HIV yang resisten (tidak
mempan) pengobatan yang sama.

Kondisi ini menurunkan semangat dan keyakinan para peneliti
dan menyebabkan program penelitian dengan prioritas yang khusus
pengobatan menjadi kurang konsisten. Selama periode tersebut yang
banyak diteliti adalah mekanisme atau patogenesis kehilangan
kekebalan akibat infeksi HIV, dengan harapan pendekatan pengobatan
menjadi lebih baik.

Walaupun tidak dapat dikatakan keliru - dan memang mem-
punyai sumbangan besar dalam pemahaman mendasar mengenai
mekanisme kekebalan - menurut Gallo arah penelitian yang kurang
tepat tersebut menyebabkan pendekatan langsung ke arah menemukan
obat anti-HIV menjadi kurang mendapat prioritas dan terlambat.

Pada beberapa tahun terakhir beberapa hasil penelitian menun-
jukkan bahwa HIV ternyata terus-menerus berkembang biak di dalam
tubuh orang dengan HIV/AIDS (odha). Dan replikasi HIV tersebut
mempunyai dampak buruk terhadap sistem kekebalan dan kesehatan

 Dapat Disembuhkan? 1

Benarkah

AIDS

1 Dimuat di harian Kompas, 6 Juli 1996.
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odha. Jadi, akhirnya disimpulkan bahwa yang terpenting adalah
menghentikan HIV berkembang biak. Kesimpulan ini yang sama
seperti yang diambil 10 tahun sebelumnya, yakni sewaktu HIV
ditemukan (1983-1984). Perlu juga dicatat bahwa selain obat anti-
HIV, diperlukan juga upaya pengobatan tambahan yang ditujukan
untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh.

Gallo amat optimis bahwa AIDS secara klinis dapat ditatalaksana
dalam waktu dekat, sehingga orang dapat hidup tenang meskipun
ada HIV dalam tubuhnya. Kondisi yang dibayangkan Gallo serupa
dengan kondisi di mana manusia bisa hidup berdampingan dengan
virus-virus lain (herpes, virus sitomegalo, hepatitis B). Hanya
bedanya, odha memerlukan pengobatan jangka panjang.

Ada beberapa alasan untuk harapan tersebut. Dua puluh lima
tahun yang lalu Gallo dkk telah membuktikan bahwa hambatan
terhadap enzim reverse transcriptase dapat menghentikan leukemia
pada tikus yang disebabkan virus. Peneliti lain menemukan hal serupa
pada leukemia kucing. Beberapa tahun yang lalu Ruprecht membukti-
kan bahwa AZT dapat mencegah penularan SIV (Simian Immuno-
deficiency Virus, virus serupa HIV yang menyerang monyet) dari
monyet hamil ke anaknya.

Para peneliti lain juga melaporkan manfaat AZT dalam pen-
cegahan penularan HIV dari wanita hamil ke bayi yang dilahirkan-
nya. AZT adalah salah satu obat yang dipakai untuk mengobati
penderita AIDS.

Para ahli juga telah mempelajari bahwa SIV pada monyet, pada
kondisi tertentu, dapat dibatasi sehingga hanya terlokalisir di mukosa
alat kelaminnya dan di kelenjar getah beningnya saja.

Peneliti lain menemukan bahwa beberapa orang tertentu tetap
tidak tertular HIV walaupun berkali-kali terpapar virus AIDS tersebut.
Juga diketahui kemudian bahwa ada beberapa orang, walaupun
jumlahnya sedikit, tetap baik kondisi kesehatan dan sistem kekebalan
tubuhnya meskipun sudah terinfeksi HIV selama lebih dari 10 tahun.

Temuan-temuan tersebut di atas mendukung teori bahwa peng-
obatan awal yang tepat, yang diberikan segera sesudah terbentuknya
antibodi terhadap HIV (serokonversi), dapat menghambat dan bahkan
menghentikan perjalanan penyakit ke arah AIDS.

Namun bagaimana halnya untuk odha yang sudah terlanjur
menunjukkan gejala? Dalam hal ini tidak ada pilihan lain kecuali
menerima keadaan tersebut dan segera mulai pengobatan kombinasi
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penghambat reverse transcriptase dan penghambat protease. Saat
ini kita telah mempunyai seperangkat obat-obat antivirus yang sepuluh
tahun lalu dapat dikatakan masih menjadi impian.

Beberapa penelitian terakhir membuktikan bahwa obat-obat
tersebut telah dapat menghambat HIV dengan nyata sekali, dan
meningkatkan kadar limfosit penolong (CD4). Sebagai contoh, Uni-
versitas New York pada bulan Februari 1996 melaporkan hasil pengo-
batan AIDS dengan kombinasi 3 macam obat, yaitu indinavir, retrovir,
dan lamivudine. Setelah 6 bulan pengobatan, tidak ditemukan lagi
HIV (unmeasurable traces of HIV) di dalam darah 24 orang odha
dari jumlah 26 orang yang diobati.

Setelah pengobatan beberapa waktu, mungkin HIV akan mutasi
menjadi resisten dan toksisitas obat akan muncul sehingga diperlukan
obat baru. Obat tambahan yang saat ini sedang diteliti adalah antisense
therapy, gene therapy dengan penghambat HIV yang ditujukan ke
CD4 dan sel induk (stem-cell). Demikian pula saat ini sedang diteliti,
diidentifikasi faktor yang penghambat HIV yang natural, yang ada
di tubuh odha, untuk kemudian diupayakan pembuatannya. Mengenai
yang terakhir ini, beberapa peneliti sedang memfokuskan pada (a)
chemokine yang ada pada limfosit T-penekan/sitotoksik (CD8) dan
(b) hormon yang mengontrol HIV.

Mengenai pengobatan hormonal, ternyata di laboratorium ter-
bukti perkembangan sel kanker Kaposi dapat dihambat oleh hormon
chorionic gonadotropin, sehingga sekarang ini sedang dilakukan uji
klinik untuk membuktikan manfaatnya pada odha yang menderita
sarkoma Kaposi.

Pengobatan tambahan untuk mengembalikan fungsi kekebalan
tubuh yang dirusak HIV terus dikerjakan. Interleukin 2 (IL-2) dapat
meningkatkan kadar CD4, namun belum dapat mengembalikan ke
fungsi normal. Selain itu juga ada uji klinik dengan interferon alfa,
yang dipelopori oleh D.Zagury. Tidak lama lagi, kita juga akan segera
mendengar hasil uji klinik yang amat besar mengenai hasil vaksinasi
untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Vaksin yang dipakai untuk
penelitian ini berasal dari bagian luar virus HIV, yang disebut sampul
(envelope).

Dapat disimpulkan bahwa tahun 1996-1997 mungkin sekali
menjadi titik balik penelitian HIV/AIDS: yakni awal dari berakhirnya
penyakit AIDS sebagai penyakit yang hampir selalu berakhir dengan
kematian saat ini, menjadi penyakit yang dapat disembuhkan.
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Sebagian dari kemajuan pesat tersebut dapat diikuti pada Kongres
Internasional AIDS XI di Vancouver pada tanggal 7-12 Juli 1996.
Cukup membanggakan bahwa ada beberapa makalah dari Indonesia
dan lebih dari 4 orang Indonesia yang duduk di Komisi Ilmiah
pertemuan tersebut.

Sebagai penutup, walaupun kemajuan pesat sedang dan akan
dicapai untuk pengobatan penyakit AIDS, namun biayanya akan
mahal sekali. Karena itu komunikasi, penyuluhan dan pendidikan
tetap diperlukan. Mencegah tetap lebih baik daripada mengobati.
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Obat-obat yang termasuk golongan penghambat protease (protease
inhibitor) berfungsi memperlambat HIV berkembang biak di tubuh
manusia.  Beberapa obat golongan ini bahkan dibuktikan mampu
mengurangi sebesar 99% jumlah HIV yang beredar di sirkulasi darah.
Jadi, obat baru ini jauh lebih kuat dari obat-obat AIDS yang sudah
ditemukan sebelumnya, yang termasuk dalam golongan obat
penghambat reverse transcriptase. Universitas New York pada bulan
Februari 1996 melaporkan hasil pengobatan AIDS dengan kombinasi
3 macam obat, yaitu indinavir, retrovir dan lamivudine. Setelah 6
bulan pengobatan, tidak ditemukan lagi HIV (unmeasurable traces
of HIV) di dalam darah 24 orang odha dari jumlah 26 orang yang
diobati.

Beberapa laporan uji klinik lain yang diterbitkan 5 bulan terakhir
membuktikan bahwa penggunaan kombinasi obat-obat baru
penghambat virus HIV berkembang biak memberikan hasil  jauh lebih
baik dari pengobatan standar yang diberikan saat ini. Untuk diketahui
pengobatan standar yang selama ini diberikan di luar negeri, dan
yang juga diberikan di POKDISUS AIDS FKUI-RSCM, telah dapat
memperbaiki kualitas hidup penderita dan memperpanjang harapan
hidup dari 6 bulan menjadi 2 - 4 tahun. Jadi suatu hasil yang
sebenarnya sudah hampir sama dengan hasil pengobatan berbagai
jenis kanker.

Timbul pertanyaan apakah harapan yang diberikan oleh obat-
obat baru sekarang ini, benar jauh lebih baik? Apakah benar tulisan
pakar dunia AIDS RC Gallo “AIDS as a Clinically Curable Disease”
(AIDS adalah penyakit yang  secara klinis dapat disembuhkan) di
majalah ilmiah kedokteran  Cellular Pharmacology, bulan April 1996
lalu? Mengapa 2 pakar AIDS yang lain, Dr. Katz dan Dr. Del Rio
(majalah AIDS Clinical Care, Being Alive) menyimpulkan hasil yang

Obat Penghambat Protease:
Masa Depan Pengobatan

AIDS1

1 Disampaikan pada “Update pengobatan AIDS”, Pertemuan Pra Seminar Nasional AIDS, LAHSI,
Jakarta 3 Juli 1996.



�������� ���� ������� �������� ��� ��� ����

232

amat optimistik dari Konferensi Retrovirus dan Infeksi Oportunistik
di Washington DC, 28 Januari-1 Februari 1996. Gallo dan Katz
bahkan secara terpisah menyebutkan bahwa tahun ini mungkin
merupakan titik balik (“turning point”), dari penyakit yang selalu
fatal: AIDS menjadi penyakit yang dapat dikontrol, bahkan mungkin
dapat disembuhkan.

Perbaikan hasil pengobatan yang mencolok yang dicapai dalam
setengah tahun terakhir ini, selain karena ditemukannya obat-obat
baru penghambat HIV, juga karena perubahan strategi pengobatan,
dari obat tunggal ke obat-obat kombinasi, dari kombinasi 2 obat ke
kombinasi 3 obat penghambat HIV. Kombinasi yang dimaksud adalah
obat dari golongan  penghambat enzim reverse transcriptase
ditambahkan obat penghambat enzim protease.

Protease

Untuk dapat memperbanyak  diri atau berkembang  biak,  HIV
memerlukan beberapa enzim yang dibawa masuk HIV ke dalam sel,
atau yang dibuat oleh HIV di dalam sel. Enzim-enzim tersebut
masing-masing berperan dalam penggandaan HIV, walaupun
mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Protease adalah salah satu
enzim yang dimiliki oleh HIV yang berfungsi memberikan
kemampuan kepada HIV generasi berikutnya untuk meneruskan
infeksi ke sel limfosit.

Untuk diketahui, sel yang diinfeksi HIV membuat poliprotein
ukuran besar, yang akan menjadi bahan atau komponen HIV baru.
Enzim protease yang juga dibuat oleh sel tersebut bertugas memotong
poliprotein besar menjadi protein yang lebih kecil. Jadi cara bekerja
protease seperti “gunting”, dalam artian gunting kimiawi. Protein
kecil hasil guntingan protease mutlak diperlukan dalam pembentukan
HIV tahap akhir. Bila protein kecil ini tidak terbentuk, maka yang
terbentuk adalah virus yang tidak dapat berfungsi normal, tidak dapat
menginfeksi sel.

Cara kerja obat penghambat protease

Obat-obat  golongan  penghambat protease  bekerja  menyerupai
lem, yakni dengan melekatkan kedua bagian gunting protease
sehingga protein rantai panjang tidak bisa  dipotong  menjadi pro-
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tein-protein kecil. Walaupun virus HIV  baru  tetap terbentuk, namun
proteinnya  rantai  panjang,  sehingga tidak mempunyai kemampuan
menginfeksi sel. Obat penghambat protease dapat mengurangi secara
bermakna jumlah HIV generasi baru.

Dengan pemberian obat penghambat protease, HIV yang terbentuk
menjadi defektif,  atau  cacat, sehingga penyebarannya di tubuh odha
tidak  secepat sekarang ini. Ada istilah lain yang biasa dipakai di Eropa
untuk protease inhibitor, yaitu proteinase inhibitor.

Manfaat obat penghambat protease

Walaupun obat-obat baru ini dapat mengurangi 99% jumlah partikel
virus yang berada di peredaran darah, namun sebagian HIV ber-
sembunyi. HIV di dalam limfosit yang sembunyi atau dalam keadaan
“laten” sukar dibasmi oleh obat.

Meskipun belum  dapat  menyembuhkan,  dapat dikatakan bahwa
hasil yang dicapai dengan obat penghambat protease amat baik.
Dengan demikian bisa dikatakan telah terjadi kemajuan pesat dalam
pengobatan AIDS.

Perbedaan obat penghambat protease dengan
obat yang sudah ada sebelumnya

Berbeda dari AZT, ddI, ddC, d4T dan 3TC yang bekerja menghambat
enzim reverse  transcriptase,  cara  kerja  obat  penghambat  enzim
protease tidak menghambat enzim reverse transcriptase, tetapi be-
kerja menghambat enzim lain yang disebut protease. Kedua enzim
tersebut, reverse transcriptase dan protease, mutlak diperlukan oleh
HIV untuk berkembang biak.  Obat penghambat enzim protease  aktif
melawan  HIV yang sudah resisten  terhadap  obat  golongan peng-
hambat enzim transcriptase.

Perbedaan lain adalah kekuatan obat penghambat protease adalah
berlipat kali dari obat penghambat reverse transcriptase.

Jenis  obat golongan penghambat protease
l Saquinavir (Invirase - Roche): kombinasi saquinavir dan AZT

meningkatkan dan mempertahankan kadar CD4, lebih baik bila
dibandingkan dengan pemakaian obat tunggal AZT ataupun
saquinavir saja.
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l Indinavir (Crixivan - Merck): Indinavir sebagai obat tunggal
atau kombinasi dengan AZT ternyata lebih efektif dan
mempunyai efek yang lebih lama dibandingkan AZT, dalam hal
menurunkan jumlah virus HIV dan meningkatkan kadar CD4.
Kombinasi 3 obat, indinavir + 2 analog nukleosida lebih efektif
dibandingkan kombinasi 2 nukleosida saja.

l Ritonavir (Norvir - Abbott).
l Viracept (Nelfinavir - Agouron): uji klinik obat ini dilaksanakan

pada awal 1996, diharapkan hasilnya disampaikan pada
Konperensi Internasional AIDS di Vancouver, Kanada, 7-12 Juli
1996.

Efek samping

Seperti obat lain, obat penghambat protease mempunyai efek
samping. Masih diperlukan waktu untuk mengidentifikasi efek
samping obat baru ini, yaitu sewaktu makin banyak odha yang minum
obat. Pada uji klinik sampai sekarang, efek sampingnya  berbeda
dari  efek  samping  obat penghambat reverse transcriptase, sehingga
memungkinkan untuk diberikan bersama, dan memang terbukti
kombinasi kedua kelompok obat tersebut  memberikan manfaat lebih
banyak dan efek samping gabungan tidak berat.

Resisten

HIV dapat bermutasi, mengubah struktur kimia atau genetiknya,
sehingga resisten atau  tidak mempan terhadap obat. Semua virus
dan bakteri  mempunyai kemampuan menjadi resisten. Kemungkinan
resistensi meningkat bila obat anti-HIV diberikan tunggal
(monoterapi).

Walaupun timbul resisten, tidak selalu harus berarti odha tersebut
tidak bisa minum obat itu lagi. Resisten akan timbul lebih lambat
pada odha dengan jumlah virus (viral load) sedikit dan dengan jumlah
limfosit T helper yang masih tinggi. Sebaliknya, HIV lebih cepat
resisten terhadap obat pada odha dengan jumlah HIV yang banyak.
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Beberapa waktu yang lalu, di bulan September 1998, Sustiva
ditayangkan secara mencolok di televisi sebagai obat baru yang
ampuh untuk pengobatan AIDS. Tulisan ini membahas manfaat dan
sekaligus kekurangan obat baru ini.

Pada bulan Juni 1998, sewaktu Konferensi AIDS Internasional
XII, Sustiva atau efavirenz (DMP-266) memang dianggap merupakan
salah satu temuan klinik penting yang dikemukakan di konferensi
tersebut. Staszewski dan kawan-kawan menyampaikan di sana, hasil-
hasil uji klinik tahap II di berbagai pusat penelitian (multisenter)
yang membandingkan efektivitas dan toleransi Sustiva, yang
dikombinasikan dengan obat lain. Penelitian tersebut membuktikan
bahwa kombinasi salah satu obat golongan NNRTI dan 2 obat
golongan nukleosida (lihat tabel dan tabel 2), paling tidak sama
kekuatannya dan mungkin sekali lebih efektif dibandingkan dengan
kombinasi obat yang mengandung penghambat protease.

Yang menggembirakan adalah untuk pasien dengan jumlah vi-
rus yang amat banyak, lebih dari 100.000 kopi RNA-HIV per mililiter
darah, kombinasi efavirenz, zidovudine dan 3 TC, ternyata dapat me-
ngurangi jumlah virus sampai tidak terdeteksi lagi (kurang dari 400
kopi/ml) setelah pengobatan 24 minggu pada 90% kasus. Pasien juga
lebih menyenangi obat baru ini karena dapat diminum sekali sehari.

