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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberdayakan potensi perempuan lokal (local women) dalam
upaya penanggulangan epidemi virus HIV/AIDS di Jayapura-Papua. Upaya ini penting untuk
dilakukan mengingat case rate prevalensi virus HIV/AIDS di propinsi Papua adalah yang tertinggi di
Indonesia dan bahkan 15. 39 kali lebih tinggi dari angka rata-rata nasional pada tahun 2007. Ironisnya
tingkat pemahaman penduduk lokal Papua terhadap HIV/AIDS sangat rendah terutama di kalangan
perempuan lokal.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, penelitian ini terlebih dahulu akan mengkaji factor-
faktor yang mempengaruhi tingginya prevalensi HIV/AIDS di kalangan perempuan lokal. Setelah
faktor-faktor itu terpetakan, akan digali upaya untuk memberdayakan perempuan lokal dalam
menanggulangi penyebaran epidemi mematikan dengan meningkatkan cultural sensitiveness
(kepekaan budaya) dalam melindungi diri mereka dari virus HTV/AIDS. Pemberdayaan misalnya
dapat berupa meningkatkan pengetahuan mereka tentang HIV/AIDS, penyuluhan tentang hidup sehat
terutama di kalangan LSM lokal yang memiliki kepedulian terhadap persoalan HIV/AIDS,
peningkatan keijasama dengan instansi atau lembaga yang pemerintah/swasta/asing berupa pemberian
ketrampilan sehingga mereka mandiri secara ekonomi. Hasil dari riset ini akan merekomendasikan
sejumlah upaya yang efektif kepada pemerintah lokal terutama kantor pemberdayaan perempuan agar
perempuan lokal mendapatkan perlindungan hak-hak dan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Metode penelitian yang digunakan dalam rencana penelitian ini adalah metode kuantitatif
maupun kualitatif dengan menggunakan tekhnik penelitian berbasis gender. Tujuan riset berbasis
gender pada dasamya menggunakan feminist perspective yang bertujuan memberdayakan
(<empowering) perempuan. Karena itu riset ini bersifat emansipatoris karena hasil riset dapat dijadikan
landasan untuk membuat program barn atau program investasi yang bertujuan untuk mengatasi
masalah yang menjadi fokus studi. Misalnya dengan cara menyusun kegiatan konkrit atau
mengusulkan kebijakan yang berpihak pada keperluan dan kebutuhan perempuan lokal di propinsi
Papua.

Luaran: publikasi di jumal nasional terakreditasi, pemberdayaan masyarakat (perempuan lokal)
dalam penanggulangan virus HIV/AIDS dengan menggunakan perspektif gender

Kata kunci: Pemberdayaan Perempuan Lokal, Epidemi HIV/AIDS, Propinsi Papua
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan laju pertumbuhan AIDS yang tercepat di Asia.

Organisasi PBB untuk AIDS (UNAIDS) menyebutkan bahwa posisi Indonesia hingga tahun

2009 tidak berubah yaitu menjadi negara tercepat dalam laju epidemik AIDS di Asia (Jawa Pos,

2 April 2010). Dari 32 propinsi yang memiliki data HIV/AIDS, Propinsi Papua menempati

urutan pertama dalam proporsi kasus AIDS dibandingkan seluruh propinsi di Indonesia.

Berdasarkan survey yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik dan Departemen Kesehatan pada

tahun 2007, tentang Surveilans Terpadu HIV dan Perilaku (STHP), penyebaran HIV/AIDS di

propinsi Papua merupakan propinsi tertinggi kedua setelah Jakarta. Akan tetapi, jika dihitung

berdasarkan jumlah kasus per 100.000 penduduk, maka Papua menduduki peringkat pertama

nasional dengan jumlah kasus 60,93 per 100.000 penduduk yang berarti 15,39 kali lebih tinggi

dari rata-rata nasional yang beijumlah 3.96 per 100.000 penduduk. Sedangkan propinsi di Papua

Barat tercatat 10, 24 orang yang terinfeksi HTV/AIDS per 100.000 penduduk yang berarti juga 2,

59 kali lebih tinggi di atas rata-rata nasional. Hal ini menempatkan propinsi Papua menempati

urutan pertama dalam proporsi kasus AIDS dibandingkan seluruh propinsi di Indonesia (BPS-

Depkes, 2007: 3). Tingginya prevalensi ini juga sangat memprihatinkan jika dilihat dari

presentase jumlah komulatif kasus AIDS menurut golongan umur. Sebagaimana terlihat dari data

yang dipublikasikasikan oleh hasil keijasama penelitian Leslie Butt dkk dari The Research

Foundation of Cenderawasih University, AUSAID dan Family Health International, serta Aksi

STOP AIDS Papua (ASA), kelompok usia 20-29 menempati urutan teratas yang
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mengindikasikan bahwa generasi muda Papua berada pada situasi yang mengkhawatirkan

(Papuaweb, 2007).

Dari sisi geoepidemi, penyebaran epidemi HIV/AIDS juga sangat memprihatinkan. Data

terbaru hasil penelitian Jack Morin dari Universitas Cendrawasih menunjukkan bahwa

HIV/AIDS sudah menyebar dalam populasi umum {generalized epidemic) baik di perkotaan dan

pedesaan, di semua kelompok umur mulai dari bayi hingga 59 tahun. Demikian pula, penduduk

lokal Papua lebih banyak yang terinfeksi daripada penduduk non-Papua (Morin, 2006: 28).

Realitas ini sangat menyentak pemerintah pusat dan daerah karena jumlah populasi penduduk

Papua hanya sekitar 2.5 juta orang sehingga jika tidak ditanggulangi secara komprehensif dan

berkelanjutan, epidemi HIV/AIDS bisa menghancurkan bahkan mungkin memusnahkan

penduduk asli (native) Papua dimasa yang akan datang. Hal ini yang memicu rumor di kalangan

penduduk lokal dan juga beberapa peneliti bahwa pemerintah Indonesia dengan sengaja

melakukan pembersihan etnis {genocide) dengan membawa perempuan pekeija seks dari

Jawa/Sumatera yang sebelumnya telah terinfeksi HTV. Para perempuan PSK ini oleh penduduk

lokal disebut sebagai ’wanita lipstik’ (lipstick girls) dan ’perempuan sundal’ (fallen women)’

(Butt, 2005: 412). Rumor ini menunjukkan bahwa persoalan HIV/AIDS benar-benar mengancam

masa depan penduduk lokal.

Ironisnya, dalam tiga tahun terakhir ini, penularan HIV pada ibu rumah tangga di

kalangan penduduk lokal Papua meningkat signifikan. Faktor utama yang menjadi penyebab

adalah rendahnya tingkat pemakaian kondom di kalangan laki-laki penduduk lokal. Sebagaimana

data yang dilansir oleh Biro Pusat Statistik dan Departemen Kesehatan pada tahun 2007, hanya

2,5 % laki-laki di Papua yang menggunakan kondom sedangkan perempuan 8.4 % (Depkes-BPS,

2007: 30).
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Persoalan budaya yang juga memiliki kontribusi terhadap tingginya prevalensi

HIV/AIDS di Papua terutama upacara adat yang memberi kesempatan kepada penduduk lokal

untuk melakukan upacara berganti pasangan antar suku. Upacara adat bakar batu (bara pen)

seringkali dilakukan untuk menandai berakhimya perang antarsuku, Pada acara bakar batu pria,

yakni acara memberi makan kepada kaum pria antarsuku. Setelah acara selesai, para laki-laki

mempersilakan untuk bertukar pasangan sebagai ungkapan rasa kekeluargaan dan persaudaraan

sebagai satu suku. Upacara adat ini berlansung selama beberapa hari, tergantung kesepakatan

kedua sahabat. Apabila kemudian anak-anak lahir dari dari hubungan tersebut, anak-anak itu

diserahkan kepada ibu kandung para suami masing-masing (Sekamingsih, 2000: 55). Upacara

adat mbi urum juga diindikasikan sebagai salah satu upacara yang menjadi media transformasi

penyebaran virus HIV/AIDS. Dalam upacara ini, para istri menghisap kelamin lelaki

pasangannya dengan keyakinan bahwa sperma laki-laki dapat memberi tenaga barn dan

mengusir roh jahat yang mengintai (Sekamingsih, 2000: 274).

Kedua upaca adat ini kini terancam kesuciannya ketika laki-laki yang memiliki peran

penting dalam upacara ini telah terinfeksi dengan virus HIV/AIDS. Penularan terhadap istri dan

bayi-nya menjadi tak terhindarkan, karena rendahnya tingkat pemakaian kondom di kalangan

laki-laki penduduk lokal. Sebagaimana data yang dilansir oleh Biro Pusat Statistik dan

Departemen Kesehatan pada tahun 2007, hanya 2,5 % laki-laki di Biak yang menggunakan

kondom sedangkan perempuan 8.4 % (Depkes-BPS, 2007: 30). Angka ini menunjukkan

rawannya posisi perempuan dalam hubungan seksual baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Bagaimana perempuan lokal di Papua hams membentengi dirinya dari vims mematikan

ini dan bagaimana peluang local wisdom (kearifan lokal) ikut berperan dalam membentuk

kesadaran akan pentingnya hidup sehat terutama bagi perempuan, serta bagaimana peran
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LSM/Pemerintah lokal dalam upaya meningkatkan kesadaran perempuan untuk mendapatkan

akses yang sama terhadap fasilitas kesehatan, dll akan menjadi pertanyaan penelitian ini.

1.2 PERMASALAHAN

1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perempuan lokal di Papua menjadi korban

penyebaran virus HIV/AIDS?

2) Adakah local wisdom terutama local knowledge (pengetahuan lokal) yang dapat

dipakai untuk memberdayakan perempuan lokal di Papua dalam upaya penanggulangan

penyebaran virus HIV/AIDS?

3) Faktor internal dan ekstemal apa saja yang dapat membantu perempuan lokal di Papua

untuk memperoleh hak-hak yang sama untuk memperoleh fasilitas kesehatan?

4) Berdasarkan temuan penelitian, riset ini akan merekomendasikan sejumlah upaya

yang efektif kepada pemerintah lokal terutama kantor pemberdayaan perempuan agar

perempuan lokal di Papua dalam mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan

sebagaimana laki-laki.

1.3. Urgensi Penelitian

Kasus tingginya prevalensi HIV/AIDS di kalangan ibu rumah tangga dan bayi di Papua

tidak hanya merupakan persoalan medis semata, tetapi lebih pada problem sosial kultural

( sociocultural problem) khususnya belum adanya kebijakan yang berorientasi kepada

perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Belum adanya keijasama yang komprehensip dari

para pengambil keputusan dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Papua menjadi faktor

utama minimnya akses mereka terhadap informasi tentang virus HIV/AIDS. Sementara itu, pada
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saat yang sama, penyebaran virus ini semakin tidak terkendali ketika industri jasa seks tumbuh

cepat bersamaan dengan derasnya laju pendatang Non-Papua ke wilayah ini. Dengan kata lain,

faktor internal (budaya penduduk lokal) dan ekstemal (nilai-nilai sosial budaya dan ekonomi)

yang dibawa orang-orang Non-Papua memiliki keterkaitan yang erat dalam menyebaran virus

HIV/AIDS.

Kasus di atas menjadi titik tolak yang sangat penting bagi riset ini. Penelitian akan

menghasilkan sejumlah analisa yang mendalam terhadap berbagai masalah yang timbul,

khususnya menyangkut relasi antara perempuan lokal di Papua dengan para pendatang Non-

Papua. Penelitian sangat urgen untuk memberdayakan perempuan lokal Biak yang hidup di di

perbatasan dengan tiga negara lain dapat membentengi diri mereka sendiri di tengah berbagai

perubahan, dan perubahan sosial, ekonomi, yang berlangsimg di tengah masyarakat.

Memberdayakan mereka adalah solusi yang paling utama untuk menyelamatkan masa depan

generasi muda Papua. Realitas juga diperparah dengan minimnya jumlah petugas dan fasilitas

kesehatan di Papua karena secara geografis Papua berada di pulau terluar tanah air kita. Hal lain

yang menjadi persoalan di pulau ini adalah terbatasnya sarana transportasi, fasilitas kesehatan

dan obat-obatan terutama yang virus ARV. Harian Kompas (7 November 2008) melaporkan

seringnya rumah Sakit Umum di Papua misalnya di Biak mengalami krisis ketersediaan obat

antiretroviral atau ARV, sehingga menyebabkan tingginya tangka kematian para pasien yang

mengidap HIV. Kondisi ini sangat mencemaskan terutama karena jumlah rata-rata perempuan

yang mengidap HTV semakin tinggi.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Studi tentang prevalensi persebaran penyakit HIV/AIDS di Papua dengan menggunakan

pendekatan studi gender masih sangat jarang dilakukan. Sulitnya transportasi dan minimnya

fasilitas kesehatan menyebabkan para peneliti Non-Papua enggan untuk menembus wilayah ini.

