
 
 

BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Peneliti dalam hal ini menjawab tujuan penelitian yang ditetapkan, telah 

mengumpulkan beberapa data primer dari responden dan narasumber mengenai 

pelaksanaan skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil untuk mencegah penularan 

HIV/AIDS dari ibu ke anak di Puskesmas Kabupaten Bantul. Narasumber tersebut 

terdiri dari Kepala Puskesmas, bidan, penanggung jawab program penanggulangan 

HIV/AIDS di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Responden dalam 

penelitian ini adalah ibu hamil yang berada di wilayah kerja di Puskesmas Kabupaten 

Bantul.  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Puskesmas Kasihan II 

Puskesmas Kasihan II sebagai salah satu Puskesmas di Kabupaten 

Bantul yang memegang peranan dalam hal peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat di wilayah kerjanya. Berbagai kiat telah dilaksanakan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat ikut serta mensukseskan program dengan 

cara bertanggungjawab atas kesehatan lingkungan serta perilaku hidup sehat 

secara mandiri. Puskesmas Kasihan II telah melaksanakan 6 upaya kesehatan 

wajib yang meliputi program pokok puskesmas yaitu KIA 

termasuk pelayanan pada masa kehamilan dan KB, usaha kesehatan gizi 

masyarakat, kesehatan lingkungan, pemberantasan dan Pencegahan Penyakit 

 

0 



 
 

Menular (P2M), promosi kesehatan pengobatan termasuk penanganan darurat 

karena kecelakaan.  

Batas wilayah kerja Puskesmas Kasihan II yaitu sebelah utara adalah 

Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, sebalah timur adalah Kecamatan 

Sewon Bantul, sebelah selatan adalah Kecamatan Sewon Bantul, sebelah barat 

adalah Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Bantul.  

Wilayah kerja Puskesmas Kasihan II terdiri dari 2 Desa atau 24 dusun. 

Pelayanan kesehatan di Puskesmas dimulai dari hari Senin smapai dengan 

Kamis dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan 14.30 WIB, kemudian 

pelayanan hari Jumat dimulai pada pukul 07.30  WIB sampai dengan 11.30 

WIB, hari Sabtu dimulai pada pukul 07.30 sampai dengan 13.00 WIB. 

Pemeriksaan kehamilan dilakukan setiap hari Selasa dan Rabu.  

Jumlah penduduk sebanyak 60.0091 jiwa, jumlah Kepala Keluarga 

(KK) sebanyak 16.866 serta kepadatan penduduknya adalah 

5874jiwa/desa/km2. Penduduk miskin sebanyak 11.526 jiwa, pendidikan 

terakhir SD sebanyak 39,15%. Mata pencaharian petani sebanyak (26,66%). 

Penduduk yang sudah memiliki jaminan kesehatan yaitu BPJS sebanyak 9090 

jiwa dan jamkesos sejumlah 2436 jiwa. Transportasi antar wilayah 

dihubungkan dengan jalan darat. Jalan utama desa sebagian besar sudah 

beraspal dan mudah dijangkau dengan sarana transportasi darat, tetapi akses 

jalan dalam satu desa masih banyak yang belum beraspal dan masih sulit 

dijangkau oleh sarana transportasi darat, hal ini akibat kondisi jalan yang 



 
 

menanjak, berliku, sempit dan sebagian besar jalannya masih berupa jalan 

tani. Pelaksanaan pelayanan ibu hamil salah satunya skrining HIV/AIDS 

sudah berjalan optimal sejak tahun 2015.  

2. Puskesmas Imogiri I 

Kecamatan Imogiri merupakan salah satu Kecamatan di wilayah 

Kabupaten Bantul yang terletak kurang lebih 9 km sebelah timur ibukota 

Kabupaten Bantul dengan kondisi daerah 40% merupakan daerah datar dan 

60% merupakan daerah pegunungan, secara keseluruhan terdiri dari 8 Desa 

dimana 4 Desa diantaranya termasuk dalam wilayah kerja Puskesmas Imogiri 

I (sedangkan 4 Desa lainnya termasuk dalam wilayah kerja Puskesmas 

Imogiri II). 

Wilayah kerja Puskesmas Imogiri I mencakup wilayah seluas 20,67 

km
2
, dengan kondisi daerah 60% merupakan daerah pegunungan dan 40% 

merupakan daerah datar dan merupakan tanah persawahan dan pekarangan. 

Batas wilayah kerja Puskesmas Imogiri I sebelah utara yaitu Desa Trimulyo 

Kecamatan Jetis, sebelah timur yaitu Desa Mangunan Kecamatan Dlingo, 

sebelah selatan yaitu Desa Kebonagung Kecamatan Imogiri dan sebelah 

barat yaitu Sungai Opak Kecamatan Jetis. 

Puskesmas Imogiri 1 merupakan Puskesmas yang terakreditasi oleh 

Badan Mutu DIY dengan sertifikat lulus akreditasi dengan melewati 

serangkaian proses penilaian yang dilakukan Badan Mutu DIY. Puskesmas 

Imogiri 1 juga merupakan puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas 



 
 

Kesehatan sebagai Puskesmas yang mampu melakukan upaya PONED, yaitu 

Puskesmas yang mampu menangani emergency pada ibu hamil dan 

melahirkan serta bayi baru lahir.  

  Jenis pelayanan kesehatan IGD yang melayani persalinan 24 jam, 

Balai Pengobatan Umum, Balai Pengobatan KIA, Balai Pengobatan Gigi, 

Laboratorium, Klinik Lanjut Usia, Konsultasi Gizi, Konsultasi Kesehatan 

Reproduksi sehingga harapannya bisa melakukan pelayanan dengan sebaik-

baiknya untuk masyarakat Imogiri dalam meningkatkan kecepatan pelayanan 

kesehatan maka Puskesmas memanfaatkan teknologi. Saat ini Puskesmas 

Imogiri I mampu mengembangkan diri sebagai Puskesmas peduli K3 

(Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dipasangnya rambu-rambu yang 

berkaitan dengan kewaspadaan dan keselamatan kerja agar kondisi kesehatan 

baik fisik maupun non fisik terjaga dengan baik. 

  Sistem pendaftaran di Puskesmas Imogiri 1 masih dalam tahap akhir 

persiapan menuju sistem komputer, sehingga pasien tidak perlu mengisi 

blangko pendaftaran yang ada di Puskesmas, untuk pasien lama cukup 

menunjukkan kartu pendaftaran,  untuk pemeriksaan ibu hamil di Puskesmas 

Imogiri 1 juga sudah tersedia fasilitas USG yang digunakan dalam 

pemeriksaan kehamilan. 

 

 

 



 
 

3. Puskesmas Kretek 

Penelitian ini salah satunya dilaksanakan di Puskesmas Kretek yang 

terletak di Sruwuh, Donotirto, Kretek, Bantul, Yogyakarta. Wilayah kerja 

Puskesmas Kretek mudah dijangkau oleh masyarakat yang terdiri dari 5 Desa, 

52 Dusun dan 258 Rukun Tetangga (RT).  Adapun batas wilayah Puskesmas 

Kretek adalah sebagai berikut 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bambanglipuro 

b. Sebelah Timur berbabatasan dengan Kecamatan Pundong 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sanden dan Kecamatan 

Pandak 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia  

Jumlah penduduk tercatat sebanyak 32.640 jiwa terdiri dari penduduk 

laki-laki berjumlah 15.676 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 16.964 

jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (KK) tercatat sebanyak 9.481 KK. Progam 

unggulan dari Puskesmas Wisata Kretek adalah Instalasi Gawat Darurat 

(IGD), persalinan, klinik fisioterapi, USG, EKG, klinik Infeksi Menular 

Seksual (IMS).  

Jenis pelayanan kesehatan IGD yang melayani persalinan 24 jam, 

Balai Pengobatan Umum, Balai Pengobatan KIA, Balai Pengobatan Gigi, 

Ultrasonography (USG), Elektrokardiogram (EKG), Laboratorium, Klinik 

Lanjut Usia, Konsultasi Gizi, Konsultasi Kesehatan Reproduksi, Klinik 

fisioterapi, Persalinan, Klinik IMS (Infeksi Menular Seksual). Visi Puskesmas 



 
 

Kretek adalah terwujudnya Kecamatan Kretek Sehat Menuju Bantul Sehat dan 

Misinya adalah melaksanakan kegiatan pelayanan upaya kesehatan 

masyarakat yang paripurna dan berkesinambungan. dan melaksanakan 

kegiatan pelayanan upaya kesehatan perorangan secara menyeluruh. 

Kegiatan dilaksanakan di ruang kesehatan ibu dan anak (KIA)  

meliputi pelayanan ibu hamil (Antenatal Care), ibu bersalin, ibu nifas, 

Keluarga Berencana (KB), catatan kesehatan ibu dan P4K (Perencanaan 

Persalinan dan  Pencegahan Komplikasi). Pelayanan ANC di Puskesmas 

Kretek sudah menerapkan pelayanan ANC terpadu, sementara standar 

pelayanan nifas menggunakan standar kebidanan. 

Standar pelayaan kesehatan terutama dibidang kebidanan meliputi 

perawatan bayi baru lahir, standar tentang penanganan pada 2 jam setelah 

persalinan serta standar tentang pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. 

Pelayanan rujukan bagi penderita HIV/AIDS tersedia di Puskesmas Kretek, 

tetapi perlindungan hak asasi pasien ataupun ibu hamil masih harus tetap 

dioptimalkan. 

4. Puskesmas Srandakan 

Puskesmas Srandakan berada di pusat Kecamatan, tepatnya berada di 

Jalan Raya Srandakan Nomor 96, Dusun Srandakan, Desa Trimurti 

Kecamatan Srandakan, Bantul. Kondisi Geografis yaitu Kecamatan Srandakan 

terdiri dari dua Desa yaitu Desa Trimurti terdiri dari 19 Dusun dan Desa 

Poncosari yang terbagi menjadi 24 Dusun. Luas wilayah Kecamatan 



 
 

Srandakan adalah 18,3 km
2
 yang sebagian besar lahan merupakan tanah 

kering dan areal persawahan. Wilayah kerja Puskesmas Srandakan 

mempunyai wilayah kerja seluruh wilayah Kecamatan Srandakan dengan 2 

desa yang tercakup didalamnya yaitu Desa Trimurti dan Desa Poncosari. 

Jumlah penduduk Desa Trimurti  sebanyak 16.686 jiwa, sedangkan Desa 

Poncosari 11.982 jiwa sehingga jumlah  penduduk yang berada diwilayah 

kerja Puskesmas Srandakan adalah 28. 668 jiwa.  

Puskesmas Srandakan menyediakan pelayanan rawat jalan yang terdiri 

dari Puskesmas induk, Puskesmas Pembantu I dan Puskesmas Pembantu II. 

Gedung rawat inap tempat perawatan dilengkapi dengan unit gawat darurat 24 

jam, ruang persalinan, ruang bayi, ruang perawatan anak dan dewasa, ruang 

ibadah, dapur.  Puskesmas Keliling, di setiap Dusun, transportasi 

kegawatdaruratan untuk 24 jam jenis pelayanan.  

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta pelayanan KB terdiri dari 

pemeriksaan ibu hami, persalinan dan post partum, imunisasi, konseling gizi 

KIA, pemeriksaan calon penganten, kunjungan rumah kesehatan ibu dan anak 

resiko tinggi, pelayanan Keluarga Berencana (KB), belum memiliki ruang 

konseling khusus untuk pelaksanaan skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil. 

 

 

 

 



 
 

B. Hasil Wawancara Responden dan Narasumber 

1. Responden penelitian 

Tabel 3.1 Jumlah Ibu Hamil di Puskesmas Kabupaten Bantul  

tahun 2016 

Puskesmas Jumlah Ibu Hamil Jumlah Anak yang 

positif tertular ibu 

(saat ini) 

Puskesmas Kasihan II 917 0 

Puskesmas Imogiri I 354 0 

Puskesmas Kretek 329 0 

Puskesmas Srandakan 464 0 

 

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa jumlah ibu hamil paling banyak adalah 

Puskesmas Kasihan dan ibu hamil paling sedikit adalah Puskesmas Kretek. 

Ibu hamil dengan status HIV/AIDS pada tahun 2016 paling banyak 

Puskesmas Srandakan yaitu 2 orang, sedangkan Puskesmas Kretek dan 

Puskesmas Kasihan II sebanyak 1 orang, Puskesmas Imogiri tidak terdapat 

ibu hamil dengan HIV/AIDS positif. Data anak dengan status HIV/AIDS 

positif tidak ada karena upaya tindak lanjut dan penatalaksaan pencegahan 

untuk pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak dengan terapi 

ARV. Apabila perlu perujukan maka akan dirujuk ke RSUD atau di Rumah 

Sakit Pusat Dr. Sardjito, mulai dari pencegahan hingga pertolongan 



 
 

persalinan dan setelah dilakukan skrining tidak ada anak dengan status 

HIV/AIDS positif.  

Lebih dari 90% anak yang terinfeksi HIV/AIDS didapat dari ibunya 

yang telah positif mengidap HIV/AIDS. Virus dapat ditularkan dari ibu 

kepada anak yang telah dikandungnya yang terinfeksi HIV/AIDS selama 

hamil, saat proses persalinan dan nias atau menyusui. Tanpa pengobatan 

efektif tepat dan secara dini, setengah dari anak yang terinfeksi tersebut 

akan meninggal sebelum berumur 2 tahun.
66

 Faktor utama yang 

berpengaruh pada penularan HIV dari ibu ke anak ada tiga, yaitu faktor ibu, 

bayi/anak, dan tindakan obstetrik. Faktor ibu misalnya ketika sewaktu hamil 

ibu  rutin mengkonsumsi ARV, status gizi ibu selama hamil baik, tidak ada 

penyakit infeksi selama kehamilan. Faktor pada bayi misalnya tidak ada 

luka pada saat ia lahir terutama di mulut, Usia kehamilan dan berat badan 

bayi saat lahir tergolong normal,memperhatikan periode pemberian ASI. 

Faktor obstetrik misalnya pemilihan metode persalinan, persalinan yang 

singkat maka akan meminimalisir bahkan menghilangkan penularan 

HIV/AIDS dari ibu ke bayi, selain alasan tersebut terdapat 3 anak yang ia 

tidak dapat bertahan hidup hingga umur 10 bulan.  

Ibu hamil yang terinfeksi HIV, penularan tidak dapat melalui plasenta, 

umumnya darah ibu tidak bercampur dengan darah bayi, sehingga tidak 

semua bayi yang dikandung ibu dengan HIV positif tertular HIV saat dalam 
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kandungan. Plasenta bahkan melindungi janin dari HIV, namun 

perlindungan ini dapat rusak bila ada infeksi virus, bakteri, ataupun parasit 

pada plasenta, atau pada keadaan dimana daya tahan ibu sangat rendah. 

Sesuai dengan Pasal 67 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: 

 “Perlindungan khusus bagi anak dengan HIV/AIDS melalui upaya 

pengawasan, pencegahan,pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.” 

 

Puskesmas Srandakan memiliki angka penularan HIV/AIDS yang 

lebih tinggi dibandingkan yang lain, Puskesmas dekat dengan area lokalisasi 

pekerja seks komersial, tetapi lain halnya dengan Puskesmas Kretek yang 

sama-sama dekat dengan area lokalisasi tetapi dengan jumlah HIV/AIDS 

yang sama rata dengan Puskesmas lain, karena HIV/AIDS tidak bisa di 

tentukan mutlak dari tempat ia tinggal, tetapi upaya preventif terhadap 

penularan dari diri sendiri itulah yang sangat penting. Tim P2M masing-

masing Puskesmas terus melakukan upaya pengoptimalan program untuk 

pencegahan kepada bayinya, serta memberikan edukasi secara terus 

menerus kepada remaja untuk tetap melakukan upaya pencegahan. 

 Peneliti memilih responden ibu hamil yang pernah melakukan 

pemeriksaan kehamilan di Puskesmas Kabupaten Bantul. Penelitian ini 

mengambil 2 orang ibu hamil sebagai responden di masing-masing 

Puskesmas, sehingga total ibu hamil yang diambil sebagai responden adalah 

8 orang dari empat Puskesmas yang diteliti dan dijadikan sebagai tempat 



 
 

penelitian. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pendidikan 

responden bervariasi yaitu pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

sebanyak 1, Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMA/SMK) sebanyak 5 orang dan Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 2 

orang. 

Responden sebagian besar memiliki pendidikan yang menengah 

sehingga responden dapat menerima dan memahami alasan dilakukannya 

penelitian dengan memberikan persetujuan. Menurut salah seorang dari ibu 

hamil ketika ditanya tentang sejauh mana bidan atau tenaga kesehatan di 

Puskesmas memberikan penjelasan pada pasien atau keluarga pasien 

sebelum dilakukannya skrining HIV/AIDS pada ibu hamil mengatakan 

bahwa bidan dan tenaga kesehatan yang lain dalam memberikan penjelasan 

bidan sudah cukup baik, tetapi karena jumlah pasien yang banyak dan 

ruangan terbatas sehingga ibu hamil tidak bisa bertanya secara leluasa, 

sehingga hal tersebut yang menyebabkan kebanyakan ibu hamil enggan dan 

tidak bebas untuk bertanya kepada bidan. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Narasumber Penelitian 

a. Bidan Puskesmas 

Tabel 3.2 Jumlah Bidan di Puskesmas Kabupaten Bantul 

Nama Puskesmas Jumlah 

Bidan 

Puskesmas 

Jumlah 

Bidan yang 

sudah 

mengikuti 

pelatihan 

Jumlah 

Bidan yang 

belum 

mengikuti 

pelatihan 

Puskesmas Kasihan II 7 1 6 

Puskesmas Imogiri I 13 1 12 

Puskesmas Kretek 15 1 14 

Puskesmas Srandakan 12 1 11 

 

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan 

khususnya bidan paling banyak adalah Puskesmas Kretek yaitu 15 orang 

bidan sedangkan bidan yang paling sedikit adalah Puskesmas Kasihan II 

sebanyak 7 orang. Bidan di masing-masing Puskesmas yang sudah 

mengikuti pelatihan khusus skrining HIV/AIDS adalah hanya 1 orang di 

tiap Puskesmas, sementara itu pemeriksaan tersebut dianjurkan untuk 

ditawarkan kepada semua ibu hamil yang melakukan pemeriksaan 

kehamilan di Puskesmas, melihat fenomena tersebut bidan adalah 

profesi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS 



 
 

ini, maka sangat kekurangan SDM yang sudah terlatih khususnya, 

sehingga dengan perbandingan antara tenaga kesehatan yang sudah 

terlatih dibandingkan jumlah ibu hamil tidak sesuai, hal tersebut yang 

menjadi salah satu penyebab dari tidak terpenuhinya secara optimal 

perlindungan HAM dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS bagi ibu 

hamil.  

Narasumber yang peneliti pilih disini adalah 4 orang bidan 

Puskesmas yang terdiri dari empat Puskesmas, sehingga masing-masing 

Puskesmas peneliti mengambil 1 orang bidan sebagai responden, 

dimana bidan tersebut merupakan bikor (bidan koordinator) tiap-tiap 

Puskesmas. 

Banyak sedikitnya bidan di Puskesmas tergantung kebijakan 

Dinas Kesehatan yang sudah ditetapkan, ditinjau dari jumlah penduduk, 

luas wilayah kerja serta  angka kesakitan, yang menjadi permasalahan 

saat ini adalah Puskesmas Kasihan 2 dengan jumlah pasien ibu hamil 

yang relative paling banyak diantara yang lain, tetapi jumlah bidan 

justru yang paling sedikit, sehingga saran kepada Pemerintah agar dapat 

melakukan upaya untuk menambah penyebaran bidan sehingga bidan 

dapat melakukan upaya semaksimal mungkin dalam memberikan 

pelayanan kesehatan pada pasien khususnya ibu hamil. 

Bidan dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan 

pemeriksaan langsung kepada ibu hamil, karena mengingat kewenangan 



 
 

bidan dalam ruang lingkup kesehatan ibu dan anak, dalam hal ini bidan 

memiliki kewenangan dalam memberikan konseling sebelum dilakukan 

skrining HIV/AIDS.  

Berdasarkan hasil wawancara dari bidan koordinator Puskesmas 

Imogiri I sudah mengetahui sejauh mana aturan terkait, Surat Keputusan 

(SK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan 

skrining HIV/AIDS, tetapi untuk peraturan-peraturan terkait 

perlindungan HAM bagi ibu hamil dalam pelaksanaan skrining 

HIV/AIDS hanya 1 orang bidan yang mengetahui. 

 

b. Penanggungjawab Program Puskesmas 

 Tabel 3.3 Background Pendidikan Penanggung  Jawab   Program 

Puskesmas Kabupaten Bantul 

Penanggungjawab Program Background Pendidikan 

PJ 

Unit Kerja 

Puskesmas Kasihan II DIV Kesehatan 

Lingkungan 

Surveilan 

Puskesmas Imogiri I DIV Kebidanan Bidan 

Puskesmas Kretek Profesi Dokter Dokter  

Puskesmas Srandakan Profesi Keperawatan Perawat  

 



 
 

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa penanggung jawab program 

Pengendalian Penyakit Menular (P2M) di empat Puskesmas memiliki  

latar pendidikan yang berbeda-beda profesi yang dalam hal ini pada 

intinya mempunyai tugas yaitu mengkoordinasikan dari program kerja 

P2M yang ada serta tetap melakukan pelayanan kesehatan pelayanan 

medis di poli umum, puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan 

posyandu, tetapi pada dasarnya yang memiliki kewenanganan dalam 

memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) adalah seorang 

bidan, sehingga bidan yang berinteraksi langsung dengan ibu hamil. 

Pemilihan penanggung jawab dalam hal ini adalah berdasarkan SK 

masing-masing Puskesmas, tetapi pada prinsipnya penanggung jawab 

tersebut tetap di bawah naungan Kepala Puskesmas. 

Berdasarkan hasil penelitian untuk jumlah tim pada program P2M 

di masing-masing Puskesmas terdiri dari 4 orang yang terdiri dari 

dokter, bidan, perawat, dan petugas laboratorium. Menurut penanggung 

jawab program di Puskesmas Srandakan salah satu hambatan yang 

dialami oleh tim HIV dengan melakukan koordinasi dengan bidan yaitu 

terkait pengisian formulir yang belum lengkap, seperti tanggal lahir dan 

identitas ibu hamil sehingga tim HIV AIDS susah untuk melakukan 

pengecekkan dan pengisian. 

Hambatan yang dirasakan oleh penanggung jawab program 

memiliki kesamaan antar satu Puskesmas dengan Puskesmas lain 



 
 

diantaranya kurangnya tenaga kesehatan yang sudah mengikuti 

pelatihan PITC, sehingga  penanggung jawab kadang mengalami 

hambatan dalam hal pengawasan, tetapi penanggungjawab program di 

empat Puskesmas secara keseluruhan melakukan monitoring dan 

evaluasi setiap 1 bulan sekali kepada bidan yang memberikan pelayanan 

langsung kepada ibu hamil khususnya dalam konseling pra test hingga 

penyampaian hasil skrining HIV/AIDS. 

 

c. Kepala Puskesmas 

            3.4 Tabel Background Pendidkan Kepala Puskesmas Kabupaten Bantul 

 

Kepala Puskesmas Background Pendidikan Kepala 

Puskesmas 

Puskesmas Kasihan II Ahli Gizi 

Puskesmas Imogiri I Dokter Umum 

Puskesmas Kretek Dokter Gigi 

Puskesmas Srandakan Dokter Umum 

 

Berdasarkan tabel 3.4 menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan 

dan profesi kepala Puskesmas memiliki perbedaan yaitu di Puskesmas 

Kasihan II yaitu seorang ahli gizi, Puskesmas Imogiri I dan Srandakan adalah 

seorang dokter umum sementara itu Puskesmas Kretek adalah seorang dokter 

gigi. Kepala Puskesmas yang mempunyai kewenangan untuk memimpin, 



 
 

mengawasi dan mengkoordinasikan semua kegiatan Puskesmas yang dapat 

dilakukan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional.  

Mayoritas Kepala Puskesmas yang ada di empat Puskesmas mengatakan 

bahwa peraturan internal di Puskesmas sudah ada dan mengacu pada 

Permenkes dan Perda saat ini. Hambatan terbesar adalah belum banyaknya 

minat ibu hamil untuk melakukan skrining HIV/AIDS,  tenaga kesehatan 

sudah berupaya melakukan promosi kesehatan supaya ibu hamil melakukan 

kunjungan dan pemeriksaan kehamilan di Puskesmas dengan program baru 

yaitu  memberikan perlindungan khusus ibu hami dalam mendapatkan 

pelayanan kesehatan. 

 

d. Kepala Bagian (P2M) Dinas Kesehatan Bantul 

Kepala bagian P2M Dinas Kesehatan Kabupten Bantul yaitu seorang 

dokter umum yang dalam hal ini didelegasikan oleh seorang kesehatan 

masyarakat spesifik bagian HIV/AIDS dan TB dengan background 

pendidikan Magister Kesehatan. Peran P2M dalam hal ini adalah membantu 

perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang 

diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan 

kebijakan Nasional, selain itu Dinkes berupaya menghimpun, menggerakkan, 

menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari daerah dan 

masyarakat untuk kegiatan penanggulangan HIV/ AIDS khususnya untuk 

pencegahan penularan dari ibu ke anak, sehingga harapan dari Dinkes bisa 



 
 

100% cakupan yang ada, tetapi tenaga kesehatan seharusnya tetap harus 

menomorsatukan hak asasi masing-masing ibu hamil dengan menghargai 

pengambilan keputusan dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS dan memiliki 

kebijakan yang mengacu pada program nasional adalah dengan dilakukannya 

skrining HIV/AIDS kepada seluruh ibu hamil.  

Peran P2M Dinkes Kabupaten Bantul selalu mengadakan kerjasama 

regional penanggulangan HIV/AIDS khususnya untuk pencegahan penularan 

dari ibu ke anak dengan RSUD dan LSM terkait. Dinkes sendiri berusaha 

menghimpun dan menyebarluaskan data dan informasi yang berkaitan 

dengan HIV/AIDS khususnya untuk pencegahan penularan dari ibu ke anak 

melalui email ke masing- masing Puskesmas selain itu dengan media cetak 

dengan poster, banner sehingga memungkinkan informasi bisa tersebar luas 

dan menyeluruh kepada masyarakat.  

Harapan P2M terkait skrining HIV/AIDS adalah dengan peningkatan 

jumlah nakes yang mengikuti pelatihan, sehingga memungkinkan semakin 

banyak nakes yang mengikuti pelatihan dalam hal perlindungan hak asasi 

bagi ibu hamil khususnya dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS akan 

terpenuhi khususnya dari konseling akan menghasilkan konselor yang 

berkualiatas dan komunikatif terhadap ibu hamil, persetujuan melalui format 

informed consent yang baku, serta kerahasiannya juga akan tetap 

dikedepankan.   



 
 

Menurut Surat Edar Dinas Kesehatan No.445/386 tanggal terbit 9 

Februari 2015 menyebutkan bahwa skrining HIV/AIDS ditawarkan dan 

dilakukan pemeriksaan di Puskesmas yang mampu melakukan pemeriksaan. 

Tenaga kesehatan dalam hal ini sebatas memiliki kewajiban menawarkan 

bukan mewajibkan ibu hamil untuk melakukan skrining HIV/AIDS.  

Berdasarkan uraian di atas jika ditinjau dari hasill wawancara dengan 

Dinkes Bantul bahwa masih berupaya semaksimal mungkin untuk 

meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana untuk kesuksesan 

program, sehingga Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya ibu hamil bisa 

terpenuhi serta pembuatan kebijakan khusus ibu hamil perlu dibuat. 

 

C. Pengaturan Hukum dalam Skrining HIV/AIDS Bagi Ibu Hamil 

Peneliti dalam melakukan penelitian mengacu pada beberapa pengaturan hukum 

yaitu sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar 1945 

Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maka ibu hamil  berhak mendapat 

perlakuan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa yang beradab, 

termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan 

dan kepastian hukum, adil serta perlakuan yang sama 

dihadapan hukum.” 

 

Pentingnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan yaitu skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil. 



 
 

Pelaksanaan di masing-masing Puskesmas secara umum belum berfokus pada 

bagaimana perlindungan hak asasi khususnya ibu hamil dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang terkait, di samping itu fokus di empat Puskesmas yang 

telah dilakukan penelitian masih berfokus pada bagaimana upaya 

meningkatkan cakupan yang ada. 

 Pelaksanaan hak seorang individu tidaklah bebas mutlak, dimana 

dalam manjalankan haknya maka harus menghormati hak orang lain termuat 

dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa: 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat serta berhak memperoleh pelayanan  kesehatan”. 

 

Ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan 

khususnya di Puskesmas memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh ibu hamil itu sendiri khususnya untuk pencegahan penularan HIV/AIDS 

dari ibu ke bayi yang dikandungnya kaitannya dengan hak hidup. 

2. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) 

Perlakuan khusus termasuk ibu hamil tercantum pada Pasal 41 ayat (2) yang 

menyebutkan bahwa: 

“Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita 

hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan 

perlakuan khusus”. 

 

Ibu hamil termasuk kelompok khusus dan perlu mendapatkan 

kemudahan dan perlakuan khusus karena ibu hamil mengandung anak yang 

membutuhkan perlindungan secara ganda baik untuk ibu hamil itu sendiri dan 



 
 

anak yang dikandungnya utamanya pada aspek kesehatan, sehingga ibu hamil 

memerlukan kemudahan dan bantuan orang lain dalam segala tindakannya.
67

 

Peraturan tersebut sejalan dengan Seruan Komunitas Internasional 

Perempuan (International Community of Woman) ICW yang meyakinkan 

setiap orang bahwa terdapat keterkaitan yang sangat kuat antara HIV/AIDS 

dan kesetaraan gender. ICW telah menyerukan agar semua instrumen hak 

asasi manusia harus mengakui dan menghormati hak-hak seksual termasuk 

hak reproduksi perempuan. ICW mendorong terciptanya kerangka kerja HAM 

yang mampu menyediakan prosedur, institusi dan mekanisme pengawasan 

untuk menegakkan hak-hak manusia dan perempuan  melalui : 

1. Kolaborasi 

Membangun kerjasama yang baik antara kelompok pembela hak hak 

perempuan, organisasi pembela HIV/AIDS, dan media untuk menyerukan, 

menghormati, menyebarluaskan, menjelaskan, dan sekaligus mengawasi 

pelaksanaan perlindungan HAM khususnya bagi ibu hamil dalam 

pelaksanaan skrining. 

2. Hak perempuan dan kelompok mandiri 

a) Membangun dan mendukung akses legal serta layanan bantuan 

hukum yang biasanya diberikan oleh organisasi pembela HAM 

perempuan. 
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b) Menyokong kelompok perempuan yang menentang perilaku dan