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ABSTRACT
Sexually transmitted infections (STIs) are a threat to society in
the era of global health. Data from the World Health Organization
(WHO) states, more than 1 million cases of STIs are found every day
worldwide. The increase number of STI cases requires health workers
to think about various preventive measures so that the cases do not
increase. Prevention of STIs can be done with several conventional
steps including being faithful to one partner and using a condom
during sexual intercourse. There was a consideration in the quantity
and quality of scientific evidence documenting the safety and health
benefits of circumcised men as a method of preventing STIs. Male
circumcision has emerged as a means of reducing the transmission

of sexually transmitted infections. In recent decades, several studies
have produced evidence on the effects of male circumcision on HIV
transmission. Circumcision in men is recommended as an effective
preventive strategy against sexually transmitted infections, in addition
to several methods such as increasing screening and counseling,
delivering education related to abstinence, using condoms, reducing
the habit of changing sexual partners, and testing for HIV early so
that it can start immediately antiretroviral therapy. There were a lot
of controversy surrounding male circumcision. The correct procedure
for circumcision can be beneficial, although short-term surgical
complications and suspected long-term harm are also possible.
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Infeksi menular seksual (IMS) merupakan ancaman bagi masyarakat
pada era kesehatan global. Data World Health Organization (WHO)
menyatakan bahwa lebih dari 1 juta kasus IMS ditemukan setiap
hari di seluruh dunia. Peningkatan jumlah kasus IMS mengharuskan
tenaga medis untuk memikirkan berbagai tindakan preventif agar
semakin hari kasus tidak semakin bertambah. Pencegahan terhadap
adanya IMS dapat dilakukan dengan beberapa langkah konvensional
diantaranya setia pada satu pasangan dan menggunakan kondom
saat berhubungan seksual. Terdapat pertimbangan dalam kuantitas
dan kualitas bukti ilmiah yang mendokumentasikan keamanan
dan manfaat kesehatan pada pria yang telah disirkumsisi sebagai
salah satu metode pencegahan IMS. Sirkumsisi pada pria telah
muncul sebagai sarana dalam mengurangi transmisi infeksi menular

seksual. Dalam beberapa dekade terakhir, beberapa penelitian telah
menghasilkan bukti mengenai efek sirkumsisi pada pria dalam
transmisi human immunodeficiency virus (HIV). Sirkumsisi pada
pria dianjurkan sebagai strategi pencegahan yang efektif terhadap
infeksi menular seksual, selain dengan beberapa metode seperti
meningkatkan skrining dan konseling, penyampaian edukasi terkait
dengan abstinensia, penggunaan kondom, mengurangi kebiasaan
berganti-ganti pasangan seksual, dan tes HIV lebih dini sehingga
dapat segera memulai terapi antiretroviral. Banyak kontroversi
seputar sirkumsisi pada pria. Prosedur tindakan sirkumsisi yang
benar bisa membawa manfaat, meskipun komplikasi bedah jangka
pendek dan dugaan kerugian jangka panjang juga masih mungkin
terjadi.
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PENDAHULUAN
Infeksi menular seksual (IMS) merupakan ancaman
bagi masyarakat pada era kesehatan global. Data
World Health Organization (WHO) menyatakan
bahwa lebih dari 1 juta kasus IMS ditemukan setiap
hari di seluruh dunia. Setiap tahun, diperkirakan
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terdapat 357 juta infeksi baru dengan klamidia,
gonore, sifilis, dan trikomoniasis. Lebih dari 500
juta orang diperkirakan memiliki infeksi genital
dengan herpes simpleks virus (HSV). Terdapat data
290 juta wanita yang mengalami infeksi human
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papillomavirus (HPV). Selain itu, bertambahnya
kasus IMS juga meningkatkan kerentanan terhadap infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV),
memiliki morbiditas jangka panjang, menunjukkan
resistensi obat dalam kasus gonore, menyebabkan
infertilitas, penularan IMS berisiko dari ibu ke
anak, dan meningkatkan mortalitas prematur. Data
yang diperoleh dari Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) pada 28 Agustus 2018,
memperkirakan lebih dari 200.000 IMS tahunan kasus di Amerika Serikat pada tahun 2017,
menjadi peringatan penting bagi “krisis kesehatan
masyarakat”.1 Sirkumsisi pada pria telah muncul
sebagai sarana dalam mengurangi transmisi infeksi
menular seksual. Dalam beberapa dekade terakhir,
beberapa penelitian telah menghasilkan bukti
mengenai efek sirkumsisi pada pria dalam transmisi HIV.2