Kondisi geografis ini diperparah oleh belum adanya grand design penanggulangan AIDS di

Tanah Papua yang berisi kebijakan, rencana strategis, program, dan komitmen para pemangku

kepentingan (stake holders) untuk melaksanakan program yang disepakati (Kompas, 28

November 2008). Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan karena kajian-kajian yang ada

umumnya masih dilakukan dengan pendekatan konvensional, dalam arti pendekatan yang lebih

berorientasi pada pendekatan medis. Pendekatan budaya terutama yang secara epistemologis

menggunakan konsep dan teknik penelitian gender masih jarang dilakukan.

Penelitian berbasis gender bertujuan untuk mengubah paradigma dan mengembangkan

sumber daya perempuan untuk memberdayakan diri mereka sendiri dari berbagai macam

ketidakadilan, subordinasi, eksploitasi serta perlakuan tidak adil yang membedakan hak-hak

mereka dengan laki-laki. Di tingkat makro, penelitian berbasis gender ini juga bertujuan

mengkaji kebijakan pemerintah yang berorientasi pada perlindungan terhadap hak-hak

perempuan. Spesifikasi penelitian berperspektif gender pada khususnya merupakan riset aksi

partisipatori ‘untuk dan kepada’ perempuan dengan mengembangkan kajian pada analisa

kebutuhan dan pengalaman perempuan sebagai instrumen yang ditujukan untuk meningkatkan

status kehidupan atau kesejahteraan hidupnya. Tehnik analisis gender juga memungkinkan laki-

laki dan perempuan bersama-sama mencari jalan keluar untuk memecahkan persoalan bersama

sehingga diperoleh relasi gender yang lebih egaliter dan adil (Dharma, 2005: x).
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Studi tentang HIV/AIDS di Papua sebelumnya telah dilakukan oleh Jack Morin dari

Laboratorium Antropologi Universitas Cendrawasih pada tahun 2006 tentang STHP (Surveilans

Terpadu HTV dan Perilaku) yang mengkaji situasi geoepidemologi penyebaran HIV/AIDS di

propinsi Papua. Ia mengungkapkan bahwa secara umum, virus ini sudah menyebar baik di

pantai, pegunungan dan pedalaman di Papua. Kabupaten Biak merupakan kabupaten tertinggi

yang terinfeksi dengan angka 73.3%. Morin menyebutkan empat faktor yang menjadi penyebab

tingginya prevalensi penyebaran HIV/AIDS di kabupaten Biak. Pertama, kabupaten Biak

merupakan pusat pelacuran. Kedua, Kabupaten Biak sebagai pusat pendidikan. Ketiga,

kabupaten Biak menjadi tempat migrasi dan keempat, kabupaten Biak pusat infeksi HIV. Faktor

pertama, kabupaten Biak menjadi tempat pelacuran baik yang resmi maupun liar. Sebagian besar

dari PSK adalah perempuan Non-Papua (Menado, Makassar dan Jawa) yang bekeija di bar,

lokalisasi liar, hotel yang tidak terpantau tenaga medis. Kemungkinan besar mereka sudah

terinfeksi di tempat asalnya dan menularkan kepada laki-laki di Biak, atau para PSK itu tertular

ketika bekeija di kabupaten Biak dan menularkannya kepada penduduk Biak lainnya. Penting

dicatat bahwa pelanggan terbesar PSK adalah laki-laki penduduk lokal sedangkan yang paling

tinggi tertular virus ini adalah ibu rumah tangga (41 kasus), PKS (28 kasus). Kedua, kabupaten

Biak merupakan pusat pendidikan yang didatangi banyak pelajar dari distrik-distrik terdekat

untuk melanjutkan sekolah SMP dan SMA. Banyak pelajar putri yang kesulitan keuangan dan

menjadi PSK tanpa adanya pengetahuan tentang seks yang aman. Faktor ketiga adalah kabupaten

Biak menjadi tempat migrasi terutama bagi penduduk luar kabupaten untuk mencari

penghidupan yang lebih baik. Kondisi geografis Biak sebagai wilayah yang sering didatangi

nelayan asing juga memperparah persebaran HIV/AIDS. Demikian pula, para pedagang pencari

kayu gaharu mencari seks dengan imbalan kayu gaharu yang diperoleh. 3 faktor sebelumnya
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menjadikan kabupaten Biak menjadi pusat infeksi HIV yang efeknya adalah tingginya penderita

AIDS. Seringnya teijadi krisis ketersediaan obat antiretroviral atau ARV merupakan faktor lain

yang memperparah situasi ini (Morin, 2007: 28-30).

Dari perspektif medis, studi yang dilakukan atas keijasama Biro Pusat Statistik dan

Departemen Kesehatan mengungkapkan bahwa sirkumsisi (sunat) telah terbukti menurunkan

risiko penularan HIV, karena secara biologis bagian kulit kelamin yang tidak disirkumsisi, lebih

rawan untuk terkena HIV. Hanya sekitar 5% penduduk etnis Papua yang disirkumsisi,

dibandingkan penduduk etnis non-Papua 70 persen. Prevalensi HIV pada penduduk yang

mempunyai pasangan tidak tetap dan disirkumsisi sebesar 1,0 %, sedangkan pada penduduk yang

tidak disirkumsisi jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 5,6% (BPS-Depkes, 2007: 65). Studi kuantitatif

ini juga mengungkapkan bahwa secara umum tingkat pengetahuan penduduk Tanah Papua

mengenai HIV/AIDS masih rendah, yaitu 48% diantaranya belum pemah mendengar tentang

HTV/AIDS. Kelompok penduduk dengan tingkat pendidikan terendah (tidak sekolah atau tidak

tamat SD) memiliki tingkat pengetahuan jauh lebih rendah, sebanyak 74% belum pemah

mendengar tentang HIV/AIDS dibandingkan sebanyak 20% pada kelompok lulus SLTA atau

Universitas. Pemahaman yang salah tentang HIV/AIDS masih tinggi pada sebagian besar

penduduk, dan hal ini merata pada berbagai tingkat pendidikan (BPS-Depkes, 2007: 57).

Studi penting yang lain dilakukan oleh Iskandar Nugraha (2007, 2008) dalam tulisannya

berjudul Underground and At Risk: Men Who has Sex with Men in Urban Papua mengkaji

MSM atau lebih dikenal sebagai LSL (laki-laki seks dengan laki-laki) yaitu laki-laki (yang

belum tentu selalu gay) tetapi melakukan hubungan seks dengan sesama laki-laki dengan

berbagai alasan. Maraknya internet, hp dan chatting room memudahkan komunikasi dan

transaksi seksual. Banyak MSM yang diinterview tidak mengidentifikasikan diri sebagai waria
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dan tidak mencari seks dengan waria tapi dengan laki-laki lain, sementara masih melakukan

hubungan seks dengan perempuan. Di sini tergambar tingginya resiko transmisi IMS dan HIV

yang lebih luas di masyarakat. Tingginya prevalensi HTV di kalangan MSM di Asia Pasifik

berkisar antara 3-15 persen (5 sampai 15 kali lebih tinggi dari keseluruhan prevalensi HIV di

dunia). Tiga kata kunci faktor transmisi HIV di Papua dikenal dengan slogan 3 M: Men, Mobile

Men and Money’. Dari cerita-cerita di atas terungkap 3 M juga melibatkan MSM, oleh karenanya

mengikutsertakan MSM dalam program kesehatan seksual bagi laki-laki Papua secara integral

agar mereka dapat menjadi solusi dan bukan masalah dalam mengatasi epidemi HIV yang sudah

amat meluas di Papua. Hal ini diperparah oleh minimnya kesadaran untuk menggunakan kondom

di kalangan MSM sehingga pemerintah daerah dibantu beberapa lembaga asing mulai aktif

mengkampanyekan pemakaian kondom sebagaimana iklan berikut ini:

gam
:

L '
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Studi penting tentang remaja putri di Wamena dilakukan oleh Leslie Butt, seorang

antropolog yang cukup lama melakukan penelitian tentang HIV AIDS di Papua. Dalam salah

satu artikelnya “ Rebel Girls? Unplanned Preganancy and Colonialism in Highland Papua

Indonesia, Butt menjelaskan bahwa seksualitas perempuan muda yang tidak memiliki aturan\ (the unregulated sexuality of young women) telah mempersempit kesempatan mereka untuk

berperan sebagai social actor atau pihak yang memiliki peran (agency) dalam menentukan masa

depannya. Butt menganalisa empat pengalaman perempuan muda Wamena dari tahun 2000-2005

yang mengalami kehamilan tidak terduga dan mereka memiliki pengalaman yang sama bahwa

anak-anak yang lahir dari hubungan di luar pemikahan ini akhimya di adopsi oleh orangtua

mereka (kakek-nenek si bayi). Akibatnya teijadi perubahan garis keturunan menjadi milik laki-

laki/pihak bapak (father’s lineage). Maka, anak tersebut akan memanggil kakek-nenek mereka

dengan ‘ayah-ibu’ sedangkan kepada ibu kandungnya, la akan memanggil akan ‘kakak’.

Perubahan ini menunjukkan kuatnya ‘intra-family adoption’ yang dipengaruhi oleh norma

budaya yang berlaku di Papua dan nilai-nilai barn seperti modemitas serta regulasi yang di

sebuah wilayah yang sedang mengalami masa transisi. Beberapa alasan yang mendasari

keputusan ini antara lain adalah pandangan bahwa mereka terlalu muda untuk menjadi ibu,

menghindari aib keluarga dll (Butt, 2007: 587). Dalam studinya yang lain, Leslie Butt dan Jack

Morin mengkaji komunitas waria di Papua dalam tulisannya beijudul Papuan Waria and HIV

Risk. Leslie Butt, penulis buku '''‘Making Sense of AIDS: Culture, Sexuality, and Power in

Melanesia” mengungkapkan fenomena waria yang bekeija sebagai PSK di Papua. Fenomena

waria migran di Papua menyingkap bagaimana Jawanisasi atau Indonesia-nisasi telah merambah

Papua dalam segala hal termasuk industri seks. Butt memperkirakan terdapat hampir 300 waria

10



migran di Papua yang secara aktif terlibat dalam industri seks. Sebagaimana pekeija di sektor

industri seks yang lain seperti PSK, tingkat penggunaan kondom sangat rendah pada waria

migran dan data menunjukkan bahwa mereka lebih banyak berhubungan seks dengan laki-laki

lokal Papua yang sedang mabuk karena dalam budaya Papua, seks antar laki-laki dianggap tabu.

Dalam situsais mabuk, semakin tipis peluang untuk menggunakan kondom. Pola hubungan seks

semacam ini semakin meningkatkan resiko IMS dan HIV/AIDS apalagi penularannya di

kalangan waria yang belum termasuk dalam kelompok yang mendapatkan perhatian dari

pemerintah lokal. Hingga saat ini belum ada lembaga yang memberi perhatian khusu kepada

waria migran karena stigmatisasi bahwa mereka bukan local people dan budaya waria dianggap

bukan bagian dari budaya Papua. Penelitian ini juga menyanggah penelitian-penelitian

sebelumnya bahwa HIV/AIDS di Papua disebabkan oleh local tradition seperti upacara adat.

Butt dan Morin lebih meyakini bahwa rusaknya infiltrasi budaya baru dai luar Papua yang

menyebabkan HIV/AIDS di Papua. Berikut adalah gambar waria migran di Papua dalam

kehidupan sehari-hari:

J

r
gap pi '
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Dari berbagai kajian di atas, penelitian ini akan mengisi gap belum adanya studi tentang

potensi perempuan lokal untuk memberdayakan dirinya agar terhindar dari penyebaran virus

HIV/AIDS. Penelitian ini bermaksud memberikan pemahaman yang komprehensif tentang

bagaimana memanfaatkan local -wisdom terutama local knowledge (pengetahuan lokal) yang

dapat dipakai untuk memberdayakan perempuan lokal di Papua dalam upaya penanggulangan

penyebaran virus HIV/AIDS. Upaya penting lain yang akan dilakukan dalam studi ini adalah

merumuskan pemetaan grand design penanggulangan AIDS di Tanah Papua yang berisi

kebijakan, rencana strategis, program, dan komitmen para pemangku kepentingan (stake holders)

untuk melaksanakan program tersebut dengan perspektif yang melindungi hak-hak perempuan.

I
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BAB IV

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

4.1 Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor penyebab perempuan lokal menjadi korban dari penyebaran virus

HIV/AIDS.

