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PESAN POKOK

Upaya pencegahan HIV dan Infeksi Menular 

Seksual (IMS) telah mengalami kemajuan secara 

ilmiah dengan terbuk�nya efek�fitas kondom 

sebagai sarana pencegahan. Tetapi upaya untuk 

menerapkan strategi pencegahan efek�f ini 

seringkali mengalami hambatan yang datang 

dari tokoh masyarakat dan agama yang memiliki 

pandangan berbeda. Oleh karena itu, 

pengembangan strategi melibatkan tokoh 

masyarakat dan tokoh agama dalam promosi 

pencegahan penularan HIV dan IMS perlu 

diperkuat dengan pendekatan kultural. 

Pendekatan kultural ini diarahkan untuk 

membangun pemahaman komprehensif tokoh 

masyarakat dan tokoh agama terhadap 

efek�fitas program pencegahan infeksi menular 

seksual dengan kondom. Diharapkan dukungan 

tokoh agama dan masyarakat terhadap program 

PMTS pada populasi kunci bisa diperkuat dan 

sekaligus bisa meningkatkan efek�vitasnya. 

Policy brief ini dimaksudkan untuk menawarkan 

strategi memperkuat keterlibatan tokoh 

masyarakat dan tokoh agama dengan 

membangun lingkungan yang kondusif melalui 

pendidikan dan penggalian nilai-nilai yang 

relevan terkait pengakuan hak-hak kesehatan 

dan pengetahuan penggunaan kondom sebagai 

pencegahan infeksi menular seksual.



 

 
 

PUSAT KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KESEHATAN (PKMK) FAKULTAS KEDOKTERAN UGM 

policy brief 

PENGANTAR 

Keefektifan kondom dalam pencegahan Infeksi 
Menular Seksual (IMS) dan HIV telah terbukti 
pada beberapa penelitian dan bukti ilmiah. 
Penelitian yang dilakukan oleh Darroch dan 
Bankole (2003) menggambarkan efektifitas 
kondom dalam penurunan prevalensi HIV di 
Uganda pada tahun 1990‐an. Selain itu, adanya 
kebijakan untuk destigmatisasi kondom di 
Thailand, Kamboja dan Brasil menunjukan hasil 
yang signifikan dalam penurunan infeksi HIV di 
kalangan Wanita Pekerja Seks (WPS) dan 
pelanggannya (UNAIDS, 2004). Lebih lanjut, 
meta analisis yang dilakukan oleh Steven D. 
Pinkerton and Paul R. Abramson (1997) 
menunjukkan bahwa penggunaan kondom 
secara konsisten akan sangat efektif dalam 
pencegahan HIV (90– 95%). Centers For Disease 
Control and Prevention (CDC) juga telah 
merangkum efektifitas kondom dalam 
pencegahan IMS dan HIV, dengan melaporkan 
hasil laboratorium terkait efektifitas 
penggunaan kondom dalam pencegahan IMS 
dan HIV (CDC, 1993). 
 
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Kokcken 

dan Schalmaan (2006) menunjukkan bahwa 

upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS 

melalui penggunaan kondom seringkali 

dihambat dengan adanya norma subyektif, 

tabu dalam mendiskusikan seks, gender, dan 

sikap machoisme. Pada sisi yang lain, 

keberhasilan dalam menyikapi faktor sosial dan 

budaya seperti yang dilakukan di Thailand bisa 

meningkatkan efektivitas penanggulangan HIV 

dan AIDS melalui penggunaan kondom yang 

konsisten pada hubungan seks yang berisiko. 

Beberapa hal yang memengaruhi keberhasilan 

tersebut adalah komitmen politik dari penguasa 

terhadap fakta HIV dan AIDS. Pengakuan hak 

politik dan kesehatan kelompok populasi kunci 

[misalnya, Wanita Pekerja Seks (WPS), 

Pengguna Jarum Suntik (Penasun), Lelaki yang 

berhubungan seks dengan Lelaki (LSL), Waria] 

adalah dasar untuk mendorong masyarakat 

bisa menerima kampanye yang dilakukannya. 