SEJARAH SIRKUMSISI
Sirkumsisi pada pria secara histori telah dikaitkan
dengan praktek keagamaan dan identitas etnis.
Sirkumsisi dipraktekkan di kalangan orang-orang
jaman kuno, termasuk orang Mesir dan Yahudi,
dengan data yang tercatat menggambarkan bahwa
praktek tersebut berasal makam karya kerajaan
berasal dari Mesir dan lukisan dinding pada tahun
2300 sebelum Masehi (Gambar 1).5
Tindakan sirkumsisi dilakukan karena tiga
alasan utama. Pertama, dapat dilakukan untuk
makna ritual atau keagamaan (sebagai contoh orang
Yahudi melakukan sirkumsisi pada anak-
anak

Gambar 1 Sejarah Sirkumsisi5

Gambar 2 Anatomi Genitalia Eksterna Pria3
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setelah 8 hari kehidupan, sedangkan pada agama
Muslim saat berusia antara 4 tahun dan 13 tahun).
Kedua, dilakukan untuk tujuan profilaksis yaitu
menjamin kebersihan. Ketiga, terutama di negara-
negara barat, memiliki indikasi terapi untuk berbagai penyakit yang terkait seperti fimosis.4 Pertama
kali, laporan mengenai status sirkumsisi sebagai
faktor risiko potensial untuk infeksi menular
seksual dipublikasikan di 1855 oleh Hutchinson.7

ANATOMI DAN FISIOLOGI GENITALIA
EKSTERNA PRIA
Penis adalah organ reproduksi pria yang terletak
di atas dan di depan skrotum, serta di bawah dan
di depan simfisis pubis. Radix penis melekat pada
cabang ischio-
pubik dan ligamentum suspensor
penis. Batang penis memiliki bentuk silinder pipih,
dibentuk oleh dua korpus yaitu kavernosa dan
spongiosum uretra. Korona memisahkan pangkal glans penis dari batang penis. Glans dibentuk
melalui pembengkakan korpus spongiosum dari
uretra berbentuk kerucut.4
Kulit preputium dapat bergerak pada lapisan
di bawahnya. Suplai darahnya berasal dari cabang
pudendal eksternal pembuluh darah femoralis.
Kulit yang menutupi glans disebut preputium atau
kulup. Preputium merupakan suatu lipatan yang
terdiri dari sebagian kulit dan sebagian mukosa
yang berlanjut di mukosa glans di sulkus balanopreputial. Permukaan luar dilanjutkan dengan kulit
penis, sedangkan permukaan bagian dalam pada
glans hanya menempel pada sulkus balanopreputial
dan frenulum. Frenulum adalah lipatan mukosa
berbentuk segitiga yang cenderung ke permukaan
bagian dalam preputium dari glans ke bagian bawah
kelenjar 8-10 mm di belakang meatus uretra eksternal. Frenulum pendek dapat mengakibatkan nyeri
saat ereksi disertai adanya robekan (Gambar 2).4
Rongga virtual pada preputium dilumasi oleh
smegma yang dihasilkan oleh kelenjar Tyson.
Dalam kondisi higienitas yang buruk, smegma
dapat terakumulasi dan menjadi sumber infeksi
yang menyebabkan balanoposthitis. Balanoposthitis
berulang dapat menyebabkan perlekatan antara
permukaan bagian dalam preputium dan mukosa
glans. Pada sebagian besar kasus, lubang preputial
cukup lebar dan lemah untuk secara bebas ditarik
ke atas glans. Restriksi cincin preputial dapat
mencegah glans terlepas dari rongga preputial baik
saat istirahat atau selama ereksi, kondisi ini disebut
sebagai fimosis.4