Sifat Sustiva yang lain adalah bisa menembus masuk ke dalam
otak, sehingga mungkin bermanfaat untuk mengobati HIV yang ada
di otak atau di cairan otak. Sustiva tidak amat mempengaruhi obat-
obat yang sering diminum odha, yaitu antara lain fluconazole (anti
jamur) dan azythromycin.

Sustiva termasuk obat golongan Non-Nucleoside (Analogues)
Reverse Transcriptase Inhibitors = NNRTIs. Obat-obat yang termasuk
golongan ini berbeda-beda susunan strukturnya, namun semuanya
melekat di dekat tempat katalitik dari enzim reverse transcriptase

SUSTIVA:

Masa Depan?1
Obat AIDS

1 Dimuat di majalah Support edisi 34, Oktober 1998.
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HIV-1, dan bersifat spesifik khusus terhadap HIV-1 dan tidak
mempunyai aktivitas terhadap HIV-2. Jadi berbeda sekali dari obat-
obat golongan nukleosida yang juga aktif terhadap HIV-2.

Obat-obat NNRTIs bekerja sebagai penghambat nonkompetitif
terhadap salah satu enzim HIV yang disebut reverse transcriptase.
Aktivitas invitro NNRTIs bersifat aditif atau sinergistik dengan ana-
log nukleosida. Keterbatasan utama dari obat NNRRTIs adalah terlalu
cepatnya timbul resistensi, baik di dalam kultur jaringan maupun
pada manusia. Kombinasi dengan analog nukleosida cenderung
memperlambat timbulnya resistensi. Contoh obat lain yang termasuk
golongan NNRTIs: Delavirdine, Loviride dan Nevirapine.

Apakah kekurangan dan efek samping Sustiva? Serupa dengan
prinsip pengobatan kanker bahwa tidak ada “obat dewa” (magic bul-
let) dan bahwa pengobatan kombinasi lebih baik dari obat tunggal,
maka Sustiva sama sekali tidak boleh dipakai sebagai obat tunggal,
karena terbukti pemakaian Sustiva saja segera menyebabkan
resistensi: HIV segera mengubah diri menjadi mutan HIV yang tidak
mempan lagi terhadap Sustiva.

Ada beberapa regimen kombinasi Sustiva dengan obat-obat lain
yang pernah diuji klinik, yaitu a.l.:

  a) Sustiva 200mg-600mg + Crixivan 3x800-1000mg
  b) Sustiva 2x300mg + Crixivan 2x1200mg
  c) Sustiva 4x200mg + Crixivan 3x(800-1000mg)
  d) Sustiva + Lamivudine + Retrovir
  e) Sustiva + Nelfinavir

Efek samping Sustiva adalah gejala susunan saraf pusat, yaitu sakit
kepala, pusing, sukar konsentrasi dan rasa gelisah; kadang-kadang
juga mual, diare dan kemerahan di kulit (rash). Efek samping tersebut
biasanya ringan dan jarang menyebabkan pasien terpaksa
menghentikan pengobatan. Persentase pasien yang minum Sustiva
yang menghentikan pengobatan (20.8% dan 23.6%) lebih sedikit bila
dibandingkan dengan pasien lain yang minum obat kombinasi tanpa
Sustiva (37.8%). Dilaporkan ada interaksi Sustiva dengan obat-obat
lain, sehingga pasien tidak diperbolehkan minum obat terfenadine,
astemizole (hismanal) dan cisapride (propulsid).

Sebelum Sustiva boleh dipasarkan, odha di Amerika dan Kanada
bisa mendapatkannya secara gratis melalui expanded access program.
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Namun terhitung tanggal 18 September 1998, FDA Amerika telah
mengeluarkan izin Sustiva untuk pengobatan HIV dan AIDS pada
anak dan dewasa.

Dapat disimpulkan bahwa (a) odha memerlukan berbagai jenis
pengobatan (tabel 1) yang saling mendukung, (b) prinsip pengobatan
antiretroviral adalah obat kombinasi, bukan obat tunggal. Sustiva
adalah salah satu alternatif untuk komponen obat kombinasi anti HIV
tersebut, dengan keuntungan dapat diminum sekali sehari dengan
hasil yang sebanding dengan obat penghambat protease.

Sebagai penutup, obat baru tersebut memang banyak manfaatnya
untuk odha di negara maju, dan akan menekan angka kematian dan
memperbaiki kualitas hidup. Namun untuk odha di Indonesia, itu
hanyalah berarti suatu harapan yang masih merupakan angan-angan
karena mahalnya obat antiretroviral, termasuk Sustiva. Biaya yang
harus dikeluarkan setiap bulan untuk obat antiretroviral cukup untuk
membeli 2000 kilogram beras kualitas sedang.

Hal tersebut berarti untuk odha di Indonesia, yang mampu
laksana adalah pengobatan untuk infeksi (jamur, tbc, protozoa dll),
dan pengobatan pendukung, seperti makan makanan yang bergizi,
cukup kalori, protein dan vitamin, olahraga teratur, tidur yang cukup,
menjaga kebersihan, mendapatkan dukungan agama dan dukungan
psikososial.

  Tabel 1.
PENGOBATAN HIV/AIDS

A. Pengobatan khusus
1. Pengobatan antiretroviral
2. Pengobatan infeksi (jamur, tbc, protozoa dll)
3. Pengobatan kanker (Kaposi, limfoma, serviks dll)

B. Pengobatan pendukung
1. Nutrisi
2. Olahraga, tidur
3. Menjaga kebersihan
4. Dukungan agama
5. Dukungan psikososial
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Tabel 2
PENGOBATAN ANTIRETROVIRAL

I. Obat Penghambat Reverse Transcriptase, Nukleosida
l Zidovudine, AZT, (Retrovir, Avirzid)
l Didanosine, ddI ( Videx)
l Zalcitabine, ddC (Hivid)
l Stavudine, d4T (Zerit)
l Lamivudine, 3TC.

II. Obat Penghambat Reverse Transcriptase Non-Nukleosida
l Nevirapine, Delavirdine, Loviride
l Efavirenz (Sustiva)

III. Obat penghambat protease
l Indinavir (Crixivan)
l Saquinavir (Invirase)
l Ritonavir (Norvir)
l Nelfinavir (Viracept)
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Bila seseorang baru saja terinfeksi HIV, biasanya ia tidak merasakan
gejala apapun. Hanya sekitar 20% yang menunjukkan gejala
menyerupai influenza yang kemudian hilang atau sembuh sendiri.
Beberapa tahun kemudian, gejala penyakit muncul hilang timbul.
Makin lama makin berat. Pasien masuk dalam tahap penyakit AIDS.
Sesudah diagnosis AIDS ditegakkan, biasanya penderita meninggal
sekitar 6 bulan sam-pai 1 tahun kemudian bila tidak mendapat
pengobatan, atau meninggal 2-4 tahun kemudian bila mendapat
pengobatan yang adekuat.

Jadi, penampilan penderita HIV amat bervariasi. Ada penderita
infeksi HIV yang tampak segar, sehat tanpa gejala. Ada yang dengan
gejala ringan, tetapi banyak juga yang dengan gejala akut berupa
panas tinggi, diare hilang-timbul, dan badan kurus. Hasil pengobatan
pada penderita AIDS dengan gejala yang berat pun biasanya cukup
baik. Pasien seringkali dapat bekerja normal, meski kadang-kadang
harus dirawat di rumah sakit. Variasi keadaan pasien tersebut
menyebabkan diagnosis dini kadang-kadang tidak mudah.

Penderita AIDS menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan.
Mereka menderita akibat gejala penyakitnya (panas, diare, lemas,
batuk, sesak nafas, dll) dan masalah-masalah lain dalam kehidupan
sehari-hari yang dihadapi penderita penyakit berat. Pada saat yang
sama mereka harus menghadapi masalah sosial, akibat kesan buruk
masyarakat pada penderita AIDS dan infeksi HIV. Banyak pasien
AIDS yang mengalami penderitaan akibat diskriminasi dan prasangka
buruk masyarakat.

Bila penyakit infeksinya membaik setelah mendapat pengobatan
dokter dan ia merasa sehat, pasien masih harus dibantu menemukan
jalan keluar akibat tekanan batin, kesedihan dan kegelisahan karena
menyadari bahwa ia akan jatuh sakit lagi, dan bahkan mungkin lebih
gawat, di masa mendatang.

Pengobatan
Infeksi Oportunistik

dan

HIV/AIDS1

1 Dibacakan pada Pelatihan AIDS untuk Dokter, Perawat dan Analis, Ciloto, 7-10 Maret 1995.
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Tidak mudah bagi seseorang untuk menghadapi kehidupan dalam
ketidakpastian. Isteri, suami, pacar, keluarga, dan teman-teman pen-
derita juga dapat mengalami tekanan batin yang berat melihat pen-
deritaan orang yang dicintai dan ketidakpastian masa depan pasien.

Lebih dari 50% (35/60) penderita AIDS ditemukan di Jakarta,
dan sebagian besar dari kasus tersebut pernah dirawat atau berobat
jalan di RS Cipto Mangunkusumo. Dalam tulisan ini akan dibahas
beberapa pengalaman menatalaksana penderita-penderita tersebut,
baik dari aspek gejala, diagnosis, psikososial, dan pengobatan.

Gejala AIDS

Gejala penyakit AIDS dari penderita yang dirawat ataupun yang
berobat jalan di RS Cipto Mangunkusumo adalah sebagai berikut:
lebih dari 90% penderita menunjukkan gejala penurunan berat badan
yang mencolok, panas tinggi lama, sariawan, sesak nafas, serta diare.
Beberapa penderita mengalami kebutaan yang tidak total, sebagian
lain dengan kesadaran menurun (koma), pembesaran kelenjar getah
bening dan luka sekitar anus.

Adapun penyakit infeksi oportunistik yang paling sering
ditemukan berturut-turut adalah: jamur kandida saluran cerna, pneu-
monia P. carinii, tuberkulosis paru dan kelenjar, infeksi virus
sitomegalo pada retina mata, virus herpes pada mulut dan kulit,
toksoplasma otak, dan kondiloma serta kanker Kaposi.

Infeksi jamur kandida menyebabkan sariawan yang nyeri pada
mulut, membuat pasien tidak nafsu makan sehingga badan makin
kurus. Bila jamur tersebut menyerang saluran makan bagian atas
(esofagus) akan menyebabkan nyeri sewaktu menelan. Gejala pneu-
monia akibat infeksi protozoa P. carinii yang mencolok adalah panas
dan batuk kering serta sesak nafas.

Tuberkulosis paru pada kasus AIDS di RS Cipto mempunyai
gejala panas, batuk dan sesak nafas, tetapi tidak menunjukkan perbaik-
an dengan pengobatan baku, sehingga perlu penambahan obat khusus.
Dua penderita menunjukkan tuberkulosis pada kelenjar getah bening.

Infeksi virus sitomegalo pada retina menyebabkan kebutaan tidak
total. Herpes pada mulut dan kulit menyebabkan tempat yang
terserang seperti melepuh dan nyeri sekali. Toksoplasma pada otak
menyebabkan kesadaran menurun. Gejala sarkoma Kaposi pada
pasien berupa bercak ungu kemerahan pada lidah.
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Diagnosis

Penderita penyakit AIDS sering ditemukan terlambat, artinya sudah
dalam tingkat penyakit lanjut. Padahal apabila ditemukan dalam tahap
dini, akan banyak manfaatnya, baik untuk penderita, keluarganya,
masyarakat maupun dokter yang mengobatinya. Keuntungan untuk
penderita antara lain dapat memperlambat masa tanpa gejala, mem-
perlambat kecepatan perjalanan penyakit dan mencegah timbulnya
infeksi oportunistik. Manfaat untuk masyarakat adalah menekan
jumlah penularan dan kesempatan untuk penelusuran kontak.
Sementara dokter akan mendapat cukup waktu untuk mempengaruhi
perjalanan penyakit dan kesempatan untuk memberikan konseling.

Jadi karena gejala infeksi HIV amat bervariasi maka diperlukan
patokan, kapan sebaiknya kita memeriksa tes darah HIV pada seorang
pasien. Tidak setiap penderita sariawan atau tuberkulosis perlu
diperiksa darahnya terhadap HIV. Pada prinsipnya bila ditemukan
gejala infeksi HIV/AIDS pada seseorang yang mempunyai perilaku
risiko tinggi, amat dianjurkan diperiksa tes HIV. Kemudian, walaupun
tidak ditemukan riwayat perilaku risiko tinggi, bila ada gejala penyakit
tertentu yang khas infeksi HIV sebaiknya diperiksa tes darah HIV.
Misalnya ada kandidiasis esofagus, sarkoma Kaposi, pneumonia P.
carinii.

Ada berbagai derajat perilaku risiko tinggi. Bila ditemukan
perilaku yang paling mudah terinfeksi HIV, walaupun tanpa gejala,
ada baiknya dianjurkan pemeriksaan tes darah HIV. Adapun perilaku
yang dimaksud adalah: hubungan homoseksual, pecandu narkotika
suntikan, pekerja seks komersial (PSK) dan konsumennya, penderita
hemofilia yang mendapat transfusi faktor VIII antara tahun 1980-
1986, dan riwayat hubungan seksual dengan orang-orang tersebut.

Contoh kasus keterlambatan diagnosis adalah seorang pasien
yang dirawat di rumah sakit karena panas tinggi lebih dari 5 hari.
Mula-mula pasien diduga demam tifoid dengan kemungkinan lain
tuberkulosis paru. Hasil pemeriksaan darah tidak sesuai dengan
demam tifoid, foto toraks sesuai dengan tuberkulosis paru dan
ditemukan basil tahan asam pada sputum, sedangkan pasien tetap
panas dengan pengobatan antibiotika. Dibuat diagnosis tuberkulosis
paru dan pengobatan tuberkulostatika segera dimulai. Namun sesudah
3 minggu pasien tetap panas. Anamnesis lebih rinci menghasilkan
riwayat hubungan seksual beberapa kali dengan WTS, sehingga
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dipikirkan kemungkinan penyakit AIDS, yang kemudian terbukti
dengan pemeriksaan darah.

Kasus serupa lainnya, pasien panas lama dengan diagnosis
tuberkulosis yang tidak responsif dengan pengobatan dijumpai be-
berapa kali. Bahkan di sebuah rumah sakit besar terjadi keterlambatan
diagnosis 7 bulan. Diagnosis AIDS pada beberapa pasien lain ditegak-
kan atas dasar gejala berat badan turun drastis (kurus kerempeng),
kemudian ada paramedis yang memberi tahu dokternya bahwa pasien
laki-laki tersebut sering ditengok oleh teman-teman sejenis dan
tampak mesra. Jadi, kombinasi antara gejala klinik dan perilaku pasien
seringkali merupakan data penting menuju diagnosis.

Kendala yang dihadapi saat ini adalah kemampuan mendiagnosis
infeksi oportunistik. Sebagian infeksi oportunistik (misalnya Pneu-
monia P. carinii) ditegakkan berdasarkan diagnosis presumptif,
walaupun cara yang sama juga dilakukan di Amerika untuk
menegakkan diagnosis infeksi oportunistik pada sebagian kecil kasus.

Pengobatan

Walaupun belum ada obat penyembuh AIDS, namun telah ditemukan
beberapa obat yang dapat menghambat HIV, dan beberapa obat yang
secara efektif dapat mengatasi infeksi oportunistik maupun kanker
Kaposi. Jadi sebagian besar masalah klinik dapat diobati, sehingga
kualitas dan harapan hidup dapat diperbaiki.

Namun beberapa masalah penting tetap belum terpecahkan. Vi-
rus HIV amat kompleks, sehingga sukar membuat perencanaan
pembuatan dan uji klinik vaksin dan obat antivirus. Infeksi sekunder
yang diderita pasien kadang-kadang sukar didiagnosis karena jarang
ditemukan pada praktek. Obat yang dipakai pun mempunyai efek
samping yang berat dan banyak dokter yang tidak mempunyai penga-
laman memakainya. Ditambah lagi pemecahan masalah psikososial
yang dihadapi pasienpun seringkali tidak mudah dipecahkan.

Penderita AIDS dan infeksi HIV memerlukan pelayanan
kesehatan serupa dengan penderita penyakit menahun yang lain.
Mereka memerlukan pelayanan kesehatan berkesinambungan,
memerlukan pemantauan yang seksama untuk mengobati dan
mencegah agar penyakit infeksinya tidak berlarut-larut dan
menyebabkan cacat. Seringkali merawat penderita AIDS dan infeksi
HIV lebih sukar daripada merawat penderita penyakit kronik, karena
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penderita memerlukan dukungan emosi yang khusus dan pemantauan
medik yang ketat selama berobat jalan. Pemantauan diperlukan untuk
mencegah kekambuhan sehingga lama rawat di rumah sakit dapat
ditekan seminimal mungkin.

Selain itu tenaga kesehatan yang terdidik dan terlatih masih
terbatas, dan banyak tenaga kesehatan yang masih cemas dan
ketakutan tertular AIDS langsung dari pasien karena belum mendapat
pendidikan dan pelatihan. Jadi, di satu pihak, diperlukan penanganan
multidisiplin, sementara di lain pihak tenaga kesehatan yang terlatih
dan bersedia merawat pasien AIDS terbatas.

Kelompok Studi Khusus AIDS FKUI-RSCM cukup beruntung
karena mempunyai anggota 30 dokter dari berbagai disiplin ilmu
kedokteran. Antara lain: penyakit dalam (sub bagian hematologi,
tropik-infeksi dan alergi-imunologi), kulit dan kelamin, patologi
klinik, syaraf, mata, kesehatan anak, parasitologi, kebidanan, gigi-
mulut, mikrobiologi, patologi-anatomi, parasitologi, kedokteran jiwa,
kedokteran komunitas, biologi dan farmasi.