Selain dukungan politik, dukungan masyarakat 

terhadap kampanye tersebut juga berhasil 

untuk mengurangi stigmatisasi terhadap HIV 

dan AIDS. Keterlibatan secara aktif berbagai 

komponen termasuk tokoh agama dan 

masyarakat dalam promosi pencegahan HIV 

dan AIDS melalui kondom yang disertai dengan 

promosi budaya hidup sehat akan mendorong 

kemungkinan‐kemungkinan peningkatan 

kesadaran masyarakat untuk bersama‐sama 

menekan laju penularan HIV dan AIDS di 

masyarakat. 

Untuk itu, diperlukan suatu strategi yang efektif 

agar promosi pencegahan penularan HIV 

melalui transmisi seksual dapat diterima oleh 

masyarakat luas. Pelibatan tokoh‐tokoh kunci 

seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat 

sangat penting agar masyarakat mendapatkan 

pemahaman yang benar secara medik dan 

peneguhan secara kultural terkait pencegahan 

penularan HIV melalui transmisi seksual. 

Keterlibatan para tokoh agama dan tokoh 

masyarakat adalah bentuk tanggung jawab 

sosial untuk memberikan perlindungan 

terhadap masyarakat luas agar tidak terinfeksi 

IMS dan HIV.  

 

PILIHAN KEBIJAKAN 

Di Indonesia, upaya mempromosikan 

pencegahan penularan HIV melalui penggunaan 

kondom telah lama dilakukan. Kebijakan 

tentang hal tersebut bisa dilihat pada Peraturan 

Menteri Kesehatan No. 21 tahun 2013 tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS dan Surat Edaran 

Menteri Kesehatan No 129 tahun 2013 yang 

menyebutkan bahwa pencegahan penularan 

IMS dan HIV bisa dilakukan dengan pemberian 

kondom yang merupakan bagian dari paket 
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pengobatan IMS. Sebelumnya, berbagai 

kebijakan yang sama juga telah dikembangkan 

oleh KPA Nasional baik dalam bentuk kebijakan 

dan program seperti 100% penggunaan 

kondom pada tahun 1990an hingga program 

Penanggulangan HIV melalui Transmisi Seksual 

(PMTS) seperti tampak pada Strategi Nasional 

Penanggulangan HIV dan AIDS (SRAN) 2010‐

2014 menargetkan penggunaan kondom 100% 

pada setiap kali melakukan hubungan seksual 

yang berisiko. 

Kebijakan promosi pencegahan penularan HIV 

melalui penggunaan kondom secara konsisten 

pada hubungan seksual yang berisiko ini belum 

memberikan hasil yang memadai. Pemakaian 

kondom oleh populasi kunci belum mencapai 

target seperti yang diharapkan. Kajian yang 

dilakukan oleh Hafrida dkk (2008) menunjukkan 

alasan tidak efektifnya strategi promosi 

kondom di lokalisasi.  

Pelaksanaan program ini juga seringkali 

menimbulkan resistensi dari berbagai elemen 

masyarakat terutama yang melihat isu ini dari 

sudut pandang norma, moral dan agama. 

Sebagai contoh, penolakan terhadap Pekan 

Kondom Nasional 2013 membuktikan bahwa 

faktor agama, nilai moral dan budaya menjadi 

faktor yang kuat memengaruhi diterima atau 

tidaknya sebuah kebijakan. 

Hasil Kajian Dokumen Pusat Kebijakan dan 

Manajemen Kesehatan (PKMK FK‐UGM) 

menunjukkan beberapa isu penting yang 

menjadi faktor kurang efektifnya promosi 

pencegahan penularan HIV melalui transmisi 

seksual, yaitu : 

1. Kurang adanya kebijakan dengan dasar 

hukum yang kuat dan konsisten yang 

mengatur pelaksanaan promosi 

pencegahan HIV melalui penggunaan 

kondom. Kebijakan yang saat ini lebih 

diarahkan secara spesifik kepada populasi 

yang terdampak HIV. 

2. Belum ada pendidikan masyarakat yang 

memadai dan kontekstual untuk promosi 

pencegahan HIV dan AIDS melalui 

penggunaan kondom. 