2. Mengkaji local wisdom terutama local knowledge (pengetahuan lokal) yang dapat

dipakai untuk memberdayakan perempuan lokal di Papua dalam upaya penanggulangan

penyebaran virus HIV/AIDS

3. Mengetahui faktor internal dan ekstemal yang dapat membantu perempuan lokal di

Papua untuk memperoleh hak-hak yang sama untuk memperoleh fasilitas kesehatan

4. Berdasarkan temuan penelitian, riset ini akan merekomendasikan sejumlah upaya yang

efektif kepada pemerintah lokal terutama kantor pemberdayaan perempuan agar

perempuan lokal di Papua dalam mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan

sebagaimana laki-laki.

4.2 Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu:

1. Memberdayakan perempuan lokal Papua dalam menanggulangi penyebaran epidemi

virus HIV/AIDS yang telah memasuki tahap penyebaran pada populasi umum

(generalized population)

2. Bentuk pemberdayaan adalah dengan menggunakan kearifan lokal berupa

meningkatkan cultural sensitiveness (kepekaan budaya) dalam melindungi diri mereka

dari HIV/AIDS. Pemberdayaan dapat berupa meningkatkan pengetahuan mereka
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tentang HTV/AIDS, penyuluhan tentang hidup sehat, peningkatan keijasama dengan

instansi atau lembaga yang pemerintah/swasta berupa peyuluhan atau pelatihan

terhadap LSM yang memiliki kepedulian terhadap HIV/AIDS.

3. Membuat pemetaan rencana strategis, kebijakan, dan program penanggulangan virus

HIV/AIDS dengan menggunakan perspektif gender

4. Memberi masukan kepada pemerintah lokal khususnya departmen pemberdayaan

perempuan Propinsi Papua serta instansi terkait untuk lebih memberdayakan

perempuan lokal agar mampu melindungi diri mereka sendiri
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BAB IV

METODE PENELITIAN

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yakni data primer

dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang mendalam dengan

perempuan lokal di Papua. Data sekunder mencakup seluruh data dan hasil penelitian

sebelumnya yang menyajikan informasi tentang HIV/AIDS dari berbagai disiplin ilmu. Data ini

diperoleh dari sejumlah kantor pemerintah daerah, kantor statistik dan koran lokal. Data dari

koran terutama akan digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai partisipasi

perempuan lokal dalam kehidupan keseharian terutama pemenuhan hak-hak mereka terhadap

fasilitas kesehatan. Data statistik dari periode ke periode perkembangan penyebaran virus

HTV/AIDDS akan digunakan untuk mendapatkan gambaran pola epidemi penyakit ini yang

nantinya akan diteliti berdasarkan jenis kelamin.

Data yang telah terkumpul, baik melalui wawancara mendalam maupun melalui

pengumpulan dari berbagai instansi selanjutnya akan diklasifikasi berdasarkan pemilahan tujuan-

tujuan penelitian. Data yang telah diklasifikasi akan dianalisis dengan menggunakan metode

kuantitatif maupun kualitatif dengan menggunakan tekhnik penelitian berbasis gender. Tujuan

riset berbasis gender pada dasamya menggunakan feminist perspective. Sebagaimana

dikemukakan oleh Schulamits Reinhartz (via Handayani, 2005: 77) tujuan riset berperspektif

gender adalah memberdayakan (empower) perempuan. Karena itu riset ini bersifat emansipatoris

karena hasil riset dapat dijadikan landasan untuk membuat program barn atau program investasi

yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang menjadi fokus studi. Misalnya dengan cara

menyusun kegiatan konkrit atau mengusulkan kebijakan yang berpihak pada keperluan dan

kebutuhan perempuan lokal di Papua. Hal ini untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan
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sebagaimana yang diamanatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Konvensi tentang

penghapusan terhadap segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the

Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW).

Kerangka keija yang dipakai adalah Analisis Gender (the Gender Analysis Framework)

yang mengindentifikasikan tipe dan kualitas data berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan dalam

teknik analisa data, Stanley dan Wise (dalam Saptari dan Holzner, 1997) menjelaskan bahwa

studi gender menggunakan etnometodologi yang memadukan beberapa metode lain yang

bersumber dari ilmu humaniora seperti sejarah lisan (oral history), observasi partisipasi dan studi

kasus seperti yang dipakai dalam studi etnografis. Teknik ini mempunyai kemampuan untuk

mengangkat pengalaman perempuan dan mengeliminasi bias maskulin yang tidak berpihak pada

perempuan.

Riset Desain

Penelitian ini merupakan studi gender yang akan dilakukan berdasarkan tahap-tahap

berikut ini:

Tahap /: Penelitian akan dimulai dengan peninjauan ulang berbagai data statistik tentang

prevalensi penyebaran HIV/AIDS secara umum di propinsi Papua dengan mempelajari sampel,

lokasi penelitian, usia, pola penularan, pekeijaan, wilayah dsb. Data kuantitatif ini penting untuk

sebagai data awal untuk mengkaji epidemi HIV/AIDS secara umum.

Tahap II: Ketua dan anggota tim peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang

meliputi tentang pola management penularan epidemi HIV/AIDS. Hal ini penting untuk

mengetahui kaitan antara pola penularan dengan jenis kelamin dan kelompok umur. Data ini

diperoleh dari sejumlah kantor pemerintah daerah, kantor statistik & koran lokal. Temuan akan
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dijadikan pintu masuk guna mempertajam wawancara terhadap perempuan lokal pada tahap

berikutnya.

Tahap III: Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dalam tahap I dan II, peneliti

melakukan wawancara. Wawancara akan dilakukan secara terstruktur baik kepada pejabat lokal

terutama tenaga medis, tokoh adat, perempuan lokal (akan dipilih berdasarkan kelompok umur,

pekeijaan, pendidikan, pertama kali melakukan hubimgan seksual, pengetahuan tentang

HIV/AIDS) serta wawancara dengan aktivis perempuan/ atau aktivis HIV/AIDS di Papua.

Tahap TV: Pada tahap ini semua data yang telah dikumpulkan akan diklasifikasi dan

dianalisa secara mendalam. Pada tahap selanjutnya akan dilakukan penyusunan laporan

sementara. Laporan tersebut akan diseminarkan guna mencari masukan dan saran yang tentunya

sangat berguna untuk penyusunan laporan akhir.

Tahap V: Seluruh tahap dalam peneltian ini akan bermuara pada penerbitan hasil penelitian

baik dalam jumal terakreditasi nasional maupun intemasional. Publikasi dalam jumal merupakan

target penelitian ini.
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Bagan Alur Penelitian

Penelitian ini akan dikeijakan berdasarkan alur yang telah disusun dalam bagan berikut:

(H)(I) -Ifll
Pola Penularan

HIV/AIDS

:KA-

;'vTinjauan ulang
data tentang

HIV/AIDS di Papua

(DO)(V)

Tumÿnasio'nat Pengumpulan
data lisan

(wawancara)

- : ■ ' - /ÿ

av)

Analisis data
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, terlihat dengan jelas

bahwa perempuan lokal di Papua menjadi korban penyebaran virus HIV/AIDS yang

prevalensinya semakin tinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua triwulan

pertama per Maret 2009, jumlah kasus HTV-AIDS di Papua ada 4.745 kasus. HTV sebanyak

2.469 kasus dan AIDS sebanyak 2.276 kasus. Epidemi HIV-AIDS di Papua menyebar dalam

populasi umum atau generalized epidemic dan lebih dari 90 persen penularannya melalui

hubungan seks. Penduduk yang berusia 15-49 tahun, prevalensi HIV di Papua mencapai 2,4

persen. Padahal, tahun survey beberapa tahun sebelumnya (2004) bam mencapai 1.749 kasus

HTV/AIDS. Dan pada 2000, bam 427 kasus, setelah ditemukan pertama kali di wilayah

Kabupaten Merauke pada 1992 sebanyak 6 kasus HIV. Berdasarkan data tersebut, hubungan

seksual pasangan heteroseksual menjadi penyumbang terbesar epidemic HIV/AIDS di Papua.

Hal ini terbukti dari data bahwa faktor heteroseks di Papua menyumbangkan 1.109 kasus HIV

dari 1202 kasus HTV di Papua, dan 898 kasus AIDS dari 961 kasus AIDS di Papua hingga akhir

2005. Dari sisi golongan umur, warga Papua bemsia produktif antara 15 sampai 59 tahun

mempakan golongan umur paling banyak terbukti mengidap HIV/AIDS (15 s/d 19 tahun, 190

kasus; 20 s/d 29 tahun, 898 kasus; 30 s/d 39 tahun, 537 kasus; 40 s/d 49 tahun, 200 kasus; dan 50

s/d 59 tahun, 66 kasus). Dari segi penyebarannya menurut wilayah kabupaten / kota, peringkat

tertinggi di Kabuapten Merauke sebanyak 769 kasus. Disusul Kabupaten Mimika dengan 592

kasus, dan Kota Jayapura sebanyak 214 kasus. Tiga kabupaten lain yang paling berpotensi

adalah Kabupaten Biak, Nabire dan Jayapura, bertumt-tumt dengan 139 kasus, 117 kasus dan

memperlihatkan penyebaran kasus HIV/AIDS itu telah tersebar diseluruh wilayah kabupaten/
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kota di Papua, tanpa kecuali. Hal ini berdasarkan fakta yang menunjukan pertumbuhan kasus

HIV/AIDS di wilayah Provinsi Papua hampir 94 persen disebabkan oleh perilaku seks bebas

dengan gonta ganti pasangan (multiple patners) dan hubungan seks bebas (Tempo Interaktif, 2

Desember 2009).

Berdasarkan data-data di atas, perempuan menjadi pihak yang paling rentan dalam

epdemi HIV/AIDS. Riset lapangan yang dilakukan di Papua selama 16 hari (7-21 Agustus 2010)

menemukan fakta bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab teijadinya

fenomena semakin tingginya penularan HIV/AIDS di kalangan perempuan dan anak-anak yaitu:

1. Ketidakadilan Gender dalam Kasus HTV di Papua

Kasus tingginya prevalensi HIV/AIDS di kalangan ibu rumah tangga di Papua tidak

hanya merupakan persoalan medis semata, tetapi lebih pada problem sosial kultural

(sociocultural problem) khususnya belum adanya kebijakan yang berorientasi kepada

perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Ketidakadilan gender (gender inequalities) menjadi

factor utama karena berdasarkan data resmi dari KPAN (Komisi Penanggulangan HIV AIDS

Nasioanal), hingga bulan Juni 2007 terdapat 3.377 kasus yang 89% diantaranya adalah

perempuan sebagai ODHA (orang dengan HIV). Dengan demikian, perempuan menjadi korban

(victim) dari epidemic ini karena mereka bukanlah PSK tetapi ibu rumah tangga yang tertular

dari suami-suami mereka yang dalam konteks Papua modem adalah laki-laki yang sangat

mobile, baik dalam aktivitas seksual maupun dalam pekeijaan mereka sehari-hari baik laki-laki

yang mobile karena kepentingan pekeijaan, upacara keagamaan, dan acara keluarga.

Terinfeksinya perempuan pada epidemic HIV ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya

pemahaman perempuan terhadap penyakit tersebut tetapi juga karena perempuan tidak memiliki



kekuatan social ekonomi (economic and social bargaining position) yang memadai untuk

melindungi diri mereka sendiri. Perempuan ibu rumah tangga (IRT) ini pada umumnya

berpendidikan rendah dan berpenghasilan hanya dari suaminya ini merupakan kelompok yang

paling rentan tertular HIV. Norma social yang berkembang menempatkan perempuan Papua

tidak memiliki akses yang seimbang antara laki-laki dan perempuan pada akses sumber daya,

informasi, dan interaksi seksual di antara mereka. Akibatnya, perempuan dengan femininitasnya

dituntut untuk bersikap pasif, melayani dan setia pada laki-laki. Berdasarkan wawancara yang

kami lakukan dengan Yohanna Tunya dari LSM Yayasan Kesehatan Bethesda, perempuan

Papua memiliki dua beban ganda (double burden) yaitu mereka bisa terbuka menceritakan

persoalan rumah tangganya kepada perempuan di Gereja dan terlibat aktif dalam acara-acara

konseling yang diadakan gereja untuk pencegahan HIV/AIDS tetapi semua itu menjadi berbeda

ketika dalam keluarga mereka hams patuh kepada suami dan tradisi adat yang menempatkan

perempuan di bawah baying-bayang kekuasaan laki-laki. Misalnya, dalam konsep ‘melayani’

misalnya, perempuan Papua sangat terkonstruksi untuk melayani dan mengabdi kepada suami

termasuk melayani kebutuhan biologis suaminya ketika mereka menginginkan dan sekalipun

sang suami memiliki budaya multiple partners berganti-ganti pasangan. Berdasarkan wawancara

dengan Yohanna Tunya, perempuan tidak memiliki posisi tawar yang baik dalam hal pemakaian

kondom karena banyak suami yang menolak menggunakan kondom ketika berhubungan seksual

dengan istrinya (Wawancara di Jayapura tanggal 8 Agustus 2010).