Pokdisus AIDS telah berhasil menyiapkan 5 rumah sakit lain di
Jakarta sehingga bersedia dan berpengalaman merawat penderita
AIDS. Di kota-kota besar seyogyanya ada paling tidak satu rumah
sakit yang siap merawat penderita AIDS. Penolakan untuk merawat
penderita AIDS di sebuah kota, apapun alasannya, akan mempunyai
banyak dampak negatif. Ketidaksiapan rumah sakit bisa datang dari
direkturnya, tim dokter, perawat, laboratorium, bagian kebersihan,
hingga petugas kamar jenazahnya.

Setelah pemeriksaan infeksi HIV dipastikan, penderita kemudian
diberikan konseling sekali lagi (pasca tes). Selanjutnya pasien
diperiksa medik secara menyeluruh, baik ia sudah menampakkan
gejala maupun yang belum ada keluhan sama sekali. Pemeriksaan
tersebut mencakup riwayat penyakit lengkap, pemeriksaan fisik, data
dasar laboratorium, dan keadaan mentalnya. Penatalaksanaan
penderita AIDS yang baik di banyak pusat pengobatan terbukti dapat
memperpanjang harapan hidup dan memperbaiki kualitas hidup.
Namun biayanya mahal sekali, hanya sedikit pasien yang mampu.

Komponen biaya langsung pengobatan AIDS terdiri atas
pembelian AZT-ddC atau ddI, yaitu obat-obat penghambat virus HIV
berkembang biak. Selain itu ada biaya pengobatan untuk infeksi, biaya
pemeriksaan laboratorium berkala dan biaya perawatan di rumah sakit
bila sedang memerlukan perawatan. Beberapa pasien AIDS yang
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dirawat di RSCM telah dibebaskan pembayarannya. Bahkan RSCM
telah menyumbang obat-obat untuk mengatasi infeksi oportunistik
kepada salah satu penderita AIDS.

Biaya perawatan penderita AIDS di RSCM bervariasi antara Rp
30.000,- (rawat satu hari), sampai dengan Rp 2.000.650,-, belum
termasuk biaya pembelian obat. Lama rawat penderita juga amat
bervariasi dari 1 hari, 5 hari, 1 bulan, sampai dengan 3 bulan.

Adapun biaya berobat jalan untuk pembelian obat AZT harganya
Rp 500.000,- untuk satu botol berisi 100 kapsul. Obat tersebut tidak
boleh dibeli eceran, dan akan habis dalam waktu kurang dari satu
bulan. Biaya obat antibiotika untuk mengobati dan mencegah infeksi
sekitar Rp100.000,-. Bila pasien terinfeksi jamur, suatu hal yang
sering terjadi pada penderita AIDS, ia harus mengeluarkan uang antara
Rp 100.000,- lagi, dan bila jamurnya mulai resisten, pasien harus
mengeluarkan uang Rp750.000,- lagi untuk membeli flukonasol, obat
anti jamur. Biaya tersebut belum termasuk obat anti-TBC, ataupun
obat antivirus herpes yang masing-masing harganya lumayan mahal.

Dosis obat juga harus disesuaikan dengan kadar hemoglobin,
jumlah sel darah putih dan khususnya jumlah limfosit CD4, atau
disebut juga limfosit T helper. Pemeriksaan darah berkala ini juga
memerlukan biaya tidak sedikit.

Pendekatan pengobatan pasien AIDS seharusnya dilakukan
secara holistik: pasien tidak dianggap sebagai obyek dan obat
hanyalah merupakan bagian dari pengobatan keseluruhan. Pengaturan
diet, istirahat, olahraga dan pengobatan psikologis serta pendekatan
keagamaan/spiritual perlu mendapat perhatian khusus.

AZT (zidovudine, azidothymidine, Retrovir) merupakan analog
nukleosida timidin yang bekerja dengan cara menghambat replikasi
HIV secara kompetitif melalui enzim reverse transcriptase. Uji klinik
double blind placebo controlled selama 24 minggu membuktikan
manfaat obat ini: 19 pasien yang mendapat plasebo meninggal,
sedangkan kelompok AZT hanya satu yang meninggal. Kualitas hidup
penderita menjadi lebih baik setelah minum AZT. AZT dosis rendah
(600 mg) terbukti sama efektifnya dengan 1500 mg/hari. Dosis anak
adalah 180 mg/m2.

Kelemahan AZT (juga ddC dan ddI) adalah timbulnya jenis HIV
yang resisten AZT, yang dapat mulai timbul sesudah 6 bulan
pengobatan. Efek samping obat ini adalah anemia, leukopenia, sakit
otot. Efek samping ddC, (obat penghambat replikasi HIV yang lain)
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adalah sakit perut, gangguan faal hati, kadar transaminase meningkat,
dan neuropati. Sedangkan efek samping ddI adalah mual, sakit kepala,
dan neuropati.

Sampai dengan Januari 1994, dua belas penderita AIDS di RS
Cipto mendapat pengobatan antivirus zidovudine. Seorang penderita
hemofilia yang terinfeksi dan kemudian masuk dalam tahap AIDS
mendapatkan pengobatan zidovudine. Namun karena efek samping
zidovudine padanya cukup mengganggu, ia mendapat tambahan obat
anti-HIV lain, yaitu ddC dan terakhir diganti dengan ddI.

Semua penderita mengalami episode anemia, tiga orang
memerlukan transfusi darah, seorang penderita mendapat suntikan
eritropoetin. Selain obat antivirus mereka juga mendapat pengobatan
profilaksis kotrimoksasol untuk mencegah pneumonia. Karena
kesulitan mendapatkan gansiklovir, seorang penderita AIDS dengan
infeksi CMV diberi asiklovir dengan hasil cukup baik pada awalnya,
tetapi kemudian progresif. Enam penderita juga diberikan obat
tuberkulostatik karena menderita tuberkulosis paru dan seorang pasien
juga disertai tuberkulosis kelenjar.

Untuk meringankan beban penderita, Yayasan Pelita Ilmu telah
menyalurkan obat AZT, ddI dan ddC kepada 10 penderita. Obat
tersebut berasal dari sumbangan masyarakat, penderita AIDS,
keluarga penderita, sumbangan pribadi-pribadi, dan akhir-akhir ini
juga perusahaan obat. Selain program penyuluhan AIDS untuk
remaja, YPI juga mendirikan shelter.

Pneumonia Pneumosistis Karinii

Pneumonia Pneumosistis Karinii (PPK) merupakan infeksi
oportunistik yang tersering ditemukan (80%) pada penderita AIDS,
dan merupakan infeksi awal pada 60% penderita. PPK disebabkan
oleh organisme kecil yang termasuk golongan protozoa. Lebih dari
50% manusia mempunyai jasad renik ini di dalam paru. Walaupun
demikian mereka tidak menjadi sakit (menderita pneumonia). Hal
ini disebabkan daya tahan tubuh pada orang sehat dapat mengontrol
protozoa ini. Pada penderita AIDS, daya tahan tubuh rusak berat,
sehingga organisme tersebut menyebabkan penyakit.

PPK ternyata tidak selalu fatal, walaupun termasuk penyakit yang
berat dan berbahaya. Obat-obat yang efektif sudah tersedia. Banyak
kemajuan telah didapatkan di bidang diagnosis dini dan pengobatan.
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Sebagian besar penderita PPK yang diobati telah dapat disembuhkan,
dan mereka dapat aktif kembali dalam kehidupan sehari-hari.
Sayangnya, penyembuhan PPK tidak diikuti kembalinya kekebalan
tubuh, sehingga angka kekambuhan cukup tinggi, yakni 18% dalam
6 bulan pertama, 46% dalam 9 bulan, dan 65% dalam waktu 18 bulan.

Gejala awal PPK seringkali merupakan gejala umum AIDS, yaitu
penurunan berat badan, keringat malam, pembesaran kelenjar getah
bening, rasa lelah, kehilangan nafsu makan, diare kronik, dan sariawan
yang hilang timbul. Kadang-kadang gejala ini tidak ada, dan penderita
PPK langsung merasakan gejala batuk kering, demam dan sesak nafas,
terutama bila berjalan jauh atau naik tangga. Pada pemeriksaan fisik
ditemukan ronki kering.

Gejala-gejala tersebut dapat timbul bertahap, sesudah 2 - 6
minggu menjadi berat, atau dapat juga langsung mendadak berat
dalam waktu kurang dari 2 minggu. Demam hampir selalu ada, dengan
suhu yang tidak terlalu tinggi dan biasanya timbul sore hari. Keringat
malam hari juga sering ditemukan. Tigapuluh persen penderita PPK
disertai pleuritis dengan gejala sakit dada di bagian tengah dan
pernafasan dangkal, tidak dapat menarik nafas dalam.

Untuk mengetahui apakah seseorang menderita PPK diperlukan
beberapa pemeriksaan tambahan, yaitu foto rontgen paru dan analisa
gas darah. Diagnosis pasti PPK baru dapat ditegakkan setelah
ditemukan P. carinii. Cara terbaik untuk menemukan protozoa ini
adalah dengan pemeriksaan bronkoskopi, sedapat mungkin disertai
dengan biopsi dan bilasan. Kadang-kadang P. carinii dapat ditemukan
pada reak penderita yang didapat dengan merangsang (induksi) agar
sputum dapat dibatukkan (dikeluarkan) pasien.

Pengobatan pilihan pertama adalah kotrimoksasol, yang terdiri
dari trimetroprim 15-20 mg/kg BB dan sulfametoksasol 75-100 mg/
kg BB. Bila timbul alergi atau efek samping, dapat diganti dengan
pentamidine. Efek samping kotrimoksasol lebih sering ditemukan
pada penderita AIDS, yaitu antara lain panas, leukopenia,
hiponatremia, kemerahan pada kulit dan kenaikan kadar transami-
nase. Pentamidine dapat menyebabkan gangguan faal ginjal, leuko-
penia, hipotensi, dan gangguan faal hati. Bila efek samping berat,
obat dapat diganti dengan dapsone 100 mg sehari yang biasanya dapat
menolong pada kasus PPK ringan.

Selain kotrimoksasol, obat lain untuk mencegah kekambuhan
adalah fansidar 1 tablet seminggu sekali. Penggunaan obat ini harus
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disertai pemantauan ketat, karena dapat menyebabkan sindroma
Steven Johnson.

Penderita infeksi HIV dengan CD4 kurang dari 200/mm3 mudah
terserang PPK. Pemberian obat kotrimoksasol tablet besar setiap 2
hari (selang-seling) terbukti dapat menekan angka kejadian PPK.
Zidovudine dapat mengurangi angka kesakitan dan angka kematian
PPK pada penderita AIDS.

Tuberkulosis

Akhir-akhir ini terjadi peningkatan insiden infeksi basil tuberkulosis
di Amerika pada pasien yang terinfeksi HIV, khususnya di masyarakat
dengan prevalensi tuberkulosis tinggi (penduduk asal Haiti, pecandu
obat bius, dan masyarakat golongan ekonomi rendah). Sebetulnya
hal tersebut tidak mengherankan, karena tuberkulosis adalah penyakit
infeksi yang berkaitan erat dengan kerusakan pada sistem kekebalan
selular, sedangkan orang yang terinfeksi HIV imunitas selularnya
rusak. Infeksi tuberkulosis seringkali mendahului diagnosis AIDS.
Bahkan seseorang yang terinfeksi HIV sekarang dimasukkan dalam
diagnosis AIDS bila ditemukan tuberkulosis di luar paru (ekstra-
pulmoner).

Penyakit tuberkulosis yang menyebar di luar paru, atau tuber-
kulosis kelenjar, terjadi pada 70-82% pasien HIV dengan tuberkulosis.
Walaupun penampilan pertama menyerang paru, gambaran rontgen
paru biasanya tidak seperti tuberkulosis biasa. Jarang ditemukan
kavitas dan kelainan pada apeks. Test kulit PPD biasanya negatif.
Sputum BTA seringkali negatif.

Untuk menegakkan diagnosis kadangkala diperlukan bronkos-
kopi, atau biopsi dari kelenjar, liver dan otak. Gambaran khas sulit
ditemukan, mungkin karena daya tahan tubuh pasien sudah kehilangan
kemampuan untuk membuat reaksi granuloma.

Respon pengobatan pada mulanya tidak berbeda dengan kasus
tuberkulosis biasa, hanya kadang-kadang tuberkulosis menyerang su-
sunan syaraf pusat dan menyebabkan kematian. Pengobatan definitif
seperti pengobatan standar tuberkulosis biasa, dengan sedikit perubahan.

Pengobatan dimulai dengan isoniasid, pirasinamid dan
rifampisin, sampai hasil kultur resistensi datang. Pemeriksaan tersebut
penting sekali karena sering ditemukan multi-drug resistant pada
penderita AIDS. Lama pengobatan yang dianjurkan 2 bulan,



�������� ���� ������� �������� ��� ��� ����

248

diteruskan dengan isoniasid dan rifampisin selama 4 sampai 7 bulan.
Dosis INH 5-10 mg/kg BB per hari, rifampisin 9 mg/kg BB per hari,
dan pirasinamid 25 mg/kg BB/hari.

Tanpa memperhatikan usia penderita, sebaiknya pasien
seropositif HIV dengan tes PPD positif, tanpa gejala klinik, diberi
pengobatan profilaksis dengan isoniasid.

Kandidiasis

Infeksi pada mukosa mulut dan tenggorok yang sering kambuh akibat
jamur kandida sering menimbulkan masalah yang cukup berat pada
pasien-pasien AIDS, atau pun yang masih dalam tahap infeksi HIV.
Kandidiasis mulut sering mendahului infeksi oportunistik lainnya
dan atau sarkoma Kaposi dalam waktu 1 tahun atau lebih.

Selain mulut dan tenggorok, juga ditemukan infeksi kandidiasis
pada vagina, kulit dan saluran makan. Kandidiasis esofagus
merupakan penyakit yang agak spesifik untuk pasien AIDS.

Obat standar untuk kandidiasis mulut adalah klotimasol, nistatin,
ketokonasol dan flukonasol serta itrakonasol. Flukonasol dan
itrakonasol memberikan hasil yang setara pada pengobatan
kandidiasis esofagus. Hasil pengobatan dengan ketokonasol tidak
sebaik flukonasol.

Penderita infeksi HIV dengan CD4 kurang dari 100/mm3 sering
terserang kandida, sehingga memerlukan pengobatan profilaksis.
Flukonasol 50 mg setiap hari terbukti dapat menekan angka
kekambuhan kandidiasis.

Toksoplasmosis

Penyebab ensefalitis fokal pada penderita AIDS adalah reaktivasi
Toksoplasma gondii, yang sebelumnya merupakan infeksi laten.
Gejala dapat berupa sakit kepala dan panas sampai dengan kejang
dan koma. Jarang ditemukan toksoplasmosis di luar otak. Choriore-
tinitis juga jarang.

Pemeriksaan serologik tidak bermanfaat untuk diagnosis. Scan
otak (CT Scan) biasanya banyak membantu diagnosis. Lesi terlihat
multipel, seperti cincin, edema, dan biasanya terletak pada korteks
atau subkorteks, misalnya pada ganglia basalis. Diagnosis banding
adalah limfoma, infeksi jamur, tuberkulosis dan virus sitomegalo.



�������� ���� ������� �������� ��� ��� ����

249

Diagnosis pasti ditegakkan dengan biopsi otak (biopsi terarah ataupun
eksisi terbuka).

Pirimetamin 25 mg/hari dan sulfadiasin 100 mg/kg/hari
(maksimum 8 gram) biasanya efektif. Efek samping dapat berupa
kemerahan pada kulit dan aplasia sumsum tulang. Pengobatan
sebaiknya diteruskan sampai 3-6 bulan. Kekambuhan sering terjadi
dan pengobatan intermiten jangka panjang untuk pencegahan
sebaiknya dipertimbangkan.

Kombinasi klindamisin dan pirimetamin memberikan hasil yang
setara dengan efek samping sedikit. Obat lain yang dapat diberikan
adalah kotrimoksasol, atau kombinasi klaritromisin dan pirimetamin.
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Rasa nyeri pada odha (orang dengan HIV/AIDS) sering terjadi dan
merupakan kelainan penting yang mempengaruhi kualitas hidup
pasien. Pasien dan keluarganya dapat memahami kegagalan dokter
dalam menyembuhkan penyakit AIDS, tetapi tidak akan mengerti
kegagalan dokter mengatasi rasa nyeri yang dialami pasien.

Lebih dari sepertiga pasien infeksi HIV/AIDS pernah diserang
rasa nyeri, yang sebabnya dapat berbagai macam, antara lain akibat
infeksi HIV, efek samping obat antiretroviral, atau obat untuk
mengatasi kanker Kaposi, limfoma atau kanker serviks. Nyeri dapat
pula disebabkan oleh infeksi sekunder atau akibat pembedahan yang
kadang-kadang diperlukan (tabel 1).

Tabel 1
Nyeri yang sering ditemukan pada infeksi HIV/AIDS

Nyeri perut Nyeri neuropati
Nyeri tenggorokan Nyeri kepala akibat HIV
Nyeri kepala karena AZT Nyeri kepala bukan HIV
Artralgia Migrain
Herpes Zoster Tension headache
Sakit pinggang

Hampir semua nyeri pada odha sebenarnya dapat diatasi dengan cara
yang relatif mudah, namun cukup banyak odha yang sampai saat ini
tidak mendapat pengobatan dengan benar. Penatalaksanaan nyeri
memerlukan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan agar dapat
menilai, melakukan assessment nyeri secara optimal dan memberikan
pengobatan dengan tepat. Tujuan pengobatan nyeri adalah agar odha
bebas nyeri. Suatu semboyan yang baik untuk diingat dalam
mengatasi rasa nyeri adalah: To cure sometimes, to relieve often, to
comfort always.

 Pada umumnya rasa nyeri dapat dibagi menjadi 3 jenis: (1) Nyeri
nosiseptif yang terjadi akibat kerusakan jaringan, saraf tepi, dan saraf

Infeksi HIV/AIDS
Penatalaksanaan Nyeri pada



�������� ���� ������� �������� ��� ��� ����

251

pusat normal, (2) Nyeri neuropatik yang timbul akibat gangguan
fungsi saraf tepi atau saraf pusat, dan (3) Nyeri idiopatik terjadi tanpa
kelainan organik atau tidak proporsional dengan kelainan organik
yang ditemukan.

Nyeri nosiseptif

Nyeri nosiseptif diawali oleh kerusakan jaringan, atau stimuli mekanik
atau panas. Aktivitas nosiseptor meningkat oleh berbagai zat yang
(a) dilepaskan sewaktu terjadi kerusakan jaringan, misalnya histamin,
kalium, asetilkolin, serotonin dan ATP, atau (b) produksi bradikinin
dan prostaglandin oleh jaringan yang rusak, atau (c) pelepasan
berbagai neuropeptida oleh nosiseptor, misalnya substan P yang
memperkuat dan memperlama rasa nyeri serta menyebabkan
pelepasan histamin yang menyebabkan edema dan vasodilatasi.

Rasa nyeri nosiseptif pada infeksi HIV/AIDS dapat berasal dari
4 sumber, yang dapat dilihat pada tabel 2.

 Tabel 2
Sumber nyeri nosiseptif pada infeksi HIV/AIDS

A. Kulit: sarkoma Kaposi, nyeri pada rongga mulut
B. Somatik Dalam: artralgia, miopati, sakit pinggang
C. Viseral: tumor, gastritis, pankreatitis, infeksi, bilier
D. Sakit Kepala:

Kaitan dengan HIV: meningitis, ensefalitis, neoplasma:
Tidak terkait HIV: migrain Iatrogenik (akibat obat):
AZT

Nyeri di rongga mulut merupakan rasa nyeri yang menonjol pada
odha. Disfagia dapat disebabkan oleh kandidiasis di orofaring atau
di esofagus, tetapi dapat pula disebabkan oleh infeksi virus sitomegalo
(CMV) atau virus herpes simpleks atau akibat sarkoma Kaposi.

Nyeri Neuropati

Penyebab utama nyeri neuropati adalah neuralgia pasca herpes,
neuropati akibat infeksi HIV, neuropati akibat obat antiretroviral dan
neuropati diabetik. Neuropati sering tanpa disertai kerusakan jaringan,
lebih sering dirasakan di kulit yang sensasi menurun. Pasien biasanya
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merasakan rasa tidak enak yang tidak biasa, termasuk rasa panas
terbakar, rasa tertusuk, serasa kena aliran listrik. Rasa nyeri seringkali
muncul akibat rangsangan yang ringan di kulit. Neuropati dapat timbul
pada awal infeksi HIV atau pada tahap yang lebih lanjut, seperti dapat
dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Nyeri neuropati di berbagai tahapan infeksi HIV

Tahap infeksi HIV akut
Mononeuritis, pleksopati brakialis
Polineuropati demielinasi akut (Guillan-Barre)
Tahap asimptomatik
Polineuropati demielinasi akut (Guillan-Barre)
Polineuropati demielinasi inflamasi kronik
Tahap transisi (CD4=200-500)
Herpes Zoster
Mononeuritis multipleks
Tahap Lanjut
Polineuropati sensorik Neuropati autonom
Poliradikulopati CMV Mononeuritis multipleks berat
Mononeuropati pada meningitis aseptik
Mononeuropati pada meningitis limfoma
Efek samping obat nukleosida (ddI, ddC)

Tujuan penatalaksanaan nyeri, seperti dikemukakan di atas, adalah
bebas dari rasa nyeri, karena sebagian besar nyeri pada AIDS dapat
dihilangkan dengan efektif bila diobati dengan baik dan benar dengan
cara yang relatif mudah. Penatalaksanaan rasa nyeri sering kurang
adekuat disebabkan oleh masalah pada tenaga kesehatan, masalah
yang terkait pada pasien, dan masalah pada sistem pelayanan
kesehatan.
Adapun masalah pada tenaga kesehatan adalah sebagai berikut:
a) kurangnya pengetahuan tentang mekanisme timbulnya rasa nyeri

dan jenis rasa nyeri pada pasien AIDS, yang mungkin disebabkan
oleh kurang adekuatnya program pendidikan mahasiswa
kedokteran maupun program pendidikan spesialis membahas
topik nyeri,

b) amat sedikit dokter yang tertarik pada penelitian pengobatannya,
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(c) kurangnya pengetahuan dalam bidang farmakologi klinik obat
analgesik,

(d) kekhawatiran berlebihan tentang timbulnya adiksi, efek samping,
toleransi dan masalah hukum.

Masalah yang terkait dengan pasien adalah :
a) malu melaporkan, hal ini dapat disebabkan oleh ketakutan bahwa

penyakitnya memburuk,
b) kekhawatiran timbulnya adiksi, efek samping dan toleransi.

Masalah yang terkait dengan sistem pelayanan kesehatan adalah:
a) bukan prioritas program,
b) masalah hukum tentang narkotika, dan
c) keterbatasan pengadaan obat.

Ada beberapa prinsip penanggulangan nyeri yang perlu dipahami.
Pertama, adalah prinsip pendekatan tim, artinya diperlukan kerjasama
yang erat antara pasien, keluarga, dan petugas kesehatan. Kedua, perlu
sekali di dalam tim tersebut membahas secara terbuka tentang nyeri
dan penanggulangannya. Ketiga, pasien perlu diberi semangat agar
tetap aktif, perlu mendapat dukungan dari tim dokter-perawat.
Keempat , besar biaya yang ditanggung pasien juga harus
dipertimbangkan, tim dokter perlu mengetahui apakah biaya
ditanggung perusahaan atau kantor tempat ia bekerja, ataukah
keluarga yang membiayai pengobatan, ataukah pasien sendiri, serta
berapa besar kemampuan untuk membeli obat.

Pemeriksaan pasien untuk penilaian nyeri

Kesalahan dalam penilaian nyeri akan menyebabkan kesalahan dalam
pengobatan. Untuk penilaian nyeri yang baik, diperlukan kerjasama
antara dokter, perawat, pasien dan keluarga. Penilaian yang tepat
akan memudahkan pengobatan yang efektif terhadap nyeri. Anam-
nesis riwayat penyakit yang lengkap dan teliti, ditambah pemeriksaan
fisik dan pemeriksaan neurologik kadang-kadang sudah cukup.
Prosedur diagnostik lanjutan sebaiknya hanya dikerjakan bila masih
ada keraguan tentang penyebab nyeri. Pada setiap pasien harus
diketahui diagnosis dan prognosis jangka pendek, sehingga dapat
ditetapkan tujuan pengobatan secara keseluruhan, apakah untuk
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memperpanjang harapan hidup dan memperbaiki kualitas hidup,
ataukah hanya paliatif simptomatis.

Penilaian aspek psikososial penting dikerjakan karena mem-
pengaruhi keberhasilan pengobatan. Lembar laporan pasien
bermanfaat untuk bahan menilai nyeri dan dapat memanfaatkan
lembar laporan nyeri pada penyakit kanker. Di dalam lembaran
tersebut pasien melaporkan tentang tempat nyeri, intensitas dan
beratnya nyeri menurut pasien, faktor-faktor yang mengurangi dan
memperberat rasa nyeri dan hasil pengobatan yang diberikan. Penilai-
an nyeri perlu dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan.
Perubahan pola nyeri perlu segera diidentifikasi, demikian pula bila
timbul nyeri yang baru.

Untuk memahami nyeri pada pasien AIDS diperlukan:
a) Kepercayaan kepada pasien dan apa saja yang ia katakan. Rasa

nyeri adalah apa yang penderita katakan dan rasakan, bukan yang
dipikirkan oleh dokter mengenai yang seharusnya dirasakan
pasien.

b) Anamnesis riwayat penyakit yang lengkap, khususnya tentang
tempat sakit, waktu, kualitas nyeri, hal yang meringankan dan
memperberat.

c) Penilaian intensitas rasa nyeri. Kepada pasien ditanyakan bagai-
mana beratnya rasa nyeri yang dialami sekarang dibandingkan
rasa nyeri yang pernah dialami, misalnya sakit gigi, waktu me-
lahirkan dan nyeri sesudah operasi.

d) Penilaian perubahan kepribadian.
e) Penilaian indeks kualitas hidup: berapa jam tidur sehari, berapa

lama berdiri, duduk dan tiduran. Bagaimana kemampuan
berperan, pekerjaan, hobi, dan keadaan sosial ekonomi.

f) Pengobatan AIDS yang telah diberikan dan efek sampingnya.
g) Riwayat pengobatan analgesik, efektivitasnya dan efek

sampingnya.
h) Pemeriksaan fisik lengkap dan pemeriksaan neurologi.

Prinsip pengobatan nyeri

Untuk mendapatkan hasil pengobatan yang maksimal, sebaiknya
dipakai kombinasi beberapa cara pengobatan bersamaan. Ada 4 jenis
pengobatan:
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1) Pengobatan terhadap penyebab utamanya.
2) Menaikkan ambang rasa nyeri. Ada beberapa faktor yang

menaikkan ambang rasa nyeri dan ada juga faktor yang
menurunkan. Upaya harus dikerjakan untuk mendapatkan faktor
yang menaikkan ambang rasa nyeri, yaitu antara lain: hilangnya
keluhan pasien, cukup tidur, simpati dan pengertian, atau dengan
pemakaian obat analgesik, antidepresan dan anxiolitik.

3) Ambang rasa nyeri diturunkan oleh beberapa faktor, yaitu in-
somnia, lelah, anxietas, takut, marah, sedih, depresi, bosan dan
rasa sunyi. Faktor-faktor tersebut sedapat mungkin dihindari atau
dihilangkan.

4) Memutuskan jalur rasa nyeri.

Analgesik

Pengobatan nyeri yang paling penting adalah pengobatan
farmakologik. Bila dipakai dengan cara yang tepat, obat-obatan dapat
mengatasi nyeri pada sebagian besar penderita. Analgesik utama
adalah aspirin, codein dan morfin. Biasakanlah memakai ketiga obat
ini untuk mengobati nyeri, baru kemudian mencari pengalaman
dengan memakai obat alternatif terhadap ketiga obat tersebut.

Sebaiknya seorang dokter tidak memakai lebih dari 10 obat
analgesik. Lebih baik mengetahui dan memahami beberapa obat
analgesik saja dari pada mempelajari semua obat analgesik yang ada
di apotik. Tim medis perlu membiasakan cara pengobatan yang
sederhana, dosis yang mudah diingat, dan sedapat mungkin
menghindari prosedur invasif.

Prinsip pengobatan analgesik yang lain adalah menyesuaikan
pengobatan dengan keadaan pasien. Badan Kesehatan Dunia (WHO)
membuat petunjuk pemakaian analgesik non-narkotik dan narkotik
yang amat baik. Petunjuk tersebut memakai pendekatan langkah demi
langkah (sequential approach). Bila langkah pertama gagal atau
menjadi kurang efektif, diteruskan dengan langkah kedua dan
seterusnya. Gabungan protokol WHO, dikutip dari Ventafridda (6)
dan Casciato - Lowitz (1) adalah sebagai berikut:

a. Langkah 1: Analgesik non-narkotik + adjuvant
Aspirin 650 mg(500-800 mg), 6 kali sehari, atau 950 mg 4 kali sehari,
atau 10-15 mg/kgBB, 6 kali sehari. Bila tidak tahan dapat diberikan
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parasetamol dosis yang sama atau ibuprofen 400-600 mg, 4 kali sehari,
dichlofenak 50 mg 3 kali sehari atau naproxen 250 mg, 2 kali sehari.
Semua diberikan per oral,  kecuali diclofenak intra muskuler. Kecuali
parasetamol yang tidak merangsang lambung, obat yang lain dapat
diberikan bersama-sama dengan larutan antasida 15-30 ml atau pada
malam hari diberikan obat anti reseptor H2. Pemakaian asetaminofen
harus hati-hati, khususnya bila diberikan pada pasien yang sedang
minum AZT, karena kemungkinan interaksi.

b. Langkah 2: Analgesik narkotik ringan untuk nyeri ringan
dan sedang + non narkotik + adjuvan.

Codein 6 kali 60 mg sehari per oral diberikan bersama-sama dengan
aspirin atau parasetamol.

c. Langkah 3: Narkotik untuk nyeri sedang/berat + non
narkotik  + adjuvan.

Morfin masih merupakan standard. belum ada obat yang secara klinik
lebih superior terhadap morfin. Morfin per oral dapat diberikan dalam
bentuk tablet (short acting dan long acting) atau larutan 1, 5 atau
10%. Dosis amat bervariasi mulai dari 2,5mg tiap 4 jam sampai
dengan lebih dari 500 mg, walaupun amat jarang yang memerlukan
dosis lebih dari 60 mg.

d. Langkah 4: Immobilisasi

e. Langkah 5: Obat adjuvan
Steroid seringkali bermanfaat untuk mengurangi nyeri akibat
penekanan pada saraf. Obat antikonvulsan dan antidepressan
seringkali dapat menaikkan ambang nyeri. Anestetik lokal dapat
dipertimbangkan untuk nyeri tertentu, misalnya nyeri akibat stoma-
titis. Plasebo tidak boleh digunakan.

 f. Langkah 6: Intervensi psikologik
Pasien dianjurkan dan diberikan semangat agar tetap aktif, mandiri
untuk aktivitas sehari-hari. Pengobatan psikologik dapat dikerjakan
bersama-sama dengan pengobatan yang lain.

Ada beberapa upaya yang dapat dikerjakan: (a) latihan teknik
relaksasi yang sederhana, (b) mendengarkan musik secara aktif, (c)
berdoa, (d) dukungan kelompok, (e) penyuluhan, (f) konseling agama,
(g) psikoterapi.
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g. Langkah 7: Pengobatan fisik
Ada beberapa cara pengobatan fisik, antara lain stimulasi kulit dengan
kompres panas, dingin atau massase. Cara lain adalah dengan tekanan
(pressure), fibrasi, latihan olahraga dan reposisi, immobilisasi dan
counter-stimulation dengan alat TENS.

h. Langkah 8: Pengobatan invasif
Untuk sebagian kecil kasus, pengobatan farmakologik tidak berhasil
menolong penderita nyeri sehingga kadang-kadang diperlukan
tindakan invasif untuk menghilangkan nyeri, antara lain dengan
radiasi, tindakan bedah atau bedah-saraf dan blok saraf.
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Odha memerlukan pelayanan kesehatan serupa dengan penderita
penyakit menahun yang lain. AIDS adalah penyakit menahun yang
ditandai dengan serangan-serangan infeksi oportunistik. Penderitanya
memerlukan pelayanan kesehatan berkesinambungan, pemantauan
yang seksama untuk mencegah infeksi, dan pengobatan segera agar
infeksi sekunder tidak berlarut-larut dan menyebabkan cacat atau
kematian.

Seringkali merawat penderita penyakit ini bahkan lebih sulit dari
penyakit kronik lain, karena (a) terbatasnya tenaga yang terdidik dan
terlatih, (b) penderita memerlukan dukungan emosi khusus, (c)
pemantauan medik untuk mencegah kekambuhan sehingga dapat
dicegah perawatan di rumah sakit (d) beberapa tenaga kesehatan
sendiri masih cemas dan ketakutan untuk merawat karena belum
mendapat penerangan dan pendidikan yang baik.

Fasilitas kesehatan yang diperlukan antara lain rumah sakit untuk
layanan rawat inap, rawat jalan, unit gawat darurat, laboratorium,
kamar jenazah, dan juga puskesmas. Selain itu odha yang sedang
tidak dirawat di rumah sakit juga memerlukan dukungan medik dari
anggota keluarga di rumah, ataupun semacam shelter yang merupakan
tempat dukungan masyarakat.

Ada beberapa masalah medik yang dihadapi odha di Indonesia.
Beberapa di antaranya telah diidentifikasi di Jakarta, yaitu, antara lain:
a) kesiapan rumah sakit,
b) masalah tindakan bedah/prosedur invasif,
c) pencegahan infeksi,
d) penatalaksanaan jenazah,
e) masalah keterlambatan diagnosis,
f) masalah kekurangan sarana diagnosis dan penunjang lain,
g) masalah perawatan di rumah, dan
h) masalah pengadaan obat.

Odha1

Aspek Medik
yang Dihadapi

1 Dibacakan di Seminar Nasional Upaya Perawatan dan Dukungan untuk Odha di Masyarakat,
Oktober 1995, Jakarta.
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Masalah Perawatan di Rumah Sakit.

Pada prinsipnya semua rumah sakit harus mau dan mampu merawat
odha. Pada kenyataannya karena berbagai hal belum semua rumah
sakit dapat melaksanakannya. Akibatnya penderita harus dirujuk ke
rumah sakit lain seperti RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo atau RS
Khusus Infeksi Sulianti Saroso.

Bagi tenaga medis, selain dituntut kemampuannya dalam
merawat odha, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana ia harus
bersikap terhadap pasien maupun keluarga. Calon dokter, dokter
umum maupun spesialis, serta paramedis dan tenaga kesehatan lain
seharusnya mendapat pelatihan keterampilan tentang AIDS sesuai
bidangnya : diagnosis, pengobatan, konseling, upaya menghindari
penularan dan lain-lain. Pemerintah dan profesi kesehatan mempunyai
kewajiban moral untuk memberikan informasi yang akurat, sehingga
ketakutan tertular yang irasional dapat dihindari.

Masalah Tindakan Bedah/Prosedur Invasif

Sebagai contoh, di sebuah rumah sakit  yang telah biasa merawat
penderita AIDS, ada seorang odha yang menderita radang usus buntu
harus dipindahkan ke RS MMC untuk operasi, karena manajemen
ruang operasi di rumah sakit pertama merasa belum siap. Sementara
itu untuk pemasangan implan gansiklovir pada retinitis CMV
penderita terpaksa pindah ke RS Mata Aini.

Dua hal yang penting di sini adalah sikap petugas/operator dan
sarana alat-alat. Penting pula ditetapkan sejak awal siapa yang berhak
untuk memberikan izin tindakan invasif ini. Demikian juga halnya
dalam memutuskan perlu atau tidaknya dilakukan resusitasi pada
keadaan terminal.

Pencegahan Infeksi

Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang aman
bagi semua dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Berbagai
usaha yang diperlukan untuk mencegah infeksi membutuhkan sarana
dan biaya seperti wastafel, sabun cuci tangan, sarung tangan, cairan
antiseptik, sterilisator, pembuangan limbah/sampah. Pelatihan untuk
mendapatkan keterampilan pencegahan infeksi sudah mulai di
beberapa rumah sakit maupun oleh organisasi profesi.
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Penatalaksanaan Jenazah

Berdasarkan pengalaman beberapa odha yang telah meninggal,
beberapa masalah diidentifikasi, yaitu antara lain:

1) apakah boleh menuliskan AIDS pada surat keterangan kematian?
2) bagaimana memandikan jenazah di rumah, apakah mampu

laksana?
3) bagaimana bila di suatu daerah jenazah harus disimpan seminggu

sebelum dimakamkan?
4) bagaimana prosedur pemakaman/ penguburan?

Masalah Keterlambatan Diagnosis

Delapan dari 13 orang odha yang dirawat di RSCM terdiagnosis
setelah pindah-pindah rumah sakit dan lebih dari 2 bulan dirawat,
bahkan 3 kasus diagnosis ditegakkan setelah lebih dari 6 bulan. Jadi,
cukup banyak kasus AIDS di Jakarta yang didiagnosis terlambat.
Padahal diagnosis dini akan banyak manfaatnya, baik buat pasien,
keluarganya, masyarakat dan dokternya. Manfaat diagnosis dini untuk
pasien antara lain untuk memperpanjang tahap asimptomatik,
memperlambat perjalanan penyakit dan untuk mencegah infeksi
oportunistik. Dengan diagnosis dini dan pengobatan, kualitas hidup
pasien menjadi lebih baik dan dapat mengerjakan pekerjaan sehari-
hari, sehingga keluarga juga mendapat manfaat. Adapun manfaat
untuk masyarakat adalah berkurangnya jumlah penularan dan
kesempatan penelusuran kontak. Dokter juga mendapat manfaat dari
diagnosis dini, karena ia mendapat kesempatan memberikan konseling
dan kesempatan menekan percepatan perjalanan penyakit.

Untuk diketahui, gejala yang muncul pada penderita infeksi HIV
memang amat bervariasi, mulai dari sariawan, panas, berat badan
menurun, batuk, diare, tuberkulosis paru, tuberkulosis kelenjar, infeksi
virus sitomegalo, limfoma dan lain-lain. Selain itu juga ada beberapa
tahapan perjalanan penyakit infeksi HIV. Mulai dari tahap (a) infeksi
akut, yang seringkali tanpa gejala, kemudian (b) tahap asimptomatik,
(c) tahap limfadenopati dan (d) tahap AIDS.

Jadi karena gejalanya amat bervariasi maka diperlukan patokan,
kapan sebaiknya kita memeriksa tes darah HIV pada seorang pasien.
Tidak setiap penderita sariawan atau tuberkulosis perlu diperiksa
darahnya terhadap HIV.
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Pada prinsipnya bila ditemukan gejala infeksi HIV/AIDS pada
seseorang yang mempunyai perilaku risiko tinggi, atau riwayat peri-
laku risiko tinggi, amat dianjurkan diperiksa tes HIV. Kemudian wa-
laupun tidak ditemukan riwayat perilaku risiko tinggi, bila ada gejala
penyakit tertentu yang khas infeksi HIV sebaiknya diperiksa tes darah
HIV, misalnya ada kandidiasis esofagus, sarkoma Kaposi, pneumo-
nia P.carinii. Demikian pula ada berbagai derajat perilaku risiko
tinggi. Bila ditemukan yang paling mudah terinfeksi HIV, walaupun
tanpa gejala, ada baiknya dianjurkan pemeriksaan tes darah HIV.

Adapun perilaku yang dimaksud adalah: hubungan homoseksual,
pasangan seksual yang banyak, pecandu narkotika suntikan, penderita
hemophilia yang mendapat transfusi faktor VIII antara tahun 1980-
1986, dan riwayat hubungan seksual dengan orang-orang tersebut.

Kasus pertama infeksi HIV di RS Cipto Mangunkusumo ditemu-
kan pada tahun 1986, pada seorang laki-laki penderita hemofilia.
Delapan tahun kemudian, pada tahun 1994 pasien tersebut dirawat
kembali di RSCM dan dipulangkan dalam keadaan cukup baik.

Tetapi kasus yang ditemukan pada tahun-tahun berikutnya, yakni
antara tahun 1987-1988, sebagian besar penderitanya ditemukan
dalam tahap lanjut infeksi HIV, sudah masuk diagnosis AIDS.
Penderita-penderita AIDS tersebut harus dirawat di rumah sakit dan
beberapa meninggal beberapa bulan kemudian. Bahkan sampai tahun
1994, penderita yang didiagnosis AIDS masih lebih banyak daripada
penderita infeksi HIV. Jadi sebagian besar penderita infeksi HIV/
AIDS ditemukan dalam tahap lanjut, atau dengan perkataan lain
terdapat keterlambatan diagnosis. Pada waktu diselenggarakan tes
AIDS gratis menjelang Hari AIDS Sedunia 1994, ditemukan satu
orang yang terinfeksi HIV yang masih dalam tahap awal.

Calon dokter, dokter maupun spesialis dan tenaga kesehatan lain
seharusnya mendapat pelatihan keterampilan tentang diagnosis dini
AIDS / infeksi HIV.

Kriteria Diagnosis

CDC Amerika telah memperluas kriteria AIDS dengan memasukkan
orang infeksi HIV yang mempunyai CD4 kurang dari 200/mm3 atau
persentase limfosit CD4 kurang dari 14% dari limfosit total. Juga
ditambahkan definisi bahwa seseorang infeksi HIV menderita AIDS
bila ia menderita tuberkulosis paru, pneumonia rekurens dan kanker
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serviks invasif. Adapun 23 penyakit yang merupakan sarat seseorang
dimasukkan kriteria AIDS, seperti dalam kriteria definisi tahun 1987
tetap dipakai.

Tabel
Definisi kasus AIDS untuk surveilans, 1993

Laboratorium K l i n i k

A B C

Limfosit CD4 Asimptomatik/ simptomatik Indikator AIDS
LPG, inf.akut

>500 A1 B1 C1

200-499 A2 B2 C2

<200 C1 C2 C3

Terhitung 1 Januari 1993, kriteria baru tersebut dipakai sebagai
dasar pelaporan di Amerika, yang kemudian juga dipakai di Indo-
nesia.

Kondisi kriteria AIDS 1993 (dalam tabel dituliskan sebagai C)
menjadi sebagai berikut.:
01. Kandidiasis bronkus, trakea, paru
02. Kandidiasis esofagus
03. HIV wasting syndrome
04. Pnemonia Pneumosistis Karinii
05. Toksoplasmosis otak
06. Kriptosporidiosis usus kronik
07. Kriptokokosis di luar paru
08. Penyakit virus sitomegalo (CMV) pada organ tubuh, kecuali di

limpa, hati atau kelenjar getah bening
09. Retinitis virus sitomegalo dengan kebutaan
10. Infeksi virus herpes simpleks dengan ulkus kronik lebih dari 1

bulan atau bronkhitis, pneumonitis, esofagitis
11. Histoplasmosis disseminata atau ekstrapulmoner
12. Kokkidioidomikosis disseminata atau ekstrapulmoner
13. Septikemia salmonella rekurens
14. Mikobakteriosis kansasii atau MAC, disseminata atau

ekstrapulmoner
15. Tuberkulosis di manapun (paru atau di luar paru)
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16. Mikobakteriosis spesies lain atau tak teridentifikasi, disseminata
atau ekstrapulmoner.

17. Limfoma Burkitt
18. Limfoma otak, primer
19. Limfoma imunoblastik
20. Sarkoma Kaposi
21. Ensefalopati HIV
22. Kanker serviks invasif
23. Isosporiosis usus, kronik
24. Pneumonia rekurens
25. Leukoensefalopati multifokal progressifa

Hal yang baru dari kriteria tersebut adalah seseorang dengan
infeksi HIV sudah dimasukkan ke dalam tahap AIDS walaupun belum
ada infeksi oportunistik, bila kadar CD4 nya kurang dari 200/ml.

Masalah Sarana Diagnostik dan Pemeriksaan
Penunjang Lainnya

Diagnosis infeksi HIV ditegakkan dengan pemeriksaan antibodi HIV
dengan metode ELISA yang positif sebanyak dua kali, dan kemudian
dikonfirmasi dengan metode Western Blot. Pemeriksaan ini selain
mahal dan perlu waktu relatif lama untuk mendapatkan hasilnya,
belum semua rumah sakit memiliki sarana pemeriksaan ini. Di
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo biaya pemeriksaan untuk metode
ELISA Rp. 13.000,00 dan hasil diperoleh setelah tiga hari. Metode
Western Blot Rp. 80.000,00, hasilnya diperoleh satu minggu
kemudian.

Selama menunggu hasil tes merupakan masa yang sangat
mencemaskan bagi penderita. Karena itu dokter yang mengirim se-
harusnyalah memberikan konseling pra-tes terhadap penderita, in-
terpretasi pemeriksaan bila hasil positif atau negatif, bagaimana sikap
selanjutnya, dan mempersiapkan penderita secara mental emosional.

Telah semakin jelas bahwa kejadian klinis AIDS, sekunder
terhadap infeksi, timbul secara kronologis dan dapat diramalkan. Hal
ini penting untuk dasar mengambil keputusan klinik mengenai
pemberian terapi antiretrovirus, profilaksis infeksi oportunistik, dan
penentuan prognosis. Pemeriksaan hitung limfosit T penolong yang
merupakan titik tolak dari semuanya ini masih terbatas. Di RSUPN
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Dr. Cipto Mangunkusumo dengan metode fluoresensi indirek biaya
pemeriksaan Rp. 44.000,00 dan hasil selesai dalam satu minggu.

Metode yang lebih baru dengan teknik flositometri, baru tersedia
di RS Kanker Dharmais dan laboratorium NAMRU masih terbatas
penggunaannya untuk riset. Hitung limfosit T penolong kurang dari
500/ml merupakan indikasi pemberian terapi antiretrovirus. Cara ini
telah terbukti menurunkan kecepatan progresivitas penyakit menuju
AIDS.

Masalah medik yang penting sekali pada penderita AIDS adalah
infeksi oportunistik. Disebut oportunistik karena kuman-kuman jenis
ini sering didapatkan pada orang yang daya tahannya normal tanpa
menimbulkan penyakit, atau hanya menyebabkan gejala yang ringan
kemudian sembuh sendiri. Tidak demikian halnya pada penderita
HIV yang kehilangan kekebalannya: kuman ini menjadi ganas dan
sering kali menyebabkan kematian. Jenis infeksi oportunistik
dipengaruhi oleh letak geografis, tergantung dari jenis kuman yang
sebelumnya ada di daerah masing-masing. Misalnya di Amerika lebih
dari 50% dijumpai pneumonia Pneumosistis Karinii (PPK), Menin-
gitis cryptococcus di Afrika, toksoplasmosis di Haiti. Di negara
tetangga kita Thailand banyak dijumpai infeksi jamur Cryptococcus
neoformans dari Penicillium marnefei serta tuberkulosis.

Di Jakarta infeksi jamur kandida serta tuberkulosis tampaknya
dominan, sementara toksoplasmosis ditemukan cukup banyak pula
yaitu 30%. Terbatasnya sarana diagnostik infeksi oportunistik,
mengakibatkan diagnostik lebih sering ditegakkan secara presumtif.
Diagnosis PCP misalnya ditegakkan dari keluhan batuk-batuk kering
pada foto torak gambaran infiltrat yang difus bilateral, analisa gas
darah hipoksemia dan hitung CD4 kurang dari 200/ml. Pemeriksaan
spesimen bronkoskopi di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo belum
bisa dilakukan karena hanya ada satu alat sementara setiap prosedur
pemeriksaan ada 5 orang penderita. Demikian juga halnya dengan
endoskopi.

Masalah Perawatan di Rumah

Beberapa masalah yang menyangkut aspek medik di rumah dapat
dikemukakan sebagai berikut:
l Pemahaman keluarga mengenai pertolongan pertama bila

penderita demam dan kejang.
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l Penyediaan obat-obat emergensi di rumah.
l Penyediaan kursi roda bagi yang lumpuh/belum mampu berjalan
l Pemahaman keadaan gawat, kapan penderita harus dibawa ke

rumah sakit.
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AIDS adalah penyakit menahun yang ditandai dengan serangan-
serangan infeksi oportunistik. Penderita AIDS/infeksi HIV memerlu-
kan pelayanan kesehatan serupa dengan penderita penyakit menahun
yang lain. Mereka memerlukan pelayanan kesehatan berkesinam-
bungan, pemantauan yang seksama untuk mencegah infeksi, serta
pengobatan segera agar infeksi sekunder tidak berlarut-larut dan
menyebabkan cacat.

Seringkali merawat penderita penyakit ini lebih sulit dari penyakit
kronik lain, karena:

a) terbatasnya tenaga yang terdidik dan terlatih,
b) penderita memerlukan dukungan emosi khusus,
c) pemantauan medik untuk mencegah kekambuhan sehingga dapat

dicegah perawatan di rumah sakit,
d) beberapa tenaga kesehatan sendiri masih cemas dan ketakutan

untuk merawat karena belum mendapat penerangan dan
pendidikan yang baik.

Fasilitas kesehatan yang diperlukan oleh penderita AIDS/infeksi HIV
adalah sebagai berikut:

a) Fasilitas Perawatan Akut
Perawatan rawat inap intensif yang mempunyai staf lengkap dan
sudah berpengalaman. Di ruang rawat ini penderita diawasi 24 jam
penuh. Jenis pelayanan dasar yang diperlukan adalah penyakit dalam,
bedah, anestesi, laboratorium, radiologi, gizi, dan farmasi.

b) Fasilitas Perawatan Khusus
Adalah fasilitas perawatan yang sudah terbiasa merawat pasien AIDS.
Unit ini menyediakan perawatan untuk pasien AIDS yang tidak dalam
fase akut tetapi memerlukan perawatan di rumah sakit untuk
rehabilitasi.
1 Dibacakan pada Penataran AIDS di RS Cipto Mangunkusumo, Januari 1991.

AIDS1

Pelayanan Kesehatan
untuk
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c) Fasilitas Perawatan Intermediate
Fasilitas ini diperlukan untuk penderita yang tidak terus-menerus
memerlukan dokter atau perawat yang berpengalaman. Ini berlaku
baik untuk fasilitas rawat inap maupun berobat jalan.

d) Fasilitas Perawatan Masyarakat (shelter)
Penderita AIDS yang sedang tidak dirawat di rumah sakit kadang-
kadang memerlukan beberapa jenis fasilitas non-medik, seperti
perumahan, pengadaan makanan, dan bantuan aktivitas sehari-hari
seperti makan, mandi, atau ke toilet.

e) Pusat Kesehatan Masyarakat
Puskesmas yang diperlukan adalah yang dilengkapi dengan pelayanan
psikologi, rehabilitasi, sosial, gizi, dan pendidikan kesehatan.

f) Perawatan Kesehatan di Rumah
Fasilitas ini diperlukan oleh penderita, agar ia dapat tetap tinggal di
rumahnya sambil terus dipantau dan mendapat perawatan medik yang
berkesinambungan. Untuk tujuan tersebut diperlukan pekerja sosial,
perawat, dan relawan baik dari kalangan agama maupun dari lapisan
masyarakat lain.

Organisasi pelayanan kesehatan yang dianjurkan:
1. Pengadaan sarana pelayanan kesehatan untuk penatalaksanaan

AIDS yang disesuaikan dengan alokasi dana dan daya, sambil
tetap memperhatikan keperluan masalah kesehatan yang lain.
Rencana program dan pembangunan dibuat bertahap dan jelas.

2. Pelayanan kesehatan untuk penderita AIDS, seropositif, keluarga
dan temannya sebaiknya memanfaatkan sarana pelayanan
kesehatan yang sudah ada.

3. Organisasi masyarakat, yayasan, dan sebagainya sebaiknya
dibantu agar dapat bekerja sama menangani masalah kelompok
risiko tinggi.

4. Orang yang terinfeksi HIV memerlukan pelayanan kesehatan
serupa dengan penderita penyakit menahun. Mereka berhak
mendapatkan pelayanan tersebut sepenuhnya.

5. Secepatnya membentuk tim interdisiplin yang terdidik dan
terlatih menangani kasus AIDS. Tim ini selain dapat mendidik
dan melatih tenaga kesehatan yang lain juga dapat berfungsi
sebagai konsultan.
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6. Diperlukan kerjasama internasional yang erat, yang antara lain
berguna untuk alih teknologi, pendidikan, latihan dan menghemat
biaya.

7. Evaluasi sebaiknya dikerjakan oleh tim independen.

Perawatan Penderita AIDS

Sampai saat ini rumah sakit tipe A masih merupakan pusat pengobatan
untuk penderita AIDS. Sebagian besar penderita didiagnosis pertama
kali di tempat ini, dan umumnya akan dirawat berulangkali untuk
tindakan diagnostik yang invasif dan untuk pengobatan bila infeksi
kambuh. Penderita-penderita AIDS akan memakai sarana rawat inap
lebih banyak di daerah atau di negara yang kasusnya masih sedikit,
seperti di negara kita.

Bila kemudian jumlah penderita makin banyak, terutama di kota-
kota besar, maka rumah sakit akan menghadapi masalah yang lebih
besar. Kebutuhan tempat tidur meningkat. Demikian pula kebutuhan
tenaga dokter dan tenaga-tenaga lain yang sudah terlatih menangani
kasus AIDS.

Untuk membuat program jangka menengah (program 5 tahun)
diperlukan proyeksi jumlah kasus AIDS dan jumlah penderita infeksi
HIV. Bila kasus AIDS makin banyak ada baiknya dipikirkan membuat
Unit AIDS tersendiri. Keuntungan dan kerugian membuat unit
tersebut, dibandingkan dengan merawat penderita di unit-unit lain
yang sudah tersedia, adalah sebagai berikut:

Unit AIDS Tersendiri:
1. Koordinasi lebih mudah. Semua sarana, termasuk sarana

administrasi dapat direncanakan berada di satu tempat.
2. Penderita-penderita dapat bergaul baik satu dengan yang lain.
3. Staf yang berpengalaman dan betul-betul berminat merawat

penderita AIDS dapat dipusatkan di satu unit.
4. Rumahsakit dapat menghemat biaya pendidikan dan pelatihan

untuk staf yang lain dan dapat menghindari masalah dengan staf
yang tidak bersedia merawat.

5. Memperkuat rasa persatuan antarstaf.
6. Pelayanan penderita menjadi lebih baik. Sarana dan tenaga ter-

latih dapat dipusatkan untuk daerah dengan jumlah kasus rendah.
7. Memudahkan riset di daerah yang kasusnya banyak.
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Pasien dirawat di unit yang sudah ada di rumah sakit:
1. Penderita-penderita penyakit lain di ruang yang sama merasa

keberatan.
2. Semua staf rumah sakit mendapat kesempatan merawat penderita

AIDS dan kecemasan serta ketakutan staf dapat dikurangi.
3. Memudahkan penderita mendapatkan pelayanan medik khusus

di unit lain, seperti hematologi, onkologi, dan jantung.
4. Memudahkan penderita berkumpul dengan sanak-saudara dan

teman yang berkunjung, terutama di daerah yang kasusnya masih
amat jarang.

5. Tidak memerlukan tenaga dan biaya yang banyak.

Untuk RS tipe A dan B saat ini lebih baik merawat penderita AIDS
di unit-unit yang sudah ada, seperti Unit Penyakit Dalam, ICU, Kulit,
dan sebagainya. Tujuannya adalah agar perawatan penderita lebih
baik dan terkoordinir.

Dianjurkan untuk membentuk tim inti yang terdiri dari beberapa
dokter, perawat, dan pekerja sosial. Tim ini bertugas mengorganisir
seluruh pelayanan AIDS di rumah sakit. Penderita AIDS rawat inap
akan dirawat oleh dokter yang ada di unit-unit seperti tersebut di
atas, yang tergabung dalam Tim Dokter Khusus. Bila ada kesulitan
akan dikonsultasikan kepada dokter-dokter yang tergabung dalam
Tim Konsultasi Multidisiplin.
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Kalau Saja Ada Shelter bagi Penderita AIDS

Ketika penyebaran sampar semakin meluas, dan dr Bernard Rieux
menyatakan tak sanggup lagi mengatasinya, yang ia lakukan adalah
mendiagnosis warga Oran. Yang positif sampar harus dikucilkan agar
tidak menulari yang sehat.

Namun Tarrou, kawan Rieux, menolak keputusan itu. Ia memilih
bersikap tetap tinggal bersama penderita. Sementara tokoh lainnya
dalam karya sastra Albert Camus, Sampar, Cottard, malah menjadi
pemanfaat situasi.

Camus yang menuliskan karyanya dalam setting dasawarsa
empatpuluhan pada abad ini di sebuah kota pantai Aljazair, Oran,
tak akan menduga kalau sikap yang berbeda-beda para tokoh
masyarakat terhadap epidemi penyakit maut itu adalah cerminan sikap
para tokoh setengah abad kemudian. Dan kalau sampar diidentikkan
dengan AIDS maka ada banyak hal yang bisa ditarik dan dipelajari
dari profil kemanusiaan karya Albert Camus di atas.

Magic Johnson, yang rencana kedatangannya ke Indonesia
kemungkinan besar batal itu, tentulah mirip dengan penderita sampar
yang harus disingkiri. Sementara masih banyak tokoh seperti Rieux
dan Cottard, maka diam-diam ada segelintir orang yang mau terjun
untuk memberikan perhatiannya secara khusus, bahkan turut mencoba
membantu meringankan beban mereka yang terkena AIDS.

Sampai saat ini, AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome,
sindroma hilangnya kekebalan tubuh akibat virus HIV, Human
Immuno Deficiency Virus) yang baru dikenal pada awal tahun 80-
an memang banyak membuat orang dihinggapi rasa takut yang tidak
berketentuan. Banyak rumah sakit, termasuk yang di Jakarta,
menolak penderita yang setelah didiagnosis ternyata mengidap
AIDS.

Begitulah. Saat pasien diketahui mengidap AIDS, rumah sakit yang
bersangkutan buru-buru mengirimnya ke RSCM. Bahkan mungkin
resume laporannya pun belum selesai dikerjakan. “Lha kalau semua
nggak mau, siapa lagi dong yang merawat mereka?” sergah dr Zubairi
Djoerban (47) ahli penyakit dalam dari RSCM yang anggota Kelompok
Studi Khusus (Pokdisus) AIDS di FKUI/RSCM.

Ahli penyakit dalam yang mengambil subspesialisasi hematologi
ini memang bukan Tarrou dalam novel sastrawan Perancis itu. Tapi
caranya bersikap terhadap penderita penyakit tersebut hampir tidak
berbeda. Dan tampaknya ia memang memilih untuk bersikap demikian.
Ketertarikannya pada AIDS mulai muncul ketika ia sedang belajar
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pada Institut Kanker dan Imunogenetik Villejuif, Perancis. Di situ ia
juga belajar bagaimana memeriksa limfosit T-helper, yang sebenarnya
ditujukan untuk melihat hasil pengobatan pada berbagai klasifikasi
leukimia. AIDS juga berkaitan dengan limfosit T-helper. Mereka yang
terkena AIDS, biasanya jumlah limfosit T-helper-nya sangat rendah.

Di sisi lain, saat itu AIDS masih merupakan penyakit baru yang
bahkan penyebabnya pun belum diketahui dengan pasti. Faktanya
hanyalah, di West Coast, Amerika, banyak dijumpai sekelompok laki-
laki muda, homoseksual, menderita pneumonia.

Ketika dicek, ternyata mereka bukan penerima cangkok ginjal, yang
biasanya memang mudah terserang pneumonia karena menurunnya
kekebalan tubuh akibat pengobatan. Sekelompok penderita penyakit
baru itu juga tidak pernah mendapat pengobatan yang bisa
menurunkan kekebalan tubuh. Jadi ada kejanggalan dengan sumber
pneumonia yang mereka derita. Itu sebabnya, mengapa penyakit
tersebut dikenal dengan sebutan AIDS, Acquired Immune Deficiency
Syndrome.

Di Perancis tempat Zubairi menimba ilmu, juga mulai banyak
penderita AIDS yang dirawat. Dilengkapi dengan kepustakaan yang
begitu banyak dan selalu baru, Zubairi merasa seperti ada magnit
yang menariknya untuk memberikan perhatian khusus terhadap
penyakit ini. Apalagi kemudian penderita AIDS banyak disingkiri
masyarakat bahkan keluarganya sendiri. Sejak itu pula ia merasa
terpanggil untuk membantu para penderita AIDS ini.

Di masa datang, tentulah AIDS tidaklah mungkin hanya ditangani
RSCM saja. Sebab, data yang ada menunjukkan beberapa tahun lagi,
Asia bakal menjadi kawasan kedua paling banyak penderita AIDSnya
setelah Afrika. Negara-negara penyumbang angka terbesar siapa lagi
kalau bukan India, Cina, Thailand, dan Indonesia.

“Rumah sakit-rumah sakit wilayah harus disiapkan dari sekarang,
karena dalam jangka panjang tidak mungkin RSCM saja yang menjadi
rujukan AIDS,” tambah Zubairi.

Itu sebabnya, mengapa ia bersama 30-an dokter dari berbagai
keahlian yang tergabung dalam Pokdisus, rajin memberi penyuluhan
tentang penatalaksanaan perawatan penderita AIDS. FKUI/RSCM
saat ini bukan lagi sekadar tempat perawatan AIDS, tetapi juga
menjadi tempat konseling, pelatihan dan konsultasi bermacam masalah
seputar AIDS.

Namun kemudian, ini saja dirasakan tidak cukup. Maka Zubairi
bersama beberapa rekannya – termasuk dr Samsuridjal yang sering
menulis AIDS di media massa – mengembangkan sayap dengan
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mendirikan Yayasan  Pelita Ilmu. Pengalaman menunjukkan, lembaga
swadaya ternyata bisa lebih luas ruang lingkupnya.

Yayasan Pelita Ilmu yang mulai berdiri tahun 1989 itu, dana
kegiatannya semula berasal dari kantung pengurus. “Saat itu kita
rapat dari rumah ke rumah untuk bikin pelatihan,” kenangnya.

Tahun 1992, Yayasan yang didirikannya diminta mempresentasikan
kegiatannya dalam pertemuan Jaringan Epidemiologi Nasional. “Lalu
ada donor agency yang tertarik. Mereka mau membantu dengan syarat
manajemennya dibenahi. Ada sekretaris, ada yang mengaudit
keuangan yayasan, dan sebagainya.” Sejak itulah sekitar 90 persen
roda kegiatan lembaga disokong lembaga dana.

Pada awalnya, kegiatan Yayasan Pelita Ilmu adalah mendatangi
berbagai SLTA yang ada di Jakarta untuk memberikan penyuluhan
tentang penyakit AIDS dan berbagai permasalahannya. Merasa
informasi antarteman lebih efektif, akhirnya yang disuluh hanyalah
pengurus OSIS, yang diharapkan kemudian menyebarluaskan
pengetahuannya pada teman-temannya.

Mengapa remaja yang dipilih? “Informasi seks dari orangtua
pada remaja sangatlah kurang. Biasanya mereka tahu dari teman,
teman dari temannya lagi atau dari stensilan,” tambah ayah 3 anak
ini.

Akibatnya, pengetahuan remaja tentang seks sangatlah beragam
dan seringkali kurang benar. Ini kemudian menjadi masalah, karena
seks merupakan salah satu cara penularang penyakit AIDS.

Penyuluhan, memang merupakan salah satu cara yang paling efektif
untuk mencegah penyebarluasan penyakit yang belum ada obatnya
ini. “Penyuluhan yang teratur, agresif, dan kontinyu bisa mencegah
penularan AIDS sampai 50 persennya,” katanya.

Bagi dokter yang rajin mengikuti berbagai pertemuan tentang
AIDS ini, pergaulannya dengan para penderita AIDS tidaklah
membuat takut keluarganya. “Istri saya ikut mendirikan Yayasan Pelita
Ilmu.”

Sementara sulungnya, siswa SMA kelas II, sudah ikut penyuluhan
di yayasan. “Yang kedua dan ketiga pernah menanyakan apa sih
homoseksual itu? Buat saya itu menjadi titik temu untuk membicarakan
hal-hal yang biasanya tidak disentuh antara orangtua dan anak,”
kata dokter yang hobi naik sepeda ini.

Yang membuatnya susah malah satu-dua pasiennya yang suka
“bandel”. Misalnya, salah satu pasiennya diketahui sudah positif
tertular virus HIV. “Saya tanyakan, saya atau dia sendiri yang akan
memberi tahu istrinya?” Namun setelah itu ia malah menghilang
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sampai berbulan-bulan. Waktu datang lagi karena sakit, ternyata ia
belum juga memberi tahu sang istri.

Untung yang “bandel” hanya satu dua. Umumnya para penderita
AIDS yang menjadi pasiennya, tahu bagaimana harus bersikap. Para
penderita AIDS malah punya semacam perkumpulan yang digunakan
untuk sharing pengalaman maupun saling menguatkan. Perlakuan
masyarakat yang belum adil, membuat mereka belum berani membuka
identitasnya.

Yang mengharukan, mereka ini kebanyakan mendapat dukungan
yang kuat sekali dari keluarganya. “Malah ada seorang istri yang
begitu cantik dan kemana-mana berdua, meskipun suaminya sudah
dinyatakan positif,” tutur Zubairi.

Buat mereka itulah, Zubairi yang sehari-harinya tetap berpraktek
sebagai ahli penyakit dalam berangan-angan membuat shelter tempat
persinggahan di mana para penderita bissa melakukan konseling dan
sharing tanpa merasa takut ditolak. “Luas tanah yang diperlukan
sekitar satu hektar agar leluasa…. Ah, itu masih cita-cita, itu mimpi
saya….”

Kompas, 5 Februari 1994

Penulis/pewawancara:
Maria Hartiningsih
Agnes Aristiarini
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Orang dengan infeksi HIV tetap sehat untuk beberapa tahun, untuk
kemudian memasuki tahap AIDS. Orang dengan AIDS biasanya
masih bisa bekerja dan bertahan hidup sampai beberapa tahun,
walaupun kadang-kadang perlu dirawat di rumah sakit beberapa kali.
Sebagian besar waktu odha memang ada di rumah.

Istilah perawatan di rumah memang bisa mempunyai banyak
makna. Namun satu hal yang penting adalah, asuhan keperawatan di
rumah tersebut terutama bersandar pada dukungan keluarga dan
masyarakat. Perawatan odha di rumah yang dilakukan oleh keluarga,
teman dan tetangga bukannya tanpa masalah.

Hanya sedikit orang yang pernah dilatih untuk mendampingi
dan merawat odha di rumah. Pendamping odha di rumah juga banyak
yang kuatir tertular AIDS sewaktu merawat odha. Karena itu
diperlukan informasi, contoh di lapangan dan pelatihan kepada
keluarga agar lebih percaya diri di dalam merawat, menolong odha
di rumah dengan penuh kasih sayang.

Banyak keluarga di Indonesia sekarang ini yang kesulitan
memenuhi kebutuhan dasar, untuk makan, pakaian dan tempat tinggal.
AIDS dapat merupakan beban tambahan untuk keluarga dan
masyarakat. Tidak seperti yang diduga banyak orang, perawatan di
rumah ternyata tidak memerlukan pengadaan alat-alat ataupun obat-
obatan yang mahal. Air bersih, sabun, obat-obat esensial yang bisanya
ada di rumah ditambah dengan anggota keluarga yang peduli, sudah
mencukupi.

Kesiapan keluarga dan masyarakat untuk merawat odha di rumah
memang penting sekali. Sewaktu pasien AIDS masih sedikit seperti
sekarang ini, memang masih terasa ketakutan, stigma dan penolakan
terhadap kehadiran odha, walaupun sudah lebih baik dibandingkan
dengan situasi beberapa tahun yang lalu. Orang masih malu dan kuatir
berlebihan bila ada anggota keluarga yang sakit AIDS di rumah. Ini
memang merupakan tantangan sewaktu kita merencanakan perawatan
di rumah, yang mengikutsertakan keluarga pasien.

Perawatan

di Rumah
AIDS
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Dengan penyuluhan, advokasi dan bertambahnya jumlah odha,
kecenderungan untuk menyembunyikan odha, penolakan terhadap
kehadiran odha makin berkurang. Dan sewaktu pengetahuan dan
pemahaman masyarakat terhadap AIDS makin baik, sikap terhadap
odha juga semakin positif.

Ada beberapa alasan mengapa perawatan di rumah merupakan
cara yang terbaik untuk merawat odha, yaitu (a) asuhan keperawatan
dasar yang baik dapat diberikan di rumah, (b) pasien dengan sakit
apapun yang menjelang meninggal seringkali memilih tinggal di
rumahnya, khususnya bila mereka mengetahui bahwa penyakitnya
tidak dapat diobati, (c) orang sakit lebih nyaman tinggal di rumahnya
sendiri dengan keluarga dan teman di sekitarnya, (d) perawatan di
rumah lebih murah, tidak perlu membayar biaya menginap di rumah
sakit dan tidak perlu mengeluarkan ongkos tranportasi, (e) bila pasien
tinggal di rumah, keluarga dapat memenuhi tanggung jawab untuk
merawatnya dengan lebih mudah, (f) kadang-kadang perawatan di
rumah sakit tidak memungkinkan.

Tujuan untuk perawatan odha di rumah sama seperti tujuan pro-
gram perawatan di rumah bagi pasien kanker ataupun pasien-pasien
penyakit kronik yang lain, yaitu pertama, untuk merawat masalah
medis ataupun non-medis yang dihadapi pasien. Kedua, sedapat
mungkin mencegah timbulnya masalah-masalah baru dan ketiga,
mengetahui saatnya meminta pertolongan dokter.

Yang paling penting dipahami sebelum merawat odha di rumah
adalah keluarga ataupun teman yang menolong odha tidak akan
tertular AIDS, risiko tertular AIDS tidak ada bila mematuhi beberapa
aturan yang amat sederhana dan mampu laksana. Aturan-aturan
tersebut adalah sebagai berikut:
l Cuci tangan dengan sabun sesudah mengganti baju odha dan

merapikan tempat tidur
l Plester, tutuplah luka. Yang membantu maupun odha sendiri

perlu menutup luka yang terbuka di tangan ataupun di tempat
lain yang mudah bersentuhan dengan orang ataupun baju dan
tempat tidur.

l Selalu menjaga agar baju yang dipakai odha dan tempat tidur,
tetap bersih. Tindakan ini akan membuat odha merasa nyaman
dan terhindar dari masalah yang menggangu kulitnya.

l Untuk mencuci baju ataupun sprei yang terkena darah, feses
atapun kencing pasien ada beberapa tips, (a) pisahkan dari cucian
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yang lain, (b) pegang tempat yang bersih, bersihkan kotoran yang
menempel dengan air, kerjakan dengan hati-hati, khususnya bila
terkena banyak darah, misalnya sewaktu melahirkan, (c) cuci
dengan sabun, gantung sampai kering. Kemudian dilipat atau
diseterika seperti pakaian yang lain.

Tindakan lain yang dikerjakan diluar yang disebutkan diatas, misalnya
memakai larutan pemutih (bayclin misalnya), juga efektif tetapi
sebetulnya tidak merupakan keharusan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah menghindari pinjam
meminjam sikat gigi, pencukur jenggot dan alat untuk tato serta jarum
suntik. Bila terpaksa dipakai bersama, sterilkan di air mendidih setiap
kali sebelum memakainya. Namun keluarga odha perlu memahami
bahwa AIDS tidak ditularkan melalui jabatan tangan, batuk, bersin,
sendok, piring gelas, kloset, telpon dan gigitan nyamuk.

Sewaktu di rumah,  kadang-kadang odha menunjukkan gejala-
gejala penyakit, misalnya panas, diare, sariawan, batuk, mual, muntah,
depresi, nyeri ataupun gangguan pada kulit. Untuk setiap masalah
tersebut keluarga perlu mengetahui atau paling tidak tahu dimana
tempat bertanya yang mudah dicapai atau mudah ditelpon, dihubungi
untuk mendapatkan informasi mengenai kemungkinan penyebabnya,
apa bahayanya, apa yang dapat dikerjakan di rumah untuk
mengatasinya.

Mengenai panas misalnya. Keluarga perlu mengetahui bahwa
panas bukanlah penyakit, tetapi merupakan gejala akibat sesuatu yang
salah di tubuh. Panas merupakan gejala dari berbagai penyakit,
misalnya tifus perut, tuberkulosis, radang selaput otak, malaria atau
oleh karena infeksi HIV-nya sendiri. Panas yang tinggi bisa
berbahaya. Panas dapat menyebabkan seseorang merasa amat
terganggu. Pada odha, panas dapat hilang timbul.

Yang dapat dikerjakan di rumah adalah memastikan bahwa benar
panas, dan bukan karena pasien merasa panas, dengan mengukurnya
memakai termometer. Bila tidak mempunyai termometer, dapat
secara  kasar merasakannya dengan menempelkan satu punggung
tangan  di dahinya dan satu punggung tangan di dahi sendiri. Bila
ada panas, dapat dirasakan perbedaannya oleh anggota keluarga
tersebut.

Untuk menurunkan panas, singkirkan selimut dan baju. Aliran
angin yang lancar dari jendela atau pintu, atau kipas angin akan



�������� ���� ������� �������� ��� ��� ����

277

membantu menurunkan panas. Dinginkan dengan memandikan
seperti yang biasa dikerjakan sehari-hari, atau mengkompres dengan
merendam handuk kecil di air dingin, kemudian diperas dan
ditempelkan di dada dan dahi. Agar terasa nyaman, keringkanlah
badan dengan handuk sewaktu memandikan anggota badan yang lain
dan di antara waktu mengompres. Berikanlah bedak atau lotion
sesudah memandikan.

Odha diberi minum yang banyak dengan air yang dimasak, air
teh,  jus atau air kaldu. Bila seseorang panas, maka ia kehilangan
cairan tubuh sehingga terasa lebih tidak enak dan dapat menyebabkan
dehidrasi. Berilah parasetamol atau aspirin setiap 6 jam untuk
menurunkan panas.

Ada saatnya keluarga perlu minta tolong dokter, suster atau
relawan bila menjumpai hal-hal sebagai berikut, (a) panas tetap tinggi
sekali, (b) panas berlangsung lama, (c) bila panas disertai batuk-batuk
dan badan makin kurus, (d) atau panas yang disertai nyeri, gelisah,
mata kuning, diare atau kejang, (e) panas pada odha yang lagi hamil
atau baru saja melahirkan, (f) bila tinggal di daerah endemik malaria
(Irian msalnya) dan panas tidak menghilang setelah minum obat
malaria satu kali. Jangan memberikan obat malaria lagi tanpa
konsultasi dokter.

Untuk masalah diare dan masalah lain dapat diperoleh keterangan
di Sanggar Kerja Yayasan Pelita Ilmu, atau dapat ditanyakan ke
dokter, atau ke LSM-AIDS terdekat.
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Pengalaman selama tiga tahun terakhir ini membuktikan bahwa
pemakaian obat-obat antiretroviral untuk mengobati infeksi HIV bisa
dikatakan memuaskan. Walaupun belum bisa menyembuhkan, ini
merupakan kisah sukses pengobatan AIDS. Koktil anti-AIDS – yakni
kombinasi obat-obat yang bekerja menghambat ensim protease vi-
rus HIV dan ensim reverse transcriptase – terbukti dapat menekan
jumlah virus HIV di tubuh odha (orang dengan HIV/AIDS) sampai
keberadaan HIV di peredaran darah tak bisa dideteksi lagi.

Keberadaan HIV di kelenjar getah bening yang sebelumnya
merupakan gudang HIV, juga menjadi amat berkurang. Pengurangan
jumlah HIV segera diikuti oleh pulihnya sistem kekebalan tubuh odha,
yang tercermin dari peningkatan jumlah limfosit T-helper (CD4) di
peredaran darah dan juga di kelenjar getah bening. Pengobatan
tersebut berhasil menekan angka kematian dan angka kesakitan
(morbiditas) hingga sebesar 50%.

Dengan hasil pengobatan yang luar biasa ini, banyak orang
kemudian menduga bahwa odha yang mendapat pengobatan koktail
(kombinasi) antiretroviral tidak dapat menularkan AIDS. Dugaan ini
terbukti keliru. Pengobatan tersebut tidak berhasil membasmi HIV
secara total. Untuk diketahui, HIV di tubuh odha ada yang dalam
bentuk bebas, dalam bentuk utuh, misalnya di plasma darah dan di
air mani. Ada pula HIV yang bergabung di dalam DNA sel limfosit
atau monosit.

Setelah pengobatan, HIV dalam bentuk bebas di dalam darah
dan air mani tidak ditemukan lagi. Namun infeksi HIV di dalam sel
tetap ada, walaupun dalam kadar yang rendah. Dan HIV dapat bangkit
lagi dari sel limfosit CD4 yang mempunyai memori, suatu jenis yang
merupakan reservoir dan dapat bertahan hidup lama. Bila pengobatan
antiretroviral dihentikan, maka produksi virus dapat pulih kembali
ke tingkat sebelum pengobatan dimulai.

Koktil Antiretroviral HIV:

Sebuah Catatan1

1 Dimuat di Harian Republika, 31 Januari 1999.
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Zhang dan para mitranya membuktikan bahwa pasien yang
mendapat pengobatan, walaupun kadar HIV sudah dapat ditekan
serendah mungkin, tetap dapat menularkan AIDS ke orang lain. Me-
reka melaporkan hasil penelitian tersebut di majalah paling bergengsi,
yaitu New England Journal of Medicine (NEJM), edisi 17 Desember
1998. Para peneliti tersebut memeriksa odha yang diobati hingga
HIV tidak dapat ditemukan lagi di dalam plasma dan di air mani.
Ternyata DNA-HIV masih dapat ditemukan di dalam sel yang ada di
dalam peredaran darah, maupun sel darah yang ada di air mani.

Temuan tim dari Universitas Thomas Jefferson, Philadelphia,
itu menjadi amat penting karena juga menemukan provirus HIV yang
ada di dalam sel di cairan mani dua orang pasien yang mendapat
pengobatan bahkan masih mempunyai kemampuan dapat
berkembang-biak menjadi jenis (strain) HIV yang mempunyai kekhu-
susan penularan melalui hubungan seksual. Strain HIV ini ada 2
subjenis, ada yang hanya dapat berkembang di biakan makrofag saja,
adapula yang dapat berkembang di biakan makrofag dan juga limfosit.

Temuan lain adalah HIV di dalam darah ternyata berbeda dari
HIV di air mani. HIV yang berasal dari sel limfosit di air mani ternyata
masih sensitif, belum resisten terhadap obat-obatan, sedangkan yang
berasal dari limfosit di peredaran darah sudah resisten terhadap
beberapa obat antiretroviral. Haase dan Shacker menyimpulkan di
editorial majalah NEJM tersebut, bahwa HIV di dalam limfosit pada
waktu awal infeksi yang masuk di saluran genitalia laki-laki, ternyata
menetap di situ, tidak keluar ke peredaran darah. Obat antiretroviral
tidak dapat memasuki daerah tersebut sehingga sekuen HIV-nya
berbeda dari yang ada di dalam darah. Seperti diketahui HIV cepat
sekali mengalami mutasi, berganti identitas, dan pemberian obat
adalah salah satu faktor yang memicu mutasi HIV.

Penularan AIDS dari pasien yang mendapat pengobatan menjadi
lebih mudah bila pasangan seksualnya menderita penyakit menular
seksual, koreng atau luka terbuka, karena peradangan mukosa
menyebabkan sel limfosit di air mani yang tadinya laten, menjadi
aktif memproduksi HIV.

Dapat disimpulkan bahwa pemberian obat-obat antiretroviral
dalam bentuk kombinasi atau koktail banyak sekali manfaatnya untuk
odha, menekan angka kematian dan angka kesakitan dengan
signifikan. Tetapi para odha tetap harus memakai kondom bila
berhubungan seksual .



�������� ���� ������� �������� ��� ��� ����

280

Air mani merupakan cairan yang berisi antara lain spermatozoa,
sel limfosit T, sel makrofag dan mengandung zat makanan. HIV di
air mani tidak bergabung dengan spermatozoa, tetapi ada dalam
bentuk bebas dan sebagian lagi bergabung di dalam DNA limfosit
dan makrofag.
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Setahun terakhir ini banyak kemajuan telah dicapai dalam bidang
pengobatan HIV/AIDS. Hal ini antara lain dapat disimak dari hasil-
hasil penelitian yang disampaikan dalam dua pertemuan ilmiah
terakhir, yaitu Pertemuan Tahunan Perhimpunan Penyakit Infeksi
Amerika, 12-15 November 1998, dan Konferensi Retrovirus dan
Infeksi Oportunistik ke-6 di Chicago, 31 Januari-4 Januari 1999.

Pertemuan kedua ini dihadiri sekitar 3500 virologis, imunologis,
dan dokter-dokter ahli yang mengobati AIDS. Pertemuan Retrovirus
tersebut merupakan pertemuan tahunan terpenting yang membahas
berbagai penelitian mengenai HIV/AIDS dan infeksi oportunistik.
Beberapa hasil yang patut dicatat dari pertemuan tersebut adalah:

Pertama, pengobatan kombinasi yang memakai efavirenz
(Sustiva) terbukti bisa menggantikan obat penghambat protease
andalan, indinavir (Crixivan). Hasil pengobatan selama 48 minggu
dengan menggunakan kombinasi 3 obat – yaitu efavirenz-zidovudine-
3TC – ternyata (paling tidak) sama efektifnya dengan kombinasi
indinavir-zidovudine-3TC.

Bahkan, pada 98% odha yang mendapat pengobatan yang
mengandung efavirenz jumlah HIV-nya amat berkurang. Sementara
pada pasien yang mendapat kombinasi obat yang mengandung
indinavir angka itu hanya 86%.Efek samping juga sedikit. Pasien
yang menghentikan pengobatan (drop out) dengan indinavir jauh lebih
banyak bila dibandingkan dengan yang memakai efavirenz.

Selain itu kombinasi dengan menggunakan abacavir (abacavir-
zidovudine-3TC) ternyata sama baiknya dengan kombinasi indinavir-
zidovudine-3TC. Kedua obat baru tersebut – efavirenz dan abacavir
– kini sudah boleh dipasarkan. Untuk diketahui, sekarang ini ada 13
obat yang telah disetujui FDA untuk mengobati HIV. Selain itu ada
dua obat lagi yang merupakan obat generasi kedua, yaitu adefovir
dan amprenavir, yang sudah mendapat izin khusus.

Harapan Baru dalam
Pengobatan

HIV/AIDS1

1 Dimuat di Harian Republika, 7 Maret 1999.
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Kedua, obat-obat generasi kedua ini bisa dipakai bila HIV sudah
resisten terhadap pengobatan lini pertama. Amprenavir misalnya,
masih bermanfaat bila HIV menjadi resisten terhadap obat
penghambat proteaseyang lain, misalnya ritonavir dan indinavir.

Di samping itu ada beberapa obat baru generasi kedua yang
melalui uji tabung – belum melalui uji klinik pada manusia – terbukti
aktif terhadap HIV yang sudah resisten, antara lain AG 1776 dari
golongan obat penghambat protease. Sedangkan dari golongan obat
penghambat reverse transcriptase-non nukleosida, tercatat AG 1549,
DPC 961,DPC 963.

Tersedianya obat generasi kedua saat ini sangat penting karena,
seperti juga terungkap dalam pertemuan tersebut, 10-15% odha baru
terinfeksi oleh HIV yang resisten obat-obat sejak awal. Persentase
ini jauh lebih tinggi dari yang diduga semula.

Hal ketiga yang menarik perhatian par ahli adalah ditemukannya
obat baru, T-20, yang tidak termasuk golongan obat-obat yang sudah
ada. Obat ini bekerja di tempat HIV melekat pada limfosit CD4. Hasil
uji tabung memperlihatkan hasil yang amat memuaskan, sedangkan
uji klinik awal pada manusia memberikan hasil yang menjanjikan.
Obat T-20 diharapkan bisa dipakai di kemudian hari untuk mengatasi
HIV yang sudah resisten.

Keempat, orang dengan HIV/AIDS (odha) yang mendapat
pengobatan antiretroviral kombinasi ternyata pulih imunitasnya
terhadap Pneumocystis carinii, Cytomegalovirus (CMV), dan My-
cobacterium avium complex.

Odha yang selama ini harus minum kotrimoksasol terus-menerus
untuk mencegah pneumonia bisa menghentikan obat tersebut, bila
selama minum obat antiretroviral limfosit CD4-nya naik menjadi lebih
dari 200 sel. Selain itu risiko menularkan AIDS juga berkurang,
walaupun masih harus selalu memakai kondom bila berhubungan
seksual dengan isteri atau suaminya.

Kelima, lama pengobatan dengan antiretroviral belum bisa
ditetapkan, sehingga sukar menentukan kapan obat bisa dihentikan,
karena HIV bisa muncul lagi.

Walaupun kalangan ahli belum sepakat, menurut Dr. Fauci,
seorang pakar pengobatan AIDS, secara teoretis diperlukan waktu
11 tahun untuk eradikasi HIV karena ditemukannya limfosit CD4
yang terinfeksi HIV secara laten. Rentang waktu pengobatan yang
demikian panjang, menurut Fauci, mengakibatkan penyembuhan sulit
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dicapai: selain hanya sedikit odha yang bisa mematuhi jadwal minum
obat karena bosan, efek samping obat juga turut mempersulit
pengobatan.

Masalah lain adalah tidak semua HIV bisa ditekan dengan
pengobatan sekarang, dan masalah mutasi HIV yang menjadi resisten.
Untuk memperpendek lama pengobatan dari 11 tahun menjadi sekitar
2 tahun, diteliti pengobatan tambahan dengan chemokin yang bekerja
dengan cara mengaktifkan limfosit CD4 yang laten, sehingga aktif
memproduksi HIV, yang kemudian dapat dimatikan dengan
antiretroviral.

Yang termasuk chemokin adalah IL-2, IL-6 dan TNF-alpha. Hasil
pengujian pendahuluan kombinasi obat antiretroviral dan chemokin
cukup menggembirakan: berhasil baik pada 6 dari 14 odha, bahkan
ada 3 odha yang sama sekali bebas HIV karena virus tidak mampu
bereplikasi.

Keenam, pemberian obat antiretroviral AZT memang terbukti
efektif menekan penularan HIV dari ibu ke bayi. Namun obat tersebut
harus diberikan selama beberapa bulan, sehingga mahal dan tidak
mampu laksana untuk pasien di negara berkembang.

Untuk mengatasi problem biaya ini, pemberian AZT sekarang
dikombinasikan dengan 3TC. Yang menggembirakan, pemberian obat
kombinasi AZT dan 3TC ini ternyata cukup satu minggu saja dengan
total biaya sekitar 50 dolar AS (sekitar Rp 950 ribu dengan kurs
sekarang). Sebuah penelitian di Tanzania membuktikan pemberian
AZT dan 3TC selama seminggu dapat menekan penularan HIV dari
ibu ke bayinya hingga lebih dari 30%.

Pengobatan singkat untuk mencegah penularan dari ibu dengan
HIV ke bayinya ini seharusnya mampu dilaksanakan di Indonesia.
Sayangnya, berbagai kemajuan di atas tidak bisa diterapkan begitu
saja di Indonesia. Efavirenz, indinavir, adefovir, dan amprenavir saat
ini belum tersedia di Indonesia. Jadi kita masih mengalami kesulitan
bila HIV di tubuh odha menjadi resisten setelah penggunaan obat
generasi pertama. Sarana untuk tes resistensi HIV terhadap obat juga
belum ada di Indonesia, sehingga yang digunakan adalah parameter
klinik.

Kendala lain adalah biaya. Dari data Sanggar Kerja Yayasan
Pelita Ilmu menunjukkan saat ini ada 25 odha di Jakarta yang
mendapat pengobatan antiretroviral. Tiap bulan mereka memerlukan
6-7 juta rupiah/orang untuk membeli obat tersebut. Namun, dengan
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bantuan para dermawan, seorang odha rata-rata ‘’hanya’’ mengeluar-
kan biaya 1,5 juta rupiah untuk obat tersebut setiap bulannya.

Kendala berikutnya yang kita hadapi adalah tes jumlah virus
HIV. Walaupun teknologi dan alat-alatnya sudah tersedia di Sub
Bagian Hematologi-Onkologi Medik Bagian Penyakit Dalam FKUI-
RSCM, namun reagensianya amat mahal, sehingga odha yang
dipantau jumlah HIV-nya amat terbatas. Untuk diketahui, biaya yang
harus dikeluarkan setiap orang untuk menjalani tes adalah 1,5 juta
rupiah.
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Epilog
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Seperti telah disinggung dalam salah satu artikel mengenai
epidemiologi dalam buku ini, ada cukup banyak data yang mendukung
asumsi bahwa epidemi AIDS di Indonesia bukan dalam tahap awal
lagi, tetapi sudah dalam tahap lebih lanjut. Beberapa di antara data
tersebut adalah:
a) Epidemi AIDS di Indonesia tidak hanya satu pola, namun ada

lebih dari satu pola yang berbeda. Epidemi di Merauke misalnya,
lebih lanjut dan lebih cepat dibandingkan dengan Aceh, Padang
ataupun di kota Dili. Demikian pula epidemi di Bali berbeda
bila dibandingkan dengan Kalimantan atau Madura.

b) Ditemukan subtipe HIV yang berbeda. HIV subtipe E ditemukan
di Merauke, sedangkan di bagian lain Indonesia subtipe B lebih
dominan.

c) Data penelitian pasien AIDS di Jakarta 1990-1996 menunjukkan
sebagian besar pasien adalah homoseksual dan biseksual (73,1%).
Belakangan tampak ada pergeseran, di mana penularan
heteroseksual makin meningkat. Data Indonesia sampai bulan
Januari 1999 menunjukkan penularan heteroseksual lebih banyak
daripada homoseksual.

AIDS di Indonesia:

Apa yang Harus
Kita Kerjakan?
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d) Adanya beberapa bayi yang terbukti tertular HIV dari ibunya
menunjukkan tahap yang lebih lanjut dari tahap penularan
heteroseksual.

e) Prevalensi infeksi HIV di masyarakat umum juga
memperlihatkan peningkatan, seperti antara lain tercermin dari
peningkatan infeksi HIV (data dari PMI) darah donor.

Walaupun epidemi HIV/AIDS sudah dalam tahap lebih lanjut, perlu
dicatat bahwa jumlah orang dengan HIV/AIDS di Indonesia yang
dideteksi dan dilaporkan masih sedikit. Untuk saat ini Indonesia
memang tergolong dalam seroprevalensi rendah, dan karena itu kita
masih mempunyai kesempatan emas – yang akan segera hilang bila
tidak dimanfaatkan – untuk menekan laju kenaikan AIDS.

Pengalaman Penanggulangan HIV/AIDS di
Negara Lain

Agar dapat menyusun program penanggulangan penyakit HIV/
AIDS yang lebih baik di masa depan, ada baiknya kita mengkaji
pengalaman di negara lain, baik kendala maupun keberhasilan yang
sudah dicapai.

Beberapa kendala, khususnya yang berkaitan dengan program
penanggulangan HIV/AIDS di kalangan remaja, ditengarai oleh
Werasit Sittitrai dari UNAIDS dan disampaikannya dalam
Konferensi Internasional AIDS ke-12 di Geneve tahun lalu:  (1)
HAM ditandatangani tetapi perlindungan HAM untuk odha tidak
dikerjakan; (2) kita mengetahui program apa yang terbukti
bermanfaat, tetapi kita belum menyadari dan belum mengerjakannya
secara meluas, merata, dan berkesinambungan; (3) banyak remaja
kita yang terpapar narkotika, alkohol dan aktivitas seks bebas, tetapi
kita, orang dewasa, tidak bisa menerimanya sebagai kenyataan; (4)
kita hanya mengenal risiko untuk tertular HIV, tetapi tidak
membahas masalah kerentanan, (5) kita selalu berpikir tentang
remaja sebagai masalah, bukan remaja sebagai salah satu faktor
pemecahan masalah.

Mengenai pengalaman keberhasilan, kita melihat bukti bahwa
di beberapa negara – tidak hanya di Amerika, Eropa, ataupun Aus-
tralia saja – infeksi HIV ternyata bisa dihambat, tidak meningkat
tetapi menjadi stabil, atau bahkan menurun.
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Di Uganda misalnya, prevalensi HIV pada wanita hamil menurun
40% selama 5 tahun terakhir. Data lain yang menarik dari negara di
Afrika tersebut adalah penurunan jumlah pasangan seksual dan makin
tertundanya usia pertama kali melakukan hubungan seksual. Di Thai-
land banyak bukti menunjukkan keberhasilan program. Antara tahun
1991 dan 1995 misalnya, jumlah pria yang berkunjung ke WTS turun
sekitar 50%. Di Senegal, program pencegahan berhasil mengurangi
jumlah pasien penyakit menular seksual dan infeksi HIV di kelompok
usia dewasa seksual aktif hingga stabil pada angka yang cukup rendah,
yaitu kurang dari 2%. Di Tanzania Utara juga terlihat penurunan
prevalensi HIV pada perempuan muda sebesar 60% selama 6 tahun
terakhir.

Yang Harus dan Mampu Kita Kerjakan

Ada beberapa jenis program yang terbukti sukses diterapkan di
beberapa negara dan amat dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia
untuk dilaksanakan secara sekaligus, yakni: (a) pendidikan kesehatan
reproduksi untuk remaja dan dewasa muda; (b) program penyuluhan
sebaya (peer group education) untuk berbagai kelompok sasaran;
(c) program kerjasama dengan media cetak dan elektronik; (d) paket
pencegahan komprehensif untuk pecandu narkotika, termasuk pro-
gram pengadaan jarum suntik steril; (e) program pendidikan agama;
(f) program layanan pengobatan penyakit menular seksual (PMS);
(g) program promosi kondom di lokalisasi pelacuran dan panti pijat;
(h) pelatihan ketrampilan hidup; (i) program pengadaan tempat-
tempat untuk tes HIV dan konseling; (j) dukungan untuk anak jalanan
dan pengentasan prostitusi anak; (k) mengintegrasikan program
pencegahan dengan program pengobatan, perawatan dan dukungan
untuk odha; dan (l) program pencegahan penularan HIV dari ibu ke
anak dengan pemberian obat AZT.

Setelah dikaji ulang, sebagian besar program memang sudah
dijalankan di Indonesia. Dengan kata lain, kita sebenarnya sudah
mampu melakukannya. Hanya sayangnya program-program tersebut
belum dilaksanakan secara berkesinambungan dan belum merata di
seluruh Indonesia.

Beberapa masukan dapat penulis utarakan di sini. Untuk pro-
gram pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja dan dewasa
muda, perlu dipikirkan strategi penerapannya di sekolah, akademi
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dan universitas dan untuk remaja yang ada di luar sekolah. Walaupun
sudah ada SK Mendikbud mengenai masalah ini, namun secara
nasional belum diterapkan.

Selain itu, sampai saat ini kurikulum nasional pendidikan HIV/
AIDS untuk mahasiswa kedokteran, kedokteran gigi, kesehatan
masyarakat, dan tenaga keperawatan  masih dalam proses awal
penyusunan. Penyelesaian kurikulum ini penting untuk disegerakan
mengingat kebutuhan akan tenaga kesehatan yang mengerti seluk-
beluk HIV/AIDS sudah amat mendesak.

Untuk program penyuluhan sebaya, cukup banyak LSM-LSM
yang mempunyai pengalaman dengan sasaran yang berbeda-beda.
Program magang, penulis yakin, akan berguna untuk daerah-daerah
yang belum mengerjakan atau ingin memperluas cakupan kelompok
sasarannya. Sistem magang antar LSM yang sekarang ini sudah
berjalan terasa sekali manfaatnya dan perlu ditingkatkan. Misalnya
staf Pelita Ilmu magang ke Lentera Yogyakarta, ke Hotline Surya
Surabaya, atau ke Bali. Sebaliknya staf dari Yasanto Merauke dan
PKU Muhammadiyah Yogyakarta juga pernah magang di Yayasan
Pelita Ilmu Jakarta.

Program kerjasama dengan media cetak dan elektronik
sudah terbina dengan baik, sehingga tinggal melanjutkan agar ada
kesinambungan. Namun akhir-akhir ini, terkait dengan situasi di
Tanah Air, masalah kesehatan tampaknya kurang mendapat
prioritas karena berbagai masalah politik, ekonomi, dan sosial
(penjarahan, kerusuhan dan sebagainya) dipandang lebih
mempunyai nilai berita.

Program komprehensif untuk pecandu narkotika menurut
hemat penulis perlu mendapat perhatian segera karena besarnya
masalah yang makin nyata. Diperkirakan saat ini di Jakarta terdapat
100.000 sampai 130.000 pecandu narkotika, dan sebagian besar (75%)
sudah beralih ke cara suntikan yang amat rawan penularan HIV. Hal
ini terungkap dalam seminar “AIDS, Narkotika dan Remaja” yang
diselenggarakan oleh perhimpunan Masyarakat Peduli AIDS Indo-
nesia (MPAI) pada bulan Desember 1998. Sekadar pembanding, lebih
dari 20.000 remaja pecandu narkotika di Malaysia sudah terinfeksi
HIV. Di Indonesia, jika program komprehensif untuk para pecandu
narkotika tidak segera digalakkan, diperkirakan dalam waktu 5-10
tahun ke depan tingkat infeksi HIV di kalangan pecandu narkotika
bisa mencapai 30%.
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Kehidupan beragama yang berjalan baik selama ini tentu tidak
lepas dari pendidikan agama di sekolah dan di rumah. Namun
demikian ada beberapa hal yang mungkin dapat diperbaiki. Di
antaranya, diperlukan strategi belajar-mengajar yang berpijak pada
kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penggunaan bahasa dan idiom-
idiom yang disesuaikan dengan peserta didik. Sebagai misal, istilah
khamr atau alkohol tidak dikenal dalam bahasa sehari-hari remaja.
Demikan pula istilah heroin, metiletilendioksi metamfetamin, kokain,
dan LSD tidak begitu dikenal oleh remaja kita. Mereka lebih
mengenalnya dengan nama putauw, XTC, junk dan jamur ajaib.

Pelatihan ketrampilan hidup amat diperlukan oleh remaja agar
mengenal potensi diri, tahu memanfaatkan sistem informasi, serta
mengenal kesempatan dan cara-cara mengembangkan diri. Bila
kehidupan ekonomi dan pendidikan membaik, niscaya penularan
HIV/AIDS dapat ditekan.

Pengadaan tempat-tempat untuk tes HIV dan konseling yang
mudah dicapai dan suasana akrab dengan klien akan menyebabkan
orang-orang yang merasa mempunyai risiko tinggi beringan kaki
mendatangi tempat-tempat tes dan konseling HIV tersebut. Dengan
konseling, diharapkan orang yang terinfeksi HIV akan menerapkan
seks aman dan tidak menularkan HIV ke orang lain. Sayangnya
tempat-tempat tersebut masih langka sekali. Di Jakarta hanya ada
beberapa buah, sementara di luar Jakarta sukar ditemukan. Kita
membutuhkan sebanyak mungkin tempat untuk tes HIV dan
konseling.

Dukungan untuk anak jalanan dan pengentasan prostitusi
anak memang bukan merupakan kegiatan yang mudah dikerjakan.
Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan kepedulian dan
partisipasi aktif berbagai lapisan masyarakat seperti LSM, ahli hukum,
ahli ilmu sosial, media massa, kepolisian, Depsos, Depkes dan lain-
lain.

Mengintegrasikan program pencegahan dengan program
pengobatan, perawatan, dan dukungan untuk odha merupakan
syarat mutlak untuk keberhasilan program penanggulangan HIV/
AIDS. Bila kita melaksanakan program pencegahan saja, hasilnya
tidak akan sebaik bila dilakukan bersama program pengobatan,
layanan dan dukungan untuk odha. Masyarakat yang mendapat
penyuluhan saja, kemudian merasa mempunyai perilaku risiko tinggi
tidak akan mau melakukan tes HIV bila ia melihat tidak ada yang
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mau merawat odha, atau bila ia mengetahui ada odha yang dipecat
dari pekerjaannya, dan dikucilkan dari keluarga dan masyarakat.

Program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak
dengan pemberian obat AZT penting untuk mendapat perhatian
lebih besar mengingat sudah ada beberapa bayi di Indonesia yang
tertular HIV dari ibunya. Seperti sudah disebutkan di bagian pertama
buku ini (lihat “Beberapa Catatan dari Arena Konferensi AIDS”),
efektivitas penularan HIV dari ibu ke bayi adalah sebesar 20-40%.
Artinya dari 100 ibu hamil yang terinfeksi HIV, ada 20 sampai 40
bayi yang akan tertular. Sebagian besar penularan terjadi sewaktu
proses melahirkan, dan sebagian kecil melalui plasenta selama
kehamilan dan sebagian lagi melalui air susu ibu. Penularan HIV
dari ibu ke bayi yang dikandungnya dapat ditekan dengan pemberian
obat AZT. Sebuah penelitian di Perancis yang dikemukakan pada
konperensi AIDS ke-12 di Geneve tahun yang lalu, menunjukkan
bahwa dari 902 wanita yang diberi AZT, hanya 6.6% bayinya yang
tertular HIV.

Kendala yang dikhawatirkan adalah biaya untuk membeli AZT.
Namun untuk Indonesia pemberian AZT untuk hamil dengan HIV
tidak akan terlalu mahal, karena jumlah perempuan dengan HIV yang
hamil tidak banyak. Di negara dengan prevalensi HIV tinggipun,
seperti Thailand dan beberapa negara di Afrika, upaya pemberian
AZT pada ibu hamil dinilai cost-effective. Sebetulnya pilihan  yang
 terbaik  adalah  pemberian AZT yang dikombinasikan dengan operasi
caesar, karena dapat menekan penularan sampai 1%. Namun
sayangnya di negara berkembang seperti Indonesia tidak mudah untuk
melakukan operasi caesar yang murah dan aman.

Untuk tingkat nasional, ada beberapa hal mendasar yang
merupakan prasyarat berhasilnya program penanggulangan dan
pencegahan HIV/AIDS. Pertama, kemauan politik pemerintah dan
kepemimpinan untuk melaksanakan program. Koordinasi sangat
dibutuhkan agar kemampuan kita yang masih terbatas dalam masalah
HIV/AIDS ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Kedua,  kemitraan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan
masyarakat – bukan hanya pemerintah tapi juga para pemuka agama,
kalangan dokter dan pengelola rumah sakit, keluarga, aktivis, pelajar
dan mahasiswa, serta kalangan swasta dan masyarakat luas pada
umumnya – dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pro-
gram.
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Ketiga, tersedianya sumber dana untuk melaksanakan kegiatan.
Keempat, usaha untuk selalu mengaitkan program pencegahan dan
dukungan/pengobatan-perawatan. Kelima, program yang dicanangkan
secara sosial harus mampu laksana. Keenam, penerimaan masyarakat
terhadap odha dan, ketujuh, program-program tersebut harus
dikerjakan secara multisektoral.

Agar prasyarat di atas dapat dipenuhi, salah satu yang amat
diperlukan adalah dukungan administrasi dan sekretariat yang
tangguh. Pemerintah, misalnya, sebenarnya sudah membentuk Komisi
Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) di bawah koordinasi Menko
Kesra. Kelemahan utama dari KPAD – yang lahir lebih belakangan
dibanding beberapa LSM peduli AIDS di Indonesia – ini adalah
anggaran yang tidak tetap sumbernya. Karena berada di bawah
kementerian koordinator, praktis dana untuk membiayai kegiatan
KPAD hanya bersifat insidental. Untuk mengoptimalkan kinerja
KPAD sudah saatnya pemerintah mengalokasikan sejumlah dana
tetap. Selain itu sekretariat dengan personalia yang tangguh dan
bekerja penuh waktu kelihatannya sudah merupakan kebutuhan
KPAD yang tidak bisa ditawar lagi.

Jika KPAD di berbagai daerah dapat diberdayakan, maka keluhan
bahwa program-program pencegahan masih terbatas di daerah-daerah
tertentu juga bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali.
Diakui atau tidak, beberapa program pencegahan, baik yang dilakukan
oleh LSM maupun oleh pemerintah, memang masih terbatas di
beberapa kota saja, misalnya Yogyakarta, Surabaya, Denpasar,
Jakarta, P.Batam, Merauke dan Ujung Pandang. Itupun hanya
sebagian program yang berjalan lancar. Padahal mestinya kalau kasus
HIV/AIDS masih sedikit – seperti yang dilaporkan di Indonesia saat
ini – program pencegahan harus dilaksanakan secara merata agar
grafik pertumbuhan penderita tidak cepat naik.

Kelemahan, kalau tak ingin disebut kesalahan, pemerintah selama
ini adalah menitikberatkan program pencegahan justru pada daerah-
daerah yang jumlah penderitanya sudah banyak. Hal ini antara lain
bisa diperbaiki jika data surveillance mengenai HIV/AIDS – yang
sangat dibutuhkan untuk mendapatkan peta yang lebih utuh dan akurat
mengenai persebaran penyakit – cukup memadai. Sayangnya hingga
saat ini, surveillance di Indonesia termasuk salah satu yang paling
lemah. Padahal, mengingat luasnya wilayah dan beragamnya kondisi
sosial-ekonomi  masyarakat Indonesia, data tersebut sangat
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dibutuhkan untuk menetapkan strategi penanggulangan yang paling
pas untuk masing-masing daerah.

Alhasil, sudah cukup banyak program kegiatan penanggulangan
HIV/AIDS yang terbukti efektif dan mampu laksana, yang sudah
kita terapkan untuk menekan kecepatan peningkatan prevalensi HIV/
AIDS di Indonesia. Namun demikian perbaikan masih harus
dilakukan di sana-sini. Bukan hanya yang menyangkut kualitas pro-
gram, namun juga perluasan cakupan penerima program (beneficia-
ries).

Akhinya, AIDS bukanlah tanggungjawab dokter dan perawat
semata. Ia adalah tanggungjawab kita semua: apapun profesi kita,
dari kelas sosial manapun kita berasal, dan tak peduli agama serta
orientasi politik apapun yang kita miliki. AIDS adalah masalah kita
semua yang tak bisa ditunda pemecahannya. Kita harus memulai
langkah penanggulangan begitu pertama kali kita menyadari ancaman
apa yang ditimbulkan olehnya. Kalau tidak, segalanya akan menjadi
sangat terlambat.
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