3. Persepsi kondom sebagai satu‐satunya alat 

untuk mencegah penularan HIV dan AIDS 

melalui hubungan seksual membuat 

promosi kondom merupakan penguat 

terhadap bentuk dukungan terhadap 

hubungan seksual di luar lembaga 

perkawinan. Situasi ini jelas akan membuat 

sulit bagi berbagai pihak termasuk birokrasi 

pemerintah, penyedia layanan kesehatan, 

masyarakat sipil atau bahkan kelompok 

populasi kunci untuk mendukung secara 

terbuka promosi pencegahan penularan 

HIV melalui pemakaian kondom yang 

konsisten. 

4. Kebijakan dan program HIV dan AIDS 

bersifat vertikal dan sentralistik sehingga 

mengabaikan konteks situasi sosial dan 

budaya lokal. Isu kondom merupakan isu 

yang sensitif di berbagai daerah sehingga 

kebijakan‐kebijakan yang ada tidak 

mencukupi variasi persepsi dan sikap yang 

begitu beragam terhadap kondom. 

Pengalaman pelaksanaan kebijakan dan 
program promosi pencegahan HIV dan AIDS 
melalui penggunaan kondom menunjukkan 
bahwa perlu adanya sinkronisasi arah kebijakan 
dan program AIDS pada tingkat nasional hingga 
daerah dengan landasan hukum yang lebih 
kuat, inklusif, serta mendorong partisipasi yang 
lebih besar dari tokoh agama dan masyarakat. 
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REKOMENDASI 
 
Rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk 
pengembangan strategi pelibatan aktif tokoh 
masyarakat dan tokoh agama dalam 
pencegahan penularan HIV melalui transmisi 
seksual adalah sebagai berikut: 
1. Mengembangkan seri dialog kebijakan 

dengan tokoh agama dan tokoh 
masyarakat pada tingkat nasional hingga 
daerah secara berkesinambungan sehingga 
ada tingkat kesepahaman dan pembagian 
peran yang jelas dalam mendukung 
promosi pencegahan HIV dan AIDS melalui 
hubungan seksual. Dialog kebijakan yang 
inklusif ini akan memungkinkan 
terserapnya aspirasi dan kepentingan dari 
tokoh agama dan tokoh masyarakat. 

2. Pengembangan seri pendidikan masyarakat 
yang mencerminkan nilai‐nilai budaya dan 
agama dalam pencegahan penularan HIV 
dan AIDS melalui hubungan seksual, 
termasuk pengembangan kapasitas secara 
berkelanjutan bagi para pendidik yang 
berasal dari tokoh agama dan tokoh 
masyarakat sehingga bisa mengurangi 
stigma terhadap HIV dan AIDS dan orang‐
orang yang terdampak. 

3. Berfokus pada pembenahan kebijakan 
promosi pencegahan penularan HIV 
melalui transmisi seksual yang telah dibuat 
dengan melibatkan tokoh agama dan 
masyarakat agar lebih mampu laksana di 
tingkat lapangan daripada memproduksi 
kebijakan‐kebijakan baru yang bersifat 
parsial. 

4. Penyedia layanan baik pemerintah maupun 
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di 
tingkat lapangan perlu mengembangkan 
strategi promosi yang menargetkan 
kelompok yang terdampak dan sekaligus 
tokoh masyarakat dan tokoh agama di 
sekitarnya tentang pencegahan HIV melalui 
hubungan seksual sesuai dengan konteks 
sosial dan budaya lokal dengan mengacu 
pada strategi yang telah ditetapkan pada 
tingkat nasional atau daerah. 

5. Keterlibatan yang lebih besar sektor swasta 
khususnya distributor dan retailer kondom 
dalam pengembangan pesan‐pesan 
promosi pencegahan HIV dan AIDS melalui 
penggunaan kondom, karena ada 
kecenderungan bahwa sektor swasta 
mengembangkan pesan tentang 
penggunaan kondom tidak searah dengan 
pesan promosi kesehatan masyarakat 
bahkan seringkali memperkuat mitos‐mitos 
tentang kondom. 
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