Demikian pula, dalam beberapa wawancara dengan responden diperoleh keterangan

bahwa seiring dengan diperolehnya dana OTSUS (Otonomi Khusus) dan RESPEK yang member

dana tunai kepada para laki-laki di Papua, angka prevalensi HIV/AIDS justm meningkat. Hal ini

disebabkan karena para laki-laki yang sebelumnya tidak terbiasa mengelola dana dalam jumlah
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besar tiba-tiba harus menghadapi realitas bahwa mereka memiliki dana dalam jumlah yang besar.

Kenyataan ini menciptakan budaya bam temtama di kalangan PNS dan laki-laki Mobile Man

With Money untuk membelanjakan dana yang mereka miliki untuk membeli perempuan

panggilan {sex workers). Leslie Butt (2008: 116-117) menyatakan bahwa kehadiran sex workers

menjadi factor yang sangat berperan sehingga kalangan elit Papua menciptakan discourse yang

membedakan Indigenous (orang asli) dengan Straight Hairs (rambut lurus). Mereka juga

menuduh bahwa kehadiran sex workers berambut lums yang rata-rata berasal dari

Jawa/Menado/Makassar dan sebelumnya telah terinfeksi HIV/AIDS menjadi penyumbang

terbesar prevalensi. Tuduhan ini menjadi salah satu faktor munculnya isu Genocida bahwa para

WTS didatangkan ke Papua untuk membinasakan penduduk asli Papua. Jakobus Yufu, seorang

kepala adat menyebutkan keterkaitan antara kehadiran militer, eksploitasi sumber daya alam,

infeksi HIV dan kebijakan yang mengarah pada isu genoside. Kehadiran militer yang mengontrol

dan menjadi pelindung dari industri seks di Papua menjadi factor utama yang memicu

kecurigaan adanya genosida tersebut.

Keberadaan sex workers memang menjadi isu yang dominan di Papua. Sayangnya,

sekalipun sudah menjadi salah satu masalah yang kmsial di Papua, belum ada program khusus

yang ditawarkan pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya untuk memberdayakan

perempuan local. Beberapa langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah Papua adalah

memberlakukan UU No 23./2004 tentang KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) untuk

tingkat Propinsi dan Kabupaten. Undang-Undang ini mulai disosialisasikan dengan sasaran ibu

rumah tangga yang selama ini masih jarang tersentuh program pemerintah. UU ini mulai

diberlakukan sejak tahun 2005. Diharapkan dengan diberlakukannya UU ini akan memiliki

dampak positif pada upaya pemberantasan HIV/AIDS.
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2. Budaya Multiple Patners yang Dilakukan Laki-Laki Maupun Perempuan Papua

Faktor lain adalah budaya multiple patners yang terdapat di Papua yang sangat merugikan

perempuan. Data statistik memperlihatka bahwa 14 persen populasi umum di Papua adalah

pegawai negeri sipil, termasuk pasangan perempuan dari laki-laki yang tergolong LSL (laki-laki

yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki). Dari data tampak bahwa laki-laki menikah,

atau memiliki pasangan perempuan, juga memiliki pasangan seks dari kelompok laki-laki. Ini

adalah tantangan besar penularan pula bagi perempuan. Mereka yang diwawancara mengatakan

bahwa mereka yang tidak memiliki pacar berencana menikah dan akan tetap melakukan seks

dengan pasangan tidak tetapnya dari kelompok laki-laki dan juga perempuan. Artinya,

perempuan sangat beresiko tertular HTV dari kelompok laki-laki yang sangat mobile dan

beresiko tinggi aktivitas seksualnya. Maka, masalah gender menjadi amat rawan. Dari tahun

1988- 2001, perempuan yang terinfeksi masih dari kelompok PSK dan ibu masih sedikit. Pada

tahun 2002 sampai 2004 lebih banyak ibu tertular ketimbang penjaja seks, karena tertular dari

suami, tidak tahu informasi HTV. Akhir 2006, perempuan yang tertular jauh lebih banyak, yaitu

922 berbanding 863. Seperempat HIV positif yang dilaporkan tahun 2007 sudah mencapai

hampir 1000 orang (Butt, 2005: 54). Jelas, ada fenomena di mana virus HIV masuk ke

perempuan dan menyebabkan bayi-bayi yang terlahir terkena HIV. Dalam klasifikasi perempuan,

perempuan lokal Papua mungkin ditempatkan dari kelompok maijinal yang tidak diuntungkan.

Pertama, dalam kontek perempuan sudah didiskriminasi, apalagi bila mereka adalah orang lokal

yang menjadi cap inferiority dari kelas pendatang di mana peran dan status perempuan mereka

jauh di atas perempuan lokal. Apalagi sebagai keturunan Melanesia minoritas dalam konteks

Indonesia, sehingga ketidaksamaan itu menjadi lebih jauh lagi. Kalau kita memperhatikan
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koleksi di museum di Jayapura, ada banyak dihasilkan figure namun kebanyakan laki-laki, ini

ekspresi memperlihatkan kecilnya perempuan sebagai obyek penting dalam budaya itu sendiri.

Faktor lain yang juga berpengaruh signifikan dalam budaya multiple patners ini adalah

adanya persepsi yang keliru di kalangan perempuan muda Papua tentang modemity/modemitas.

Berdasarkan penelitian HIV/AIDS di Manokwari yang dilakukan oleh Sarah Hewat (2008: 163-

166), sebagian perempuan muda di Manokwari menganggap bahwa tingginya prevalensi di

Manokwari disebabkan oleh budaya malu (shame) dan misinformation tentang HIV/AIDS.

Budaya malu dan social milieu di Manokwari seperti budaya memiliki banyak pacar walau tidak

selalu ada kontak seksual (berpacar tipu-tipu) menjadi fenomena baru di Papua. Istilah ini

mengacu pada sebuah hubungan romantic suka sama suka walaupun belum ada ikatan resmi

seperti pertunangan. Dalam hubungan ini perempuan mengakui memiliki pacar dan berlaku

seakan-akan memiliki pacar dengan berbagai alasan tetapi semuanya serba rahasia terutama dari

pihak keluarga atau adat. Hubungan seksual menjadi sesuatu yang tidak terelakkan ketika dalam

hubungan itu mereka merasa cocok, dan hampir jarang teijadi mereka menggunakan kondom.

Sebagian perempuan muda Manokwari dalam penelitian ini merasa bangga jika pacar mereka

adalah para laki-laki Papua PNS (sekalipun sudah tua) atau para pendatang berkulit terang yang

secara ekonomi lebih baik dari mereka. Sarah Hewat (2008: 154) menyebutkan bahwa Modern

Indonesian Subjectivity adalah salah satu budaya yang mereka impikan. Budaya modem yang

dibawa para pendatang yang memiliki kulit lebih terang dan berambut lurus menjadi budaya

acuan dalam hampir semua lini kehidupan. Migrant work ethic yang mereka tiru dalam persepsi

sebagian perempuan muda di Papua identik dengan kehidupan modem yang bebas dan

independen. Dalam hal kecantikan, mereka menyukai rambut lurus dan kulit yang terang

sehingga di banyak salon kecantikan, kedua produk ini menjadi favorit. Akan tetapi, anggapan
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bahwa modemitas adalah identik dengan independensi termasuk dalam hal memilih pasangan

seksual yang didasari cinta menjadi suatu hal yang cukup kompleks di Papua modem. Jika

beberapa decade sebelumnya perkawinan diatur oleh adat, maka kini perkawinan lebih didasari

oleh cinta yang merupakan konsep yang identik dengan modemitas (Hewat, 2008: 157). Maka,

jika sebelumnya ada tiga pilar yang mengatur regulasi perkawinan yaitu: gereja, negara dan adat,

kini perkawinan bisa teijadi karena pilihan pribadi. Hal ini mempakan konsep bam yang sedikit

berbeda dengan kebiasaan adat yang menggariskan bahwa ''female sexuality and reproductivity

are clan-based resources, not individual ones’ (Hewat, 2008: 158). Maka, ketika seorang laki-

laki membayar uang mahar, hak reproduktivitas istri menjadi tanggung jawab laki-laki

sedangkan keturunannya menjadi hak milik suku. Sekalipun dalam teori, segala aktivitas seksual

diluar perkawinan yang resmi akan dianggap sebagai penculikan dan dikenai sanksi adat dengan

membayar sejumlah denda (kompensasi).

3. Kemiskinan sebagai Ancaman Utama Perempuan Lokal Papua

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik tahun 2005, sekitar 40% penduduk Papua hidup dalam

kemiskinan. Kemiskinan ini berdampak secara signifikan terhadap akses perempuan dalam

bidang pendidikan yaitu terbatasnya kesempatan anak perempuan untuk memasuki jenjang

pendidikan yang layak sebagaimana laki-laki. Tingkat pendidikan yang rendah juga berdampak

dalam rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi (Data yang dilansir

UNICEF/AusAid) menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di Papua adalah 38%, lebih

rendah dibandingkan 79% laki-laki. Akan tetapi, data ini juga menunjukkan bahwa perempuan

memiliki peran sangat penting dalam ekonomi daerah karena mereka menjamin subsistensi

keluarga melalui kegiatan yang produktif dalam bidang pertanian, perikanan dan petemakan.
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Dari kegiatan ini, perempuan mendapatkan penghasilan tetap sedangkan laki-laki sekalipnn

mendapatkan penghasilan yang lebih besar tetapi penghasilan itu hanya temporer dan tidak tetap.

Faktor ekonomi ini yang nampaknya berperan secara signifikan dalam relasi suami-istri.

Perempuan tidak dapat menolak hubungan seksual dengan pasangannya (termasuk suaminya)

dan laki-laki juga cenderung menolak berhubungan seks aman (menegosiasikan penggunaan

kondom) meskipun ia tahu bahwa suaminya beresiko menularkan penyakit seksual. Akibatnya,

ketika perempuan menderita penyakit seksual, perempuan sulit melakukan tindakan cepat untuk

mengakses pengobatan. Ketergantungan ekonomi dalam relasi seksual menyebabkan perempuan

tidak berdaya memilih untuk tetap berada dalam hubungan yang beresiko tinggi daripada

memilih berpisah dari suaminya dan menghadapi resiko ekonomi yang lebih besar. Maka, jelas

bahwa ketidakadilan gender sangat merugikan dan memarginalisasi perempuan.

4. Feminization Perempuan dalam Program HIV/AIDS di Papua

Salah satu terobosan yang sedang dilakukan dalam penanggulangan HIV/AIDS di Papua adalah

pemakaian Femidom, atau kondom perempuan yang beberapa waktu lalu diperkenalkan sebagai

bentuk untuk melindungi perempuan dari IMS dan HTV. Hal ini sudah dilakukan beberapa waktu

lalu, namun tampaknya tidak memperlihatkan hasil maksimal. Apakah pengenalan kondom

perempuan merupakan pemberdayaan perempuan atau perempuan menjadi pihak yang

dikalahkan sebab laki-laki menolak menggunakan kondom? Dan ketidakberhasilan ini mungkin

perlu diteliti lebih jauh, terutama melihat persoalan penyediaan, distribusi dan mungkin

keengganan institusi pemerintah dan LSM untuk menjadikan cara penanggulangan mengingat

stigma terhadap kondom (termasuk kondom laki-laki) masih belum bisa diterapkan meskipim
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sudah lama diperkenalkan di Indonesia termasuk di Papua. Berdasarkan wawancara dengan

Lince Yembise dari OXFAM Papua, kondom perempuan masih menimbulkan kontroversi

karena sikap gereja masih mendua dalam memandang persoalan kondom perempuan. Misalnya

pada tanggal 21 November 2008 dalam kampanye penggunaan kondom perempuan yang

dilakukan oleh dr Nafsiah Mboi Mph dari KPAN, beberapa perempuan Papua menolak dengan

keras Femidom karena menurut mereka Femidom adalah symbol kekalahan perempuan dari laki-

laki. Mereka mempertanyakan mengapa hams perempuan yang menggunakan kondom,

sementara jelas bahwa laki-laki yang mempakan pihak yang tidak setia dengan pasangannya?

Kondom perempuan menurut mereka justru memberikan keleluasaan kepada kaum pria untuk

melakukan seks bebas. Inilah persoalan lain dari upaya pengadaan kondom perempuan di Papua.

Selain faktor legalitas dan penerimaan dari pihak perempuan, ada persoalan dengan distribusi

kondom perempuan yang masih sulit untuk mendapatkannya. Femidom juga mahal

dibandingkan kondom laki-laki. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yohanna Tunya, harga

femidom lebih mahal tiga kali lipat dari kondom laki-laki. Persoalan ini menjadi tantangan

tersendiri bagi upaya pencegahan HIV/AIDS di Papua.

5. Terbatasnya Akses Perempuan di Ruang Publik

Sebagai salah satu efek dari ketidakadilan gender adalah adanya perbedaan spatial (ruang) bagi

perempuan dalam mengemukakan persoalannya rumah tangganya termasuk persoalan dengan

kesehatan reproduksinya. Perempuan Papua masih merasa tabu untuk membicarakan persoalan

seksualitas karena selama ini seksualitas dianggap sebagai persoalan rumah tangga yang sangat

privat. Oleh karena itu seperti yang dilakukan oleh Yohanna Tunya, dengan YKB, mereka

merasa lebih terbuka untuk menceritakan persoalan rumah tangga termasuk pengalaman dan

27



ketakutan mereka terhadap seks yang tidak aman dengan suaminya ketika mereka di gereja.

YKB dalam beberapa programnya membentuk CLO (Cheerleaders), yaitu anak-anak muda

perempuan yang memberikan advokasi kepada para mama-mama Papua jemaat mereka untuk

mengetahui tentang reproduksi perempuan. Dalam acara ini, mereka sangat terbuka dengan

persoalan tubuh dan kesehatan reproduksinya tetapi kemudian menjadi sangat berbeda ketika

mereka memasuki rumah tangganya, dimana laki-laki sangat berkuasa dalam segala sesuatu.

Maka, perempuan Papua justru lebih terbuka di ruang gereja (ruang publik) daripada di ruang

privat mereka. Tradisi adat masih lebih kuat dari gereja sehingga perempuan masih sangat

terbatas kiprahnya. Oleh sebab itu, YKB melalui program CLO ini menggunakan gereja sebagai

sarana pembelajaran perempuan yang terus menerus, untuk menjadi model perubahan versus

tradisional. Seperti yang dicontohkan, perempuan lebih berani dan mau menyuarakan hati dan

keinginannya (dalam koridor kesejahteraan keluarga, terutama ibu dan anak) yang tampaknya

berbeda dengan konteks adat, ketika perempuan keluar dari forum gereja dan kembali kepada

rumah tangga mereka sendiri. YKB tampaknya merekrut perempuan, dari berbagai

latarbelakang, untuk dapat diberdayakan termasuk skill dalam mengungkapkan pendapat,

mendiskusikan persoalan dalam konteks kepentingan perempuan dan melihat dalam konteks

feminisation of HIV di Papua seperti yang dikatakan oleh Nafsiah Mboi, dalam pertemuan Papua

dan PNG tahun 2007. Salah satu program yang dilakukan untuk memecah kebuntuan antara

ruang publik dan privat ini melalui beberapa program seperti drama radio produksi KPAPP

(Komisi Penanggulangan HTV Provinsi Papua), sokongan donor dari Australia EHPCP, beijudul,

‘Kampung Harapan, Kampung Masa Depan) diperlihatkan tokoh perempuan-perempuan Papua

tersebut, dalam setting tradiosional yang tengah mendapat pengaruh global modemisasi. Tokoh

tersebut adalah istri kepala desa atau di beberapa tempat adalah istrik Kepala adat, istri pendeta,
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tokoh perempuan muda yang pulang sesudah pendidikan di perkotaan (terdidik) yang bekeija

sebagai perawat di kampung itu. Pacar sang perawat adalah anak bapak pendeta, yang juga

menjadi simbol anak muda Papua yang lebih educated dan well-informed. Selain itu guru

perempuan di kampung juga memiliki peran lebih besar dan didengar. Ini tidak ada di cerita ini.

Dari cerita itu terbukti bahwa perempuan yang diberdayakan atau berhasil menjalin tali

komunikasi yang baik sesama mereka, dapat membuat persoalan gender dan inequality itu

terdobrak guna melawan kekuasaan kuat mengakar patriarchal dari kelompok laki-laki yang

digambarkan oleh kepala desa dan bapak pendeta. Cerita itu menggambarkan urgensi perempuan

untuk melindungi diri dari ancaman penularan HTV dengan memperlihatkan penularan yang

dilakukan oleh laki-laki yang beresiko terhadap perempuan sebagai istrinya dan anak mereka

yang diketahui HIV positif. Dalam cerita itu, perempuan menggunakan channel gender, antara

sesama perempuan, untuk menyuarakan urgensipersoalan itu (tampak bahwa masalah urgensi

penting sekali bagi perempuan untuk mau dan akan bertindak). Artinya bila hal itu tidak dilihat

sendiri, atau dialami sendiri, hal itu jelas bukan yang lumrah dilakukan pada seting tradisional, di

mana wanita benar-benar hampir tidak mempunyai tempat untuk mengambil keputusan, apalagi

bertindak bila tidak melewati jalan dan jalur laki-laki. Dari sanalah keputusan baru akan

dipatuhi, suka atau tidak, di kampung. Ini menunjukkan kuatnya adat yang bersanding dengan

agama dalam konteks Papua modem. Dalam cerita ini, istri pendeta berperan kuat sekali, dialah

yang menjadi corong perubahan untuk mempengaruhi keputusan pak Pendeta. Dalam cerita ini

tergambar bahwa istri pendeta mau melakukan hal itu karena anak laki-lakinya menjadi pacar

dari perempuan berpendidikan kota yang bekeija sebagai perawat. Sementara itu, fungsi dan

peran perawat di suatu tempat atau kampung memang cukup vital. Tugas mengobati membuat

mereka dikategorikan sebagai unsur modem, pengganti fimgsi tradisional healer seperti halnya
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peran dokter. Hanya laki-laki seperti pendeta (unsur barn post-tradisional society) yang bisa

berbicara dengan laki-laki penguasa di kampung dan mereka berdua bisa bemegosiasi untuk

membuat keputusan untuk seluruh kampung. Ceramah agama sang pendeta di kampung yang

menyuarakan suara bisu perempuan itu semacam jalan meng-endorse keputusan yang memiliki

keberpihakan terhadap perempuan. Namun hal itu bukan hal mudah dilakukan, seperti halnya

hasil wawancara dengan aktivis dan tokoh perempuan Papua di Jayapura (Lince Yembise dan

Anna Tunya) di antara perempuan itu sendiri tidak selalu memiliki solidaritas tinggi persatuan

melawan hak mereka secara bersama-sama karena secara budaya perempuan tidak memiliki

konsep untuk mendapatkan hak termasuk terhadap tubuh mereka sendiri. Anna dari YKB

melihat peluang menggunakan gereja untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, Masih kuat

upaya yang lebih dilakukan dengan cara sendiri-sendiri, baik dalam konsep dan pemikiran

(pendapat Bu Marion, yang tidak melihat pentingnya Pan Papua di kalangan perempuannya),

maupun dalam kenyataan di lapangan di mana terdapat 3 persoalan penting dihadapi perempuan,

yaitu masalah kemiskinan, akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang kecil, persoalan

konsumsi minuman keras yang khas Papua berkaitan dengan kekerasan rumah tangga dan

seksual terhadap perempuan.

6. Persoalan Miras, Alkohol dan Seks Tanpa Kondom

Dari riset tentang penggunaan alkohol di kota Jayapura, banyak diproduksi alcohol lokal, atau

milok/minuman Lokal. Menariknya, ini adalah industry rumah tangga yang juga melibatkan

perempuan lokal dalam pemproduksian dan penjualannya dan sumber pendapatan keluarga.

Penyalahgunaan alcohol dan kekerasan seksual akibat konsumsi kondom menjadi berita sehari-

hari di media Papua seperti Suara Perempuan dan Cendrawasih Pos, memperlihatkan korelasi
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konsumsi alcohol dengan praktek unsafe sex. Artinya berbeda dengan di Jawa, di Papua ancaman

HIV sudah ke ibu-ibu biasa yang hidup dalam tatanan perkawinan. Sang suami, yang punya

multiple partners tidak selalu mencari perempuan pasangan seks dari daerah lokalisasi namun

bisa teijadi dalam domain lainnya apakah pekeija seks jalanan, dengan selingkuhan dll.

Perempuan Papua juga hams melawan suatu fenomena yang terdengar rasis, dengan kepercayaan

laki-laki Papua terutama yang mobile men with money, kepuasan dan mitos maskulinitas mereka,

untuk mencari perempuan ’paha putih’, atau pendatang. Ini sesungguhnya memperlihatkan

keterkaitan dengan budaya poligami dari laki-laki Papua. Bila di masa lalu hanya mereka yang

kaya dan memiliki kekuasaan yang bisa melakukan(dengan sanksi adat yang sangat besar

termasuk soal mas kawin dll), sekarang dengan konteks modem, laki-laki dapat mencari

pasangan seks mereka di luar perkawinan, tidak saja dengan masyarakat lokal (dari daerah lain)

namun juga dengan perempuan pendatang yang jumlahnya semakin banyak. (setiap minggunya,

diketahui teijadi migrasi besar-besaran lewat transportasi Kapal Putih, atau Kapal Pelni) masuk

ke pelabuhan-pelabuhan besar di Papua seperti ke Biak, Serui, Sorong, Manokwari dan tentu saja

Jayapura). Dalam acara Aids On Air yang diudarakan oleh RRI termasuk drama radio untuk

pemberdayaan perempuan isu alkohol ini sudah dikover, sebagai bagian dari pemberdayaan, info

mengenai HIV dan semacam prescriptive atau cara-cara yang bisa dicontoh oleh perempuan

yang memiliki suami dalam kelompok laki-laki beresiko. Di luar itu, seperti dalam program Duta

Persipura, menampilkan 3 laki-laki muda idola remaja dan masyarakat Papua, untuk berbicara

mengenai seks yang aman, termasuk soal-soal menghormati perempuan dan ibu/keluarga. Cara

ini dapat digunakan untuk memberdayakan dan menaikkan rasa harga diri perempuan. Bila yang

melakukan adalah laki-laki idola bagian dari selebriti kuat sehat dan berprestasi maka ini

membekas. Apalagi di antara penonton dan fans persipura, tidak sedikit yang perempuan,
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semacam ikon dari propinsi (ini membedakan dari tempat-tempat lain di Indonesia di mana

sepakbola menjadi domain utama laki-lakinya). Di antara perempuan lokal, karena

unemployment, mereka menjadi pekeija seks jalanan, di mana uang dan alcohol menjadi daya

tarik melakukan seks dengan orang yang tidak mereka kenal. Persoalannya, seperti tampak pada

beberapa interview dan wawancara di RRI, orang di Papua tidak mempunyai konsep kapan harus

berhenti ketika mulai minum. Melakukan seks dalam keadaan mabuk, menjadikan hubungan

seks itu adalah dalam kondisi yang tidak sebenamya imtuk keduanya. Sebagaimana diketahui

minuman umum dikenal sebagai alat untuk menaikkan imaji personal dan rasa percaya diri.

Apalagi mereka menggunakan substan sperti pil dekstra, ganja dan lain-lain. Disamping itu,

persoalan minuman keras yang juga dimulai sejak awal yaitu usia remaja, orang Papua, baik laki-

laki maupun perempuan diketahui melakukan hubungan seks awal, bahkan dilaporkan pada usia

11-12 tahun. Remaja hamil bukan cerita tidak biasa di Papua. Bila mereka menikah telah

:erputus pendidikan mereka. Bila tidak menikah, si keluarga perempuan yang biasanya sudah

jas-pasan terbebani untuk membesarkan anak itu, sementara laki-lakinya bisa melepaskan diri

anggung jawab, seperti interview dengan beberapa responden di Jayapura. Sejauh ini belum ada

rang meneliti mengenai mental health, atau kesehatan mental dari kalangan perempuan muda

ang menghadapi persoalan pelik ini.

7) Media Kampanye Penggunaan Kondom yang Maskulin.

Riset lapangan yang dilakukan di Papua menunjukkan bahwa kampanye penanggulangan

TV/AIDS sudah cukup merata terutama di tempat-tempat umum perkotaan. Dana kampanye

manggulangan HTV/AIDS tidak hanya dari dalam negeri tetapi lebih besar lagi dari dana

itemasional seperti AUSAID, USAID, OXFAM, Global Fund, World Vision, HCPI dll. Akan
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tetapi efektifitas dana kampanye penanggulangan ini perlu dikaji ulang karena berdasarkan

pengamatan kami di lapangan, kampanye itu lebih ditujukan kepada pembaca laki-laki. Hal itu

terlihat dari model kampanye yang sangat maskulin karena memprioritaskan laki-laki, sementara

perempuan belum dianggap sebagai pihak yang penting. Terlihat dari beberapa spanduk, poster

penggunaan kondom dll yang masih memperlihatkan laki-laki sebagai pihak yang paling utama.

Dalam beberapa kartu pos dan poster bahkan hanya laki-laki yang muncul tanpa kehadiran

perempuan sebagaimana terlihat pada gambar 1 di bawah ini yang menggambarkan kesebelasan

Persipura, klub sepakbola lokal kebanggaan masyarakat Papua. Berdasarkan wawancara yang

dilakukan terhadap Windra, staf HCPI, LSM Intemasional berbasis di Australia yang membuat

iklan tersebut mengemukakan bahwa dipilihnya Persipura sebagai ikon kampanye penggunaan

kondom di Papua adalah popularitas yang dimiliki oleh klub sepakbola tersebut. Diharapkan

dengan menjadikan idola masyarakat sebagai bintang iklan akan meningkatkan kesadaran warga

Papua akan pentingnya penggunaan kondom (Wawancara di Jayapura, 10 Agustus 2010).

Kampanye poster Persipura ini cukup efektif di kalangan laki-laki muda Papua. Beberapa

responden mengemukakan bahwa mereka masih mengingat dengan baik pesan yang dibawa oleh

poster ini terutama karena beberapa bintang sepakbola Persipura tersebut adalah idola mereka.

Akan tetapi ketika pertanyaan yang sama ditujukan kepada penonton perempuan, jawaban

mereka temyata berbeda. Beberapa pelajar putri SMA merasa bahwa iklan itu hanya untuk laki-

laki sehingga ada persepsi bahwa kondom hanya untuk laki-laki yang suka berganti pasangan

(Wawancara Lince Yembise, 12 Agustus 2010)
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Gambar 1: Iklan Kondom oleh pemain sepakbola PERSIPURA

Hal yang sama terulang pada iklan kondom yang diperankan oleh penyanyi Papua yang sedang

populer yaitu Edo Kondologit sebagaimana terlihat pada gambar 2. Edo yang tampil dengan

kalung khas Papua terlihat mencoba meyakinkan para pembaca tentang fungsi kondom bagi

masa depan Papua. Dengan motto ”Jaga Diri Pake Kondom, Jaga Papua dari HIV”, poster ini

secara eksplisit mengungkapkan bahwa masa depan Papua berada di tangan laki-laki. Poster

yang diproduksi oleh AUSAID pada tahun 2004 secara massif terlihat di beberapa sudut kota

Jayapura. Akan tetapi, berdasarkan wawancara dengan beberapa LSM perempuan seperti

Yayasan Harapan Ibu, iklan ini sekali lagi memperlihatkan bahwa kondom adalah domain laki-

laki. Tidak ada gambaran keluarga atau perempuan sehingga terkesan bahwa kondom hanya dan

untuk laki-laki (Wawancara Verenanda Kirihio, 16 Agustus 2010).
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Gambar 2: Iklan Kondom bersama penyanyi Edo Kondologit

Persoalan yang sama terulang pada gambar 3 yang mengambil setting di Pantai Sentani Jayapura.

Terlihat tidak ada perempuan, apalagi keluarga yang menjadi target dari iklan ini. Dari ketiga

gambar itu terlihat bahwa perempuan masih dipandang sebagai the other yang tidak dianggap

penting. Penggunaan kondom seakan-akan hanya berguna bagi laki-laki dan tidak ada implikasi

bagi kesehatan perempuan. Hal ini menyebabkan munculnya image bahwa kondom hanya

diperuntukkan untuk laki-laki dan untuk kepentingan laki-laki. Menariknya lagi, beberapa

responden laki-laki mengungkapkan bahwa kondom hanya untuk laki-laki lokal yang memiliki

tradisi multiple patners, sedangkan laki-laki perantau merasa lebih aman karena mereka tidak

memiliki tradisi itu. Di kalangan LSL (laki-laki yang melakukan seks dengan laki-laki), sebagian

LSL pendatang tidak mau melakukan hubungan seks (sukarela maupun terpaksa) dengan laki-

laki lokal karena mereka yakin bahwa laki-laki lokal tidak bersih (kotor) dan mengenal seks

>ejak usia masih sangat muda (Wawancara dengan Hasan dan Fian, 15 Agustus 2010).
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Gambar 3: Iklan Kondom dengan Latar Pantai Sentani

Stigma bahwa laki-laki lokal adalah ’jorok’ sangat kuat tertanam dalam persepsi laki-laki

non-Papua. Oleh sebab itu, pembuatan kampanye kondom yang bersifat maskulin justru dibaca

dengan makna yang sangat berbeda oleh pembaca. Kenyataan ini juga diperparah oleh belum

adanya iklan kondom perempuan yang mulai dipromosikan sejak tahun 2008. Dengan demikian,

mempromosikan pemakaian kondom hanya dengan menggunakan ikon dunia laki-laki temyata

tidak cukup efektif terutama kepada perempuan dan laki-laki non-Papua. Diperlukan upaya yang

lebih serius dan berpihak kepada perempuan bahwa kondom tidak hanya untuk laki-laki tetapi

juga menyelamatkan keluarga dan masa depan Papua secara keseluruhan. Beberapa LSM

perempuan kini mulai menyadari bahwa iklan kondom lebih efektif jika menyertakan perempuan

dan anak (keluarga) sehingga epidemi HIV bukan hanya persoalan laki-laki semata tetapi lintas

gender.
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Berdasarkan fakta-fakta temuan di atas tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab

tingginya prevalensi HIV AIDS di kalangan perempuan lokal, perlu digali potensi yang dimiliki

oleh local wisdom terutama local knowledge (pengetahnan lokal) yang dapat dipakai untuk

memberdayakan perempuan lokal di Papua. Ada beberapa pengetahuan lokal yang selama ini

menjadi strategi perempuan Papua dalam menanggulangi HIV. Berikut adalah beberapa upaya

yang dapat dilakukan diantaranya. Pertama, mengaktifkan kembali fimgsi dan peran perempuan

dalam kehidupan sosial di Papua. Kehidupan masyarakat Papua pada dasamya tidak dapat

dilepaskan dari peran perempuan yang memiliki posisi terhormat dalam budaya Papua. Salah

satu terobosan yang dilakukan oleh beberapa LSM lokal adalah mengaktifkan kembali peran

perempuan lokal dalam pengambilan keputusan misalnya dalam MRP (Majelis Rakyat Papua)

yang kini memiliki jumlah anggota perempuan yang cukup signifikan. Lince Yembise, aktivis

perempuan di OXFAM mengemukakan bahwa salah satu program yang sedang digalakkan

OXFAM adalah memberdayakan perempuan lokal terhadap hak-hak politik mereka. Dalam

beberapa pendampingan yang dilakukan OXFAM, perempuan yang memiliki posisi politik yang

signifikan seperti istri kepala desa, para bidan, istri ketua adat dll di kumpulkan secara rutin

dalam program OXFAM dan mereka diberi wawasan tentang gender. OXFAM juga memberikan

advokasi tentang pengelolaan uang sehingga penghasilan yang mereka miliki dapat digunakan

secara efisien. Program Women Empowerment juga melatih mereka untuk mengenal budaya

menabung dan mengelola keuangan dengan bijak. Tidak mudah bagi perempuan lokal Papua

untuk mengelola keuangan karena tradisi yang berlaku adalah laki-laki yang memegang

keuangan rumah tangga (Wawancara Lince Yembise, 12 Agustus 2010). Program pengelolaan

keuangan yang diadakan oleh OXFAM ini didasarkan pada realitas bahwa para perempuan ini

nemiliki posisi tawar yang cukup baik kepada suami-suami mereka agar mengelola keuangan
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dengan cara yang lebih bijak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ili Movono, project

coordinator HCPI {HIV Cooperation Project for Indonesia) yang berasal dari PNG, persoalan

utama yang menimpa perempuan Melanesia (PNG dan Papua) adalah kuatnya budaya patriarki

dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan kesadaran perempuan Melanesia akan pentingnya

kesetaraan gender juga merupakan program yang sedang digalakkan di PNG (Wawancara

dengan Ili Monovo, 15 Agustus 2010). Keberadaan MRP (Majelis Rakyat Papua) yang salah satu

programnya adalah merekrut perempuan lokal sebagai anggota MRP adalah sebuah terobosan

mengingat sulit sekali bagi mereka untuk memiliki posisi yang setara dengan laki-laki dalam

dunia publik. Local wisdom yang kedua adalah mengaktifkan peran perempuan di gereja.

Sebagaimana dikemukakan oleh Yohanna Tunya dari YKB (Yayasan Kesehatan Bethesda),

gereja mulai lebih memfokuskan programnya pada persoalan kesehatan. Ketika para perempuan

diberi peran yang lebih besar di gereja misalnya dengan merekrut anak-anak muda sebagai

Cheerleaders, mereka menjadi aktivis yang memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap

sesama perempuan. GKI bahkan mulai berinisiatif memperkenalkan kondom perempuan yang

sebelumnya dilarang oleh pihak konservatif dalam gereja. Langkah gereja terutam GKI ini sagat

penting mengingat gereja hanyalah satu-satunya lembaga yang dapat menjangkau selurug

pelosok Papua dengan program-program yang dikelola dengan baik.

Program pemberdayaan terhadap perempuan lokal yang telah dilakukan tim peneliti

I) Mengadakan pelatihan dan workshop tentang perilaku seksual beresiko dan strategi

pencegahan HIV/AIDS bersama LSM Yayasan Harapan Ibu pada tanggal 16 dan 20 Agustus

2010. Acara ini dihadiri oleh 14 anggota YHI dengan mengikutsertakan 3 orang PSJ (Pekeija

Seks Jalanan) yang masih berusia 14 tahun. Mereka menceritakan pengalaman mereka sebagai
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PSJ sejak masih berada di Sekolah Dasar. Workshop dan pelatihan ini merupakan salah satu

bentuk pemberdayaan perempuan lokal karena dalam acara tersebut, tim peneliti selama 2 hari

melakukan pendampingan para staf YHI yang selama ini memiliki binaan para waria dan PSJ.

Pada workshop ini, terungkap kendala yang mereka hadapi ketika mendampingi para waria dan

PSJ yang merupakan kelompok paling rentan terhadap HIV. Berdasarkan informasi dari direktur

YHI, Verenanda Kirihio, sebagian besar para waria binaan mereka telah meninggal dunia karena

terbatasnya akses kesehatan (Wawancara dengan ibu Vanda, 16 Agustus 2010). Demikian pula

dengan para PSJ yang sebagian besar masih dibawah umur. Mereka berasal dari pelosok Papua

yang melakukan urbanisasi ke Jayapura dan menjadi PSJ karena tuntutan ekonomi. Mereka

mengakui bahwa sebagian besar langganan mereka adalah bapak-bapak PNS yang mampu

membayar mereka dengan mahal asalkan mereka mau menservis mereka dengan baik. Sebagian

besar pelanggan mereka tidak mau menggunakan kondom dan seringkali meminta pelayanan

dengan beberapa PSJ sekaligus. Perilaku seksual dengan banyak PSJ pada saat bersamaan ini

sangat beresiko karena kemungkinan penularan sangat tinggi (Wawancara dengan PSJ, 16

Agustus 2010). Demikian pula, para laki-laki pelanggan mereka secara reguler akan memanggil

mereka terutama pada tanggal muda ketika dana Otsus (Otonomi Khusus) sudah mulai cair.

Terlihat dengan jelas bahwa Otsus memiliki kontribusi yang cukup besar bagi prevalensi HIV

AIDS karena penduduk lokal yang memiliki sistem hidup subsistem tidak memiliki ketrampilan

yang memadai untuk mengelola sistem keuangan yang merupakan budaa barn dalam hidup

mereka.
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Gambar 4. Pelatihan dan workshop Tim Peneliti tentang Perilaku Seksual Beresiko dan

Pencegahan HIV- AIDS dengan LSM Yayasan Harapan Ibu (YHI).

Pada acara workshop ini, tim peneliti juga memberikan pelatihan dan metodologi

penelitian seperti FGD (Focus Group Discussion) dan PEER sehingga LSM lokal memiliki bekal

tentang metode riset. YHI adalah LSM lokal yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi

terhadap nasib perempuan Papua. Akan tetapi, SDM yang dimiliki oleh YHI sangat terbatas

karena tidak satupun staf YHI yang menempuh pendidikan S-l. Sebagian besar dari mereka

adalah tamatan SMA dan SMP. Berdasarkan acara pelatihan dan workshop dengan LSM lokal

ini terlihat dengan jelas bahwa LSM sangat membutuhkan bantuan terutama penguatan kapasitas
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lokal (capacity building) sehingga mereka mampu menolong diri mereka sendiri dan

komunitasnya.

2) Program pemberdayaan yang juga dilakukan tim peneliti adalah dengan mengadakan acara

talk show pada segmen AIDS on AIR di RRI Jayapura. Acara ini disiarkan langsung ke seluruh

pelosok Papua setiap hari Rabu jam 16.00-17.00 WITA. Dengan menggimakan metode interaktif

tanya jawab dengan pendengar, acara ini menjadi salah satu acara andalan RRI Jayapura yang

didanai oleh HCPI/AUSAID sejak tahun 2007. Nara sumber yang biasanya memandu acara ini

berasal dari berbagai kalangan misalnya dokter, aktivis LSM hingga pejabat yang berwenang

dengan persoalan HIV/AIDS. Mengambil tema Pemberdayaan Perempuan Lokal, sebagian besar

pendengar lebih memanfaatkan acara ini untuk menggali informasi tentang HIV/AIDS. Para

pendengar yang sebagian besar perempuan juga menanyakan tentang kemungkinan untuk

menghapus Peraturan Daerah (Perda) yang merugikan perempuan misalnya Perda tentang

larangan mengkonsumsi minuman keras yang mulai diberlakukan di Manokwari pertengahan

tahun 2010. Perda ini sangat efektif untuk menekan jumlah peredaran minuman keras lokal

(milok) yang turut menyumbang angka tingginya prevalensi HIV di Papua. Jika milok dilarang,

sebagian besar pendengar RRI yakin bahwa angka kriminalitas dan HIV juga bisa menurun.

Hanya saja Perda ini masih berlaku di Manokwari dan belum berlaku di Jayapura. Pendengar

RRI pada acara ini juga mengharapkan bahwa RRI lebih aktif lagi melakukan kerjasama dengan

pihak universitas untuk mengadakan acara yang bersifat ilmiah seperti publikasi hasil penelitian

tentang HIV/AIDS. Berdasarkan wawancara dengan Direktur Penyiaran RRI Jayapura, ibu

Vlarion, kecil sekali partisipasi Universitas Cendrawasih dan Universitas Papua dalam acara-

icara yang diadakan RRI (wawancara dengan ibu Marion, 12 Agustus 2010). Persoalan lain yang

nengemuka dalam acara di RRI Jayapura adalah keinginan para perempuan Papua untuk
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memiliki kelompok/LSM yang menjangkau ke wilayah-wilayah Papua yang terpencil. Peran RRI

sangat diperlukan dalam hal ini karena RRI satu-satunya media komunikasi yang menjangkau

mereka. LSM yang peduli dengan HIV/AIDS masih terpusat di perkotaan sehingga perempuan

pedesaan masih sulit untuk dijangkau.
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Gambar 5: Peneliti Siaran di RRI Jayapura dalam Acara AIDS on AIR

3) Program lain yang dilakukan tim peneliti adalah dengan mengunjungi daerah terpencil

misalnya di Wamena sebagaimana gambar 6 di bawah ini. Membandingkan kehidupan dengan

setting perkotaan dan pedesaan penting dilakukan untuk mengetahui pola kehidupan para
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perempuan dan strategi pencegahan yang mereka miliki dalam melindungi diri mereka dari HIV.

Beberapa perempuan di Wamena sebagaimana tampak dalam gambar menceritakan bahwa laki-

laki sangat kuat dan sentral peranaxmya dalam keluarga. Misalnya pada keluarga pak Dominggus

dalam gambar ini, anak perempuannya yang bemama Martina hanya mampu menempuh

pendidikan SMP dan dilarang oleh ayahnya untuk melanjutkan ke SMA karena anggapan

ayahnya bahwa sekolah hanya untuk anak-anaknya yang laki-laki. Fenomena semacam ini cukup

banyak dijumpai di kalangan suku Dani yang hidup di Wamena. Sekalipun perempuan memiliki

andil yang cukup besar dalam mencari nafkah dengan menjadi penanam dan penokok sagu di

hutan, akan tetapi peran mereka masih sangat terbatas dalam pengambilan keputusan di keluarga

mereka. Honai (Rumah Adat Suku Dani), menjadi domain laki-laki. Sekalipun perempuan juga

memiliki honai khusus perempuan, tetapi mereka memiliki kesempatan yang sangat terbatas

untuk menyatakan pendapat kepada suaminya (wawancara dengan istri bapak Dominggus, 17

Agustus 2010).

Penting untuk dikaji pula bahwa temyata perempuan muda seperi Martina lebih

menguntungkan secara ekonomis kepada keluarga karena sumbangan yang mereka berikan dari

hasil menanam di hutan dan menjualnya di kota, sementara laki-laki muda lebih banyak

berpartisipasi dalam urusan pembuatan pagar rumah. Demikian pula dalam persoalan HIV/AIDS,

perempuan lokal di Wamena memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada laki-laki karena

peran gereja yang sangat dominan. Sebagaimana penuturan Martina, ia secara rutin datang ke

gereja dan mendapatkan informasi kesehatan termasuk HIV/AIDS dari para relawan gereja

(wawancara dengan Martina, 17 Agustus 2010). Acara konseling dengan gereja ini secara rutin

diselenggarakan setiap 1 bulan sekali setelah acara peribadatan. Dengan demikian fungsi gereja

dni telah bergeser terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Gereja menjadi arena
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bagi perempuan untuk lebih banyak mendapatkan informasi tidak hanya tentang spiritualitas

tetapi juga kehidupan praktis yang mereka butuhkan. Yohanna Tunya dari YKB (Yayasan

Kesehatan Bethesda) menuturkan bahwa YKB bekeija sama dengan GKI (Gereja Kristen

Indonesia) telah merekrut gadis-gadis desa di pedalaman Papua untuk menjadi Cheerleaders

mereka dalam program-program kesehatan yang di advokasi gereja. Dengan merekrut

Cheerleaders dari kalangan gadis lokal, partisipasi perempuan dalam gereja semakin meningkat

dan penyuluhan tentang HIV AIDS semakin tersebar ke penjuru desa. Program ini diadakan di

beberapa distrik hingga pelosok seperti kabupaten Jayawijaya (Wawancara Yohanna Tunya, 16

Agustus 2010).
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Gambar 6: Peneliti dengan Salah Satu Keluarga Suku Dani dl Wamena

Kemajuan yang dicapai dari acara yang melibatkan YKB dan GKI terlihat misalnya

dalam pakaian yang dikenakan oleh perempuan suku Dani yang sudah mulai lengkap. Mereka

telah meninggalkan budaya Koteka dan menyekolahkan anak perempuan mereka sekalipun
44



beijalan kaki cukup jauh. Fungsi pendidikan ini sangat penting karena HIV/AIDS memiliki

korelasi yang erat dengan tingkat kemiskinan dan pendidikan yang rendah (Morin, 2005: 17).

Data yang dikemukakan oleh Jack Morin dari Departemen Antroplogi Uncen menyebutkan

bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tingginya prevalensi HIV/AIDS di kalangan

penduduk lokal Papua adalah rendahnya kesadaran dan pengetahuan mereka tentang budaya

hidup sehat. Morin mengemukakan bahwa standard hidup sehat masih rendah karena di daerah

pegunungan seperti di Wamena, air bersih sulit diperoleh. Ketika kebutuhan utama terhadap air

yang masih sulit didapatkan ini, akan sulit memperkenalkan budaya cuci tangan atau budaya

mandi yang dapat menjadi salah satu upaya pencegahan penularan virus HIV. Dr David

Wambrow, seorang antropolog Uncen menuturkan bahwa mereka yang tinggal di pegunungan

masih sulit untuk memiliki budaya mandi karena air menjadi kebutuhan yang sangat mahal

wawancara David Wambrow, 17 Agustus 2010). Hal yang sama dikemukakan oleh William,

seorang lelaki muda suku Dani yang bekeija di sebuah hotel di Papua. Ia menceritakan sangat

sulit mendapatkan air bersih di Wamena. Ia terbiasa tidak mandi dan memilih menghabiskan

vaktunya di honai untuk menghangatkan diri. Cuaca yang dingin di Wamena mendukung

cebiasaan ini sehingga tingkat kebersihan masih tergolong rendah. Oleh sebab itu, persoalan HTV

li daerah pegunungan menjadi lebih kompleks dan rumit karena keterbatasan akses kesehatan

lan fasilitas air bersih sebagai faktor utama untuk hidup sehat. Leslie Butt (2009:15) menyatakan

>ahwa persoalan HIV AIDS di Papua sangat kompleks dibandingkan propinsi lain di Indonesia

:arena kontur dan persoalan geografis Papua yang berbeda antara masyarakat pantai, daratan dan

•egunungan.

) Pemberdayaan yang juga dilakukan oleh tim peneliti adalah advokasi terhadap anggota

’Nl/Polri yang berada di perbatasan Rl-Papua New Guinea. Pada gambar 7 dibawah ini terlihat
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kampanye besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah PNG untuk penanggulangan HIV

AIDS di wilayah Skouw yang merupakan perbatasan RI-PNG yang memiliki tingkat prevalensi

yang cukup tinggi terutama di kalangan anggota TNI/Polri yang bertugas di wilayah perbatasan.

Sebagaimana yang dilansir oleh harian lokal Cenderawasih Pos (Cenderawasih Pos, 12 Agustus

2010) terdapat 144 paijurit TNI/Polri yang positif terinfeksi HIV. Kepala Kesehatan KODAM

(Kesdam) XVII/Cendrawasih Letkol CKM Edi Purwanto mengakui bahwa wilayah perbatasan

RI-PNG sangat rentan terhadap HIV AIDS karena banyaknya PSK dan PSJ yang melayani para

prajurit tanpa menggunakan kondom. Banyaknya prajurit di perbatasan yang datang ke Skouw

tanpa ditemani oleh keluarga mereka menjadi salah satu sebab tingginya prevalensi HIV di

wilayah ini. Edi Purwanto mengakui bahwa hingga Juli 2010 menunjukkan total kasus HIV

sudah mencapai 160 kasus yang terdiri dari 103 ODHA prajurit, 8 ODHA PNS dan bahkan

sudah menulari keluarga dan anak-anak sebanyak 11 orang istri dan 2 orang anak keluarga

prajurit. Para prajurit yang ODHA masih diberi kesempatan untuk melanjutkan karir mereka di

kesatuan mereka dan mendapatkan pengobatan yang intensif dari Kesdam. Para prajurit dalam

kondisi prima karena kesehatan mereka yang terns dipantau dengan pemerikasaan kesehatan

setiap bulan. Letkol CKM Edi Purwanto menjelaskan bahwa ada beberapa langkah terobosan

yang telah dilakukan oleh Kodam Cenderawasih untuk menanggulangi hal ini misalnya dengan

nelakukan sosialisasi secara intensif dan pembagian pamflet tentang bagaimana virus HIV

nenginveksi seseorang dan sekaligus pencegahannya. Kebijakan lainnya adalah adanya

>engobatan gratis kepada keluarga TNI/POLRi dan PNS yang bertugas di daerah perbatasan.

Jagi mereka yang akan menikah, diwajibkan untuk melakukan tes dan bimbingan/konseling

srlebih dahulu untuk memastikan kondisi kesehatannya. Hal ini penting karena virus HTV dapat

;rdeteksi setelah 2-10 tahun apabila daya tahan tubuh seseorang tersebut cukup kuat.
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Gambar 7 Kampanye Penanggulangan AIDS di Perbatasan PNG-PAPUA di Skow

Terobosan Jain yang diJaJcukan oJeh Kodam Cenderawasih adalah dengan mengadakan

pemeriksaan secara berkala terhadap semua prajurit yang berdinas di Papua. Biaya pemeriksaan

ini tergolong mahal yaitu US $ 90-100/orang. Biaya yang culcup besar menjadi salah satu

kendala dalam penanggulangan HIV AIDS di wilayah perbatasan (Cenderawasih Pos, 16

Agustus 2010). Keijasama antara Kodam dan Dinas Kesehatan Papua dala hal ini cukup penting

mengingat persoalan HIV AIDS tidak dapat diselesaikan tanpa adanya program yang terpadu dan

berkelanjutan.

Beberapa program penanggulangan HTV AIDS yang telah dilakukan oleh pemerintah

lokal terutama kantor Departemen Pendidikan dan Kesehatan propinsi Papua yang penting untuk

iikaji adalah dikeluarkannya Surat Keputusan untuk mengintegrasikan program penanggulangan

HV AIDS di kalangan pelajar SMP dan SMA. Program Integrasi HIV pada mata kuliah
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MULOK (Muatan Lokal) ini akan diimplementasikan secara efektif pada awal tahun 2011.

Bambang Suhartawan, M.Pd yang menyusun silabus Program Integrasi ini mengemukakan

bahwa para pelajar sedini mungkin hams memiliki wawasan dan pengetahuan dasar tentang

HIV AIDS. Misalnya, mereka diminta untuk mengidentifikasikan penyakit yang sering

ditimbulkan akibat perilaku seks bebas, mengklasifikasikan perilaku seks bebas dan

mengkategorisasikan faktor-faktor penyebab seks bebas dll. Jenis Program Integrasi ini juga

bervariasi misalnya dalam bentuk diskusi kelompok, debat siswa, cipta baca puisi, membuat

karya tulis, mading, membuat brosur, poster, drama hingga pelatihan Sebaya. Berikut adalah

sebagian hasil kegiatan program Integrasi ini yang mulai diuji cobakan di beberapa SMA di

Jayapura. Para siswa terlihat cukup kreatif dalam membuat majalah dinding yang kemudian

diadakan kompetisi mading antar SMA sebagaimana gambar di bawah ini:
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Program integrasi ini merupakan program yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Propinsi Papua yang mengacu pada pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP) jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Bambang Suhartawan, M.Pd

menyatakan bahwa PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasioanal memberi mandat

kepada sekolah untuk mengelola Mulok (muatan lokal) sesuai dengan kebutuhan wilayah

setempat. Propinsi Papua kemudian menyusun Buku Panduan Pendidikan Pencegahan HIV dan

AIDS ini yang merupakan program keija sama dengan UNICEF, UNCEN, KPA, dan Dinas

Kesehatan Papua. Program yang akan di berlakukan secara serentak pada awal tahun 2011 ini

setidaknya memberikan harapan barn untuk menyelamatkan generasi muda Papua dari epidemi

HIV/AIDS.
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KESIMPULAN DAN SARAN

erdasarkan penelitian yang kami lakukan di Papua terlihat bahwa ketidakadilan gender

sangat merugikan bagi perempuan dalam upaya mereka untuk terhindar dari HIV/AIDS

sebagaimana telah dibahas dalam bab V. Kajian gender yang dipakai dalam penelitian ini

menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan marginalisasi

perempuan lokal Papua sehingga mereka menjadi korban par excellence HIV/AIDS. Pertama

adalah ketidak adilan gender dalam epidemi HTV/AIDS. Belum adanya kebijakan yang

berorientasi pada hak-hak perempuan adalah faktor utama. Kenyataan ini sangat ironis karena

perempuan memainkan peran penting dalam ekonomi keluarga. Kedua, budaya multi patners

yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Budaya ini sangat beresiko karena tidak

diimbangi dengan pemakaian kondom yang konsisten. Ketiga, kemiskinan dan pendidikan yang

rendah yang menjadi penyebab rendahnya pemahaman mereka terhadap kesehatan dan terutama

kurangnya informasi tentang HIV/AIDS. Keempat, adanya femininizaton dalam program

kampanye penggunaan kondom. Program kondom bagi perempuan masih belum diterima oleh

tokoh adat dan beberapa kalangan gereja yang konservatif. Kelima, terbatasnya partisipasi

perempuan di ranah publik. Dominasi laki-laki dalam setiap pengambilan kebijakan publik

mempersempit suara perempuan untuk didengar. Hal ini berdampak pada sedikimya kebijakan

yang berpihak pada perempuan terutama dalam layanan kesehatan pada perempuan di wilayah

pedesaan. Keenam, belum ada PERDA yang melarang produksi dan konsumsi minuman keras

baik yang lokal (milok) maupun minuman keras import yang dapat dibeli dengan mudah di

Papua. Sejauh ini hanya kabupaten Manokwari-Papua Barat yang secara resmi melarang milok.

Tingkat konsumsi miras sangat erat kaitannya dengan praktik seksual tanpa pengaman karena

ketika seseorang dalam keadaan mabuk sangat sulit untuk menggunakan kondom. Kenyataan ini
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telah menjadi salah satu isu yang cukup menonjol di kalangan aktivis LSM di Papua yang

mendesak pemerintah propinsi untuk melarang peredaran miras. Ketujuh, kampanye pemakaian

kondom yang masih berorientasi kepada dan untuk laki-laki. Kampanye kondom belum

mengintegrasikan fungsi kondm bagi kesehatan dan keamanan istri dan anak-anak.

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh tim peneliti adalah sebagai berikut. Pertama

Mengadakan pelatihan dan workshop tentang Perilaku Seksual Beresiko dan Strategi Pencegahan

HIV/AIDS bersama LSM Yayasan Harapan Ibu (YHI) di Jayapura. Acara ini tidak hanya

melatih para aktivis tentang strategi pencegahan HIV/AIDS tetapi juga membekali mereka

dengan metode riset seperti FGD dan PEER. Kedua, tim peneliti mengadakan acara talk show di

RRI Jayapura dalam acara AIDS on AIR yang memberikan informasi tentang penanggulangan

HIV/AIDS terutama di kalangan perempuan. Ketiga, pemberdayaan dengan mengunjungi

perempuan lokal Papua yang berada di wilayah pedesaan. Advokasi terhadap perempuan di

Wamena yang sangat terpencil ini secara khusus lebih pada kalangan istri kepala suku dan

perempuan muda yang jarang tersentuh dengan dunia luar. Keempat, mengadakan sosialisasi

efektivitas penggunaan kondom di kalangan anggota TNI/Polri di daerah perbatasan RI-PNG di

Skouw yang memiliki angka prevalensi HIV yang cukup tinggi.

Berdasarkan temuan fakta di lapangan, penelitian ini merekomendasikan hal-hal sebagai

berikut:

1. Merevitalisasi kebijakan lokal tentang pentingnya peran perempuan dan memaksimalkan

peran tokoh tradisional. Misalnya kearifan lokal yang menempatkan perempuan dalam

posisi yang terhormat sebagaimana ungkapan “Tanah ini adalah Mama, Ibu, bagian dari

identitas kami, kalau Mama hilang, kami bisa mati”. Local wisdom seperti ini harus digali
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kembali dan dilestarikan terutama oleh tokoh adat yang masih memegang peranan

penting di Papua

2. Pemanfaatan progarm PKK dan Posyandu untuk kampanye Keluarga Sehat dan Penuh

Kasih

3. Melakukan pendekatan gender dan HAM dalam mengimplementasikan program-program

yang berkaitan dengan pencegahan HTV/AIDS

Melibatkan kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan

dengan masa depan mereka khususnya dalam bidang kesehatan reproduksi

Menggimakan kearifan local Papua dalam kampanye kesehatan sehingga efektifitas

program itu lebih tepat sasaran

Meningkatkan keterampilan ( life skills) perempuan lokal Papua sehingga mereka tidak

4.

5.

6.

sepenuhnya tergantung secara ekonomi kepada suaminya
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LAMPIRAN
i SK DAN KD MULOK

PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV & AIDS
UNTUK TINGKAT SMA.SMK DAN MA

KELAS/SEMESTER : XI ( SEBELAS ) / II ( GENAP )
»

Alokasi
WaktuKls/SmtStandar Kompetensi Kompetensi dasar

4jp6.1. Mengenal metode pengobatan terbaru
terhadap AIDS_6.

XI/2Mengidentifikasi
masalah HIV dan AIDS
dalam kelangsungan
hidup bangsa dan negara

2jpXI/26.2. Mengenal status HIV melalui VCT
2jp6.3. Menganalisa permasalahan/problem sosial,

budaya yang mendukung peningkatan
penularan HIV_ XI/2

2 jp6.4. Menganalisa rekomendasi/hal-hal positif
dalam masyarakat yang dapat digunakan
untuk meningkatkan upaya pencegahan
penularan HTV_ XI/2

2 jp6.5. Mengenal dampak dari HIV dan AIDS pada
pembangunan daerah atau negara._ XI/2

2 jp6.6. Mengenal upaya-upaya untuk dapat
mengurangi dampak-dampak negatif dari HIV
dan AIDS khususnya anak dan remaja._ XI/2

4 jp7. 7.1. Menganalisa rekomendasi/hal-hal positif
dalam masyarakat yang dapat membantu
pencegahan timbulnya permasalahan sosial

Mengidentifikasi dan
Mengelola
permasalahan sosial

XI/2
4jp12.Menganalisa rekomendasi/hal-hal positif

dalam masyarakat yang dapat membantu
pencegahan timbulnya kerusakan lingkungan XI/2

4 jp8.1. Mengidentifikasi isu-isu kesehatan utama di
lingkungan masyarakat khususnya malaria
dan TBC

8.
Mengetahui dan
memahami isu-isu
kesehatan masyarakat

XI/2
8.2. Memahami upaya-upaya pencegahan

terhadap isu-isu kesehatan utama di
lingkungan masyarakat_

2 jp

XI/2
2 jp8.3. Mengenali isu-isu kesehatan global seperti flu

burung danf flu babi_ XI/2

Jumlah Jam Pelajaran di Kelas IX Semester II 30 jp

Keterangan : 1 Jam Pelajaran = 40 menit

i
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( RPP INTEGRASI MATA PELAJARAN )

SMA/SMK/MANama Sekolahv
Pendidikan Jasmani dan KesehatanMata Pelajaran

Napza/NarkobaMateri Pokok

X ( Sepuluh ) /1( Ganjil )Kelas / Semester

2 x 40 menitAlokasi Waktu

Standar Kompetensi 7. Budaya Hidup Sehat

: 7.1 Memahami Bahaya Penyalahgunaan Narkoba/NapzaKompetensi Dasar

: Mengidentifikasikan Dampak penyalahgunaan Narkoba/NapzaIndikator

I. Tujuan Pembelajaran

Diakhir proses pembelajaran, diharapkan:

1. Siswa dapat menyebutkan 3 dampak Narkoba/Napza tehadap keluarga dengan benar.
2. Siswa dapat menyebutkan 3 dampak Narkoba/Napza terhadap masyarakat dengan benar
3. Siswa dapat menyebutkan 4 dampak penyalagunaan Narkoba/Napza terhadap negara dengan benar.
4. Siswa mampu mengembangkan sikap keijasama, sportivitas, jujur, berpikir kritis, dan patuh pada

peraturan yang berlaku (keterampilan psikososial)

J
«

II. Materi Pembelajaran

Dampak Penyalagunaan Narkoba/Napza terhadap keluarga, masyarakat dan negara

III. Metode Pembelajaran: Diskusi kelompok, Penugasan, sharing informasi/ceramah

IV. Alat dan Bahan: Kertas Manila/piano, lembar kasus narkoba (miras atau lanilla)

dari koran lokal, alat tulis/spidol

V. Langkah - Langkah Pembelajaran

Kegiatan Awal (10 menit)

Apersepsi

1
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1. Guru menyampaikan salam kepada siswa/siswa dan menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan ini.
Selanjutnya sebelumnya guru memberika materi dengan menjelaskan dengan singkat bahaya
Narkoba/Napza.

$
Kegiatan Inti (60 menit)

1
(IS menit)

2. Siswa dibagi menjadi 3-4 kelompok disesuaikan dengan jumlah siswa.
3. Guru membagikan tugas berupa lembar kasus kepada masing-masing kelompok “ ORANG TUA

SERING BERTENGKAR ANAK JADI BUDAK SEKS DAN PUTAW “ atau berikan lembar kasus dari
koran local setempat (misalnya remaja yang terlibat kasus miras atau narkoba lainnya)

4. Setiap kelompok diminta untuk membaca dan mendiskusikan kasus tersebut dan
mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut:

Kelompok 1:

• Bagaimana pendapat kalian tentang kasus tersebut di atas? dan apa yang kalian lakukan bila teijadi
pada diri kalian?

• Menurut kalian apa dampak Narkoba/Napza terhadap keluarga?
Kelompok 2:

• Factor apa saja yang kalian ketahui penyebab orang menggunakan Narkoba/Napza?
• Menurut kalian apa dampak Narkoba/Napza terhadap masyarakat?
Kelompok 3:

• Apa yang akan kalian lakukan bila hal itu teijadi pada teman kalian?
• Menurut kalian apa dampak Narkoba/Napza terhadap negara?

X

(45 menit)

6. Selanjutnya setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan/menyajikan hasil diskusi
kelompoknya di depan kelas. Kelompok lain diberi kesempatan untuk memberikan 1 komentar,
tanggapan atau pertanyaan.

7. Guru mencatat/merangkum hal-hal penting yang muncul pada saat presentasi tersebut.

Kegiatan Penutup (5 menit)

8. Diakhir kegiatan guru memberikan penegasan terhadap materi dan hasil yang diperoleh bersama dalam
pembelajaran.

VI. Sumber Belajar

1. Buku Pedoman Narkoba/Napza dari BNN dan Pedoman Life Skill Education HIV-AIDS.
2. Modul Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja. Buku 1 Kesehatan Reproduksi Remaja. The

Indonesian Planned Parenthood Association Region Papua (Perkumpulan Keluarga Berencana
Indonesia/PKBI Papua). Reprinted with financial support from UNICEF Australian National Committee.
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