Mekanisme Biologi
Ada beberapa mekanisme yang dapat menjelaskan
peranan preputium dalam suatu infeksi menular
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KOMPLIKASI SIRKUMSISI

Gambar 3 Aspek penis yang tidak disirkumsisi yang dapat meningkatkan
risiko infeksi selama dan setelah hubungan seksual3
seksual seperti HIV. Terjadinya luka lecet akibat
trauma setelah berhubungan seksual umumnya
lebih banyak terjadi pada penis yang tidak disirkumsisi. Celah pada barier kulit ini nantinya
berperan sebagai pintu masuk untuk mikroorganisme. Sel Langerhans merupakan target untuk HIV,
dan bagian dalam dari preputium memiiki kepadatan tinggi sel ini. Preputium bagian dalam tidak
memiliki keratin sehingga menjadi lebih mudah
ditembus oleh mikroorganisme. Bakteri anaerob
yang memicu inflamasi lebih sering ditemukan
pada celah preputium dan dapat memfasilitasi
kelangsungan hidup virus tersebut. Area permukaan preputium yang lebih luas dikaitkan dengan
kemungkinan terkena HIV positif yang lebih tinggi
(Gambar 3).2

Sirkumsisi pada umumnya adalah prosedur yang
aman dengan risiko dan efek samping yang sangat
rendah jika dilakukan oleh tenaga profesional. Efek
samping merugikan akibat sirkumsisi dilaporkan
berkisar antara 0-16%. Rentang yang cukup luas
ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia
saat dilakukan sirkumsisi, metode operasi, lamanya
waktu untuk follow up, tipe, dan pengalaman operator. Komplikasi dapat terjadi secara dini ataupun
lanjut. Komplikasi dini yang dapat ditemukan
seperti perdarahan, infeksi, cedera uretra, amputasi
glans penis, penyembuhan luka yang tidak baik.
Komplikasi lanjut diantaranya stenosis meatal,
perlengketan, fimosis sekunder, dan hasil kosmetik
yang buruk. Secara keseluruhan, komplikasi yang
terjadi sekitar 2%, angka ini meningkat tiga kali
lipat jika dilakukan pada usia dewasa.2 Data penelitian lain (Perera et al 2010), menunjukkan efek
samping tidak diinginkan terjadi 4,8% pada pria
berusia 15-49 tahun. Cedera pada glans, timbulnya jaringan parut yang parah, dan fistula uretra
kulit adalah komplikasi yang jarang dari prosedur
sirkumsisi ini.4,13 Dalam perekembangannya,
terdapat laporan yang masih menjadi kontroversi
tentang sirkumsisi yang menyebabkan disfungsi
seksual atau penurunan kepuasan dalam hubungan
seksual. Namun, tidak ada perbedaan kepuasan
seksual yang dilaporkan dalam kelompok penelitian secara acak pada pria di Uganda atau Kenya
sebelum dan sesudah mereka disirkumsisi.7

PATOFISIOLOGI SIRKUMSISI DALAM
MENURUNKAN INFEKSI MENULAR
SEKSUAL

Patofisiologi yang mendasari efektifitas sirkumsisi
pada pria dalam menurunkan jumlah kasus HIV
METODE SIRKUMSISI
dan infeksi menular seksual lainnya adalah multiSirkumsisi merupakan salah satu prosedur bedah faktorial, dengan berbagai faktor anatomi sebagai
yang paling kuno. Selama dua dekade terakhir, fungsi proteksi. Sirkumsisi dikaitkan dengan
prosedur ini telah dikombinasikan dengan teknik penurunan frekuensi ulkus genital. Infeksi virus
bedah yang lebih modern, meskipun teknik dapat masuk melalui ulkus genital atau mikrolesi di
konvensional masih lazim digunakan pada beber- mukosa preputium. Diperkirakan 11% penurunan
apa bagian dunia. Sirkumsisi melalui pembedahan penularan HIV pada laki-laki yang disirkumsisi
dicapai dengan menyingkirkan preputium dan disebabkan oleh pengurangan jumlah ulkus genimemperkirakan seberapa banyak tepi yang terpo- tal simptomatik dan 9% penurunan jumlah HIV
2.
tong. Dalam teknik konvensional, penghilangan dimediasi oleh berkurangnya insiden HSV-
preputium tersebut dengan menggunakan pisau Kulit preputium menciptakan rongga subpreputial
atau gunting. Meskipun teknik ini lebih akurat, yang hangat dan lembab yang dapat membantu
tetap diperlukan anastesi lokal atau umum.2 kelangsungan hidup virus dan bakteri anaerob.
Penelitian dari Huang et al 2017, melakukan meta- Kulit preputium pria yang tidak disirkumsisi ditarik
analisis pada 18 uji coba terkontrol secara acak, ke atas batang penis selama hubungan seksual
membandingkan tiga metode sirkumsisi yang ketika penis mengalamai ereksi. Hal ini menyebabberbeda, termasuk metode sirkumsisi konven- kan terpaparnya mukosa preputium ke vagina dan
cairan serviks yang memudahkan penetrasi mukosa
sional, disposable suture device, dan Shang Ring.2,13
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lainnya yaitu melalui mukosa preputium mengandung kepadatan tinggi sel dendritik (Langerhans),
sel T CD4+ dan sel T CD8 +, yang merupakan
target infeksi HIV, dan HIV mampu penetrasi ke
preputium yang menginfeksi sel Langerhans. Pada
laki-laki yang terinfeksi HSV-2, ada peningkatan
kepadatan sel T CD4+ di kulit preputium, yang
dapat membantu menjelaskan mengapa laki-laki
yang terinfeksi HSV-2 berisiko lebih tinggi tertular
HIV.6,7

PERANAN SIRKUMSISI DALAM
TRANSMISI HIV
Gambar 4 Penis yang tidak disirkumsisi tanpa mengalami ereksi5

Gambar 5 Penis yang tidak disirkumsisi saat mengalami ereksi dan jalan
masuk virus HIV5
preputium bagian dalam dan menyebabkan infeksi.
Sirkumsisi mengakibatkan hilangnya jaringan yang
kaya pembuluh darah ini dengan lapisan keratin
yang tipis dan diganti menjadi jaringan parut.
Dengan demikian, merupakan hal yang masuk akal
untuk mendukung temuan bahwa sirkumsisi dapat
mengurangi kejadian infeksi menular seksual.6,7,11
Selain faktor anatomi, ada kemungkinan faktor
seluler yang berperan sebagai faktor proteksi diantara pria yang disirkumsisi. Telah dihipotesiskan
bahwa mukosa bagian dalam preputium mengandung sedikit keratin dibandingkan dengan epitel dari
batang penis, sulkus koronarium dan glans, yang
dapat memfasilitasi akses mukosa dari HIV, HSV-2
atau HPV ke epitel. Hal ini menunjukkan bahwa
HIV lebih mudah tertular melalui permukaan
mukosa bagian dalam daripada jaringan serviks.
Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa
ketebalan keratin antara permukaan bagian dalam
dan luar preputium adalah sama. Sementara ketebalan keratin mungkin tidak dapat menjelaskan
mekanisme proteksi dari sirkumsisi, mekanisme
1160

Pada sebagian besar studi observasional sejak
tahun 1986 menunjukkan efek proteksi sirkumsisi
pada pria terhadap infeksi HIV. Sebuah meta-
analisis untuk studi ini memperkirakan bahwa
sirkumsisi memberikan pengurangan risiko sebesar 60% (RR 0,42 95% CI 0,34-0,54). Studi epidemiologi global juga menunjukkan penurunan insiden
HIV diantara pria yang disirkumsisi. Metode yang
digunakan dan saat usia berapa sirkumsisi dilakukan pada orang tersebut serta perilaku seksualnya
adalah faktor modifikasi yang dapat memengaruhi
(Gambar 4 dan 5).2
Kemanjuran sirkumsisi pada pria sebesar 60%
melindungi pria heteroseksual terhadap infeksi
HIV menjadikan sirkumsisi menjadi metode yang
lebih efektif daripada kondom.10 Meta-analisis
dari 15 penelitian observasional memperkirakan
pengurangan risiko 58% terkait dengan sirkumsisi pada pria (RR 0,42, 95% CI 0,34-0,54). Tiga
penelitian RCT lainnya yang semuanya dilakukan
di Afrika, telah menunjukkan hasil yang signifikan
efek perlindungan sirkumsisi pada penularan HIV
oleh laki-laki heteroseksual. Siegfried et al 2009
memperkirakan efek pada pengurangan risiko
50% pada 1 tahun dan 54% pada 2 tahun (RR 0,46
95% CI 0,37-0,72).2,14 Di negara Afrika, sirkumsisi
mengurangi risiko penularan HIV dari wanita ke
pria sebesar 50-
60%. Secara biologis, sirkumsisi
sebagai metode pencegahan infeksi HIV juga
didukung oleh hasil imunohistologis dan histopatologis penelitian yang menemukan bahwa kepadatan sel target HIV yang lebih tinggi di mukosa
bagian dalam preputium.2,9
Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-
laki (LSL) adalah sumber transmisi HIV yang
paling umum di negara-negara dengan pendapatan tinggi. Data dari CDC memperkirakan bahwa
lebih dari 80% dari 31.990 pria yang baru didiagnosis sebagai HIV pada tahun 2015 adalah karena
penularan homoseksual. Dalam metaanalisis dari
21 studi observasional, sirkumsisi pada pria tidak
dikaitkan dengan risiko yang lebih rendah pada
infeksi HIV pada LSL (OR 0,86, 95% CI 0,7-1,06).
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Namun demikian, dalam pelaporan, sirkumsisi
pada pria ditemukan sebagai faktor protektif (OR
0,27, 95% CI 0,17-0,44).2,15 Untuk menggambarkan dampak minimal sirkumsisi pada pria dalam
pencegahan HIV, Londish et al 2010 dibuat model
matematika. Populasi LSL di negara maju dengan
prevalensi HIV awal, kemudian 10% menjalani
sirkumsisi secara universal, maka kejadian HIV
hanya akan berkurang menjadi 95% dari tingkat
preintervensi dan prevalensi HIV akan menurun
dari 10% menjadi 9,6% setelah 20 tahun.2,16

HUMAN PAPILLOMA VIRUS
Human Papilloma Virus (HPV) adalah infeksi virus
genital yang umum ditemukan di seluruh dunia.2
Albero et al 2012 melakukan tinjauan sistematis
tentang efek sirkumsisi pada infeksi HPV. Mereka
menganalisis data yang berasal dari 21 penelitian, termasuk diantaranya adalah 2 RCT. Mereka
menyimpulkan bahwa sirkumsisi dikaitkan dengan
penurunan prevalensi infeksi HPV pria (rasio
odds = 0,57, 95% CI: 0,42-0,77 secara keseluruhan
dan rasio odds = 0,67, 95% CI: 0,54-0,82 untuk
RCT). Namun demikian, masih diperlukan lebih
banyak studi untuk mengklarifikasi efek sirkumsisi
terhadap infeksi HPV.17 Secara prospektif studi
kohort, peneliti yang sama menyimpulkan bahwa
sirkumsisi hanya dikaitkan dengan pengurangan
akuisisi dan peningkatan clearance untuk serotipe
tertentu.18 Analisis data sekunder dari RCT telah
menunjukkan penurunan prevalensi HPV pada
laki-laki yang disirkumsisi untuk serotipe berisiko
tinggi dan rendah kira-
kira 35% ketika sampel
diambil dari penis bagian distal, tetapi tidak ketika
sampel diambil dari kulit batang penis. Sirkumsisi
telah dikaitkan dengan penurunan insiden dan
peningkatan pembersihan beberapa serotipe HPV
pada laki-laki HIV negatif setelah satu tahun masa
follow up.19 Insiden yang berkurang hanya tampak
pada serotipe tertentu (18 dan 33 tetapi tidak untuk
virus tipe 16). Infeksi HIV mengurangi kejadian
dan meningkatkan akuisisi HPV.20 Sirkumsisi
mengurangi akuisisi HPV pada laki-laki HIV positif sebesar 30% (RR 0,70, 95% CI 1,67-2,44).18 Viral
load juga menurun untuk serotipe 16 pada pria
yang disirkumsisi.21

global diperkirakan 0,6% (0,4-0,9%) pada pria dan
0,8% (0,6-1,0%) pada wanita berusia 15-49 tahun,
yang sesuai dengan 78 juta kasus baru pada tahun
2012. Studi epidemiologi telah menghasilkan
pertentangan tentang hubungan antara GN dan
sirkumsisi. Namun demikian, studi meta-analisis
observasional tidak menunjukkan hubungan
antara sirkumsisi dan GN (OR 1,03, 95% CI 0,86-
1,23). Penelitian RCT di Afrika Selatan memiliki
kesamaan data, tidak didapatkan efek perlindungan
yang signifikan untuk sirkumsisi pada pria (disesuaikan OR 0,94, 95% CI 0.69–1.29.2,23 Dalam studi
tahun 2014 di India yang melibatkan 61 wanita,
gonore tidak ditemukan pada wanita dengan
pasangan pria yang telah disirkumsisi, tetapi ada
pada 7,1% wanita dengan pasangan pria yang tidak
disirkumsisi. Singkatnya, ada sedikit bukti yang
menunjukkan bahwa status sirkumsisi pada pria
mengurangi risiko gonore pada wanita.1

Trikomoniasis
Hasil penelitian RCT dari Uganda mendokumentasikan penurunan prevalensi sebanyak 48% pada
Trichomonas vaginalis (Tv) (PRR yang disesuaikan
= 0,52; 95% CI 0,05-0,98) pada 825 istri dari pria
yang disirkumsisi dibandingkan dengan 783 istri
dari pria yang tidak disirkumsisi. Hal yang dipertimbangkan adalah jalur infeksi mungkin melibatkan ruang subpreputial yang lembab, berpotensi
meningkatkan kelangsungan hidup dan transmisi
bakteri ini.1
Diperkirakan bahwa pada tahun 2012,
timbulnya kasus baru trikomoniasis oleh parasit
Trikomonas vaginalis adalah sekitar 143 dengan
mayoritas terjadi pada wanita. Hanya ada beberapa studi yang mengevaluasi hubungan antara
sirkumsisi dengan infeksi Tv. Dalam studi kohort
prospektif tidak dapat menunjukkan perbedaan
yang signifikan terhadap kemungkinan infeksi Tv
di kalangan wanita dengan pasangan yang disirkumsisi atau tidak (HR 1.05 95% CI 0,80-1,36).
Hasil penelitian RCT di Kenya juga tidak dapat
mengidentifikasi efek proteksi sirkumsisi terhadap
Tv (RR 0,77 95% CI: 0,44-1,36). Di sisi lain, RCT
Afrika Selatan dari Sobngwi-Tambekou et al 2009
menunjukkan penurunan Tv infeksi pada laki-laki
yang disirkumsisi (OR 0,47, 95% CI 0,25-0,92.2,24

Klamidia trakomatis
Sebuah studi multinasional terhadap 305 pasangan
di 5 negara yang berbeda secara global ditemukan
Gonore
5,6 kali lipat risiko peningkatan antibodi Clamydia
Gonore (GN) adalah salah satu IMS yang dise- trachomatis di antara wanita dengan pasangan pria
babkan oleh Niesseria gonorrhoreae, yang dapat yang tidak disirkumsisi yang memiliki 6 atau lebih
menyebabkan komplikasi berupa penyakit radang pasangan seksual dibandingkan dengan wanita
panggul pada wanita dan striktur uretra pada laki- dengan pasangan yang disirkumsisi dengan riwayat
laki. Penelitian dari Newman et al 2015, prevalensi seksual yang serupa. Sebuah penelitian di India
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menemukan prevalensi C. trachomatis sebesar 9%
di antara wanita dengan pasangan disirkumsisi
dibandingkan 21% pada wanita dengan pasangan
pria yang tidak disirkumsisi. Analisis multivariat dari data serologi dalam sebuah penelitian
Pittsburgh dan Carolina Utara menemukan 2,6
kali lipat lebih tinggi risiko C. trachomatis di antara
wanita yang pernah mengalami hubungan seksual
dengan pria yang tidak disirkumsisi pada 3 bulan
sebelumnya (95% CI 1.21-
5.82).1 Diperkirakan
pada tahun 2012, 131 juta orang baru didiagnosis
menderita klamidia, dengan wilayah Pasifik Barat
memiliki beban kasus terbesar.22

INFEKSI MENULAR SEKSUAL
ULSERATIF/ PENYAKIT ULKUS GENITAL
Penyebab paling sering penyakit ulkus genital
diantaranya adalah Herpes simpleks virus (HSV)
tipe 1 dan 2, Haemophilus ducreyi (Chancroid),
dan Treponema pallidum (Sifilis). Studi observasional meta-analisis menunjukkan hubungan yang
lemah antara sirkumsisi dan seropositif HSV-2 (RR
0,88, 95% CI 0,77-1,01). Data survei Kesehatan di
Amerika Serikat menunjukkan hubungan yang
signifikan antara infeksi HSV-2 dengan usia, ras,
dan perilaku seksual namun tidak dengan sirkumsisi (OR 1,1, 95% CI 0,8-1,5).2
Pada laki-laki yang berhubungan seks dengan
laki-laki (LSL), penelitian observasional menunjukkan perdebatan. Misalnya, dalam penelitian
oleh Jameson et al 2010, sirkumsisi pada pria tidak
menunjukkan efek perlindungan pada transmisi
HSV-
2. Di sisi lain dalam studi cross-
sectional,
menemukan hubungan yang lemah antara sirkumsisi pria dan pengurangan risiko infeksi HSV-2 (OR
0,7, 95% CI 0,5-
1,0).24 Kolaborasi meta-
analisis
pada studi observasional belum menunjukkan
bukti bahwa sirkumsisi pria melindungi terhadap
infeksi HSV-1 atau 2 pada LSL.25 Metha et al 2012
melaporkan bahwa serokonversi HIV tiga kali
lebih tinggi ketika laki-laki juga mengalami HSV-2
positif. Secara keseluruhan, tidak ada bukti yang
menunjukkan efek protektif sirkumsisi terhadap
infeksi HSV.2,27

Sifilis
Data yang diperoleh dari 663 wanita hamil di
Tanzania, seroprevalensi sifilis wanita lebih rendah
pada mereka yang memiliki pasangan pria disirkumsisi daripada yang tidak disirkumsisi [1,3 vs
4,7%; univariat dan multivariat atau = 3,8 (P =
0,001 dan 0,01, masing-
masing). Sebuah studi
di Kenya, Uganda dan Afrika Selatan dari 1.561
wanita yang pasangan prianya telah disirkumsisi
dan 2.863 dengan mitra yang tidak, menemukan
1162

berkurangnya risiko sifilis [rasio hazard = 0,51; 95%
CI 0,26–1,00, P = 0,058], ketika pasangan disirkumsisi, meskipun ada perbedaan penting dalam
jumlah yang dilaporkan terkait hubungan seks
dalam 7 hari sebelumnya dan penggunaan kondom
pada hubungan seks terakhir yang mungkin
memengaruhi temuan.1
Diperkirakan pada tahun 2012 hampir 17 juta
orang terinfeksi sifilis di seluruh dunia. Prevalensi
laki-laki dan perempuan sama. Ini sesuai dengan
kira-kira 5,6 juta kasus baru pada tahun 2012.23
Dalam 14 studi meta-analisis, data lain menunjukkan prevalensi 2-3% pada pria yang berobat ke
klinik infeksi menular seksual di Amerika Serikat,
namun berbeda halnya dengan 25% pada pengemudi truk Kenya, angka kejadian kasus sifilis yang
lebih rendah di antara laki-laki yang disirkumsisi
(RR 0,67, 95% CI 0,54-0,83). Efeknya lebih kuat
di antara pria yang mana sirkumsisi dilakukan
sebelum hubungan seksual pertama (RR = 0,53, CI
0,34-0,83). Studi observasional meta-analisis telah
mengungkapkan bahwa sirkumsisi kemungkinan
tidak berhubungan dengan risiko rendah sifilis
pada kelompok LSL.26

Chancroid
Studi terkait hubungan sirkumsisi pria dan chancroid pada wanita masih belum banyak ditemukan.
Namun, telah dicatat bahwa di bagian selatan dan
timur Afrika di mana prevalensi sirkumsisi pria
rendah dan HIV tinggi, chancroid adalah endemik,
chancroid terkait erat dengan pekerja seks, dan
menjadi faktor risiko yang kuat untuk infeksi HIV.
Di beberapa tahun terakhir prevalensi chancroid
telah menurun di banyak bagian dunia.1 Sebagian
besar penelitian observasional mengevaluasi efek
sirkumsisi pada chancroid yang didapat telah
menunjukkan pengurangan risiko. Sebagai contoh,
dalam dua studi kontrol adalah pasien dengan
uretritis, yang bisa dilihat juga pada pasien dengan
chancroid. Saat tes serologis digunakan untuk
diagnosis, tidak ada hubungan yang ditemukan
antara sirkumsisi dan chancroid (RR 1,11, 95% CI
0,5-2,1).2
Sirkumsisi Sebagai Alat Ukur Kesehatan
Masyarakat
Temuan terbaru dari efektifitas sirkumsisi dalam
mengurangi penularan HIV dari wanita ke pria
dan mungkin IMS lainnya, telah digunakan oleh
profesional kesehatan untuk mempromosikan
sirkumsisi di kehidupan awal sebagai intervensi
dalam pencegahan IMS pada kesehatan masyarakat
di negara maju. Manfaat kesehatan lainnya termasuk pencegahan infeksi saluran kemih (ISK) dan
kondisi seperti fimosis dan kanker penis. Efisiensi
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dan tindakan pencegahan di tingkat nasional
tergantung pada banyak variabel seperti efektifitas,
kejadian awal penyakit untuk dicegah, tindakan
invasif, hasil akhir buruk, dan biaya.2 Pakar dari
negara lain seperti anggota Uni Eropa, Australia
dan Kanada telah mencapai kesimpulan yang
berlawanan dengan meninjau bukti yang sama.
Sebagai contoh, penelitian oleh Sansom et al 2010
yang menunjukkan sirkumsisi pada bayi baru lahir
mengakibatkan penurunan risiko penularan HIV
seumur hidup dari 1,87% menjadi 1,57%. Studi ini
telah dinilai dari beberapa aspek tanpa memperhitungkan biaya terkait dan komplikasi yang
terjadi.2,28,29,30

SIMPULAN
Infeksi menular seksual maish menjadi ancaman
pada era kesehatan global. Peningkatan jumlah
kasus IMS juga meningkatkan kerentanan terhadap infeksi HIV, bertambahnya morbiditas jangka
panjang, menunjukkan resistensi obat dalam
kasus gonore, menyebabkan infertilitas, penularan
IMS berisiko dari ibu ke anak, dan meningkatkan
mortalitas prematur. Peningkatan jumlah kasus
IMS mengharuskan tenaga medis untuk memikirkan berbagai tindakan preventif agar semakin hari
kasusnya tidak semakin bertambah. Sirkumsisi
pada pria dianjurkan sebagai strategi pencegahan
yang efektif terhadap infeksi menular seksual,
selain dengan cara meningkatkan skrining dan
konseling, penyampaian edukasi terkait dengan
abstinensia, penggunaan kondom dan mengurangi
kebiasaan berganti-ganti pasangan seksual. Metode
sirkumsisi ini sudah lama diperdebatkan. Masih
banyak penelitian terkait yang memberikan hasil
akhir dan simpulan yang berbeda-beda, sehingga
penelitian lebih lanjut terkait peranan sirkumsisi
dalam pencegahan infeksi menular seksual masih
diperlukan. Sirkumsisi sendiri seyogyanya dapat
dipertimbangkan sebagai salah satu tindakan
pencegahan yang bermanfaat bagi pria dengan
risiko efek samping yang minimal jika dikerjakan
oleh tenaga medis profesional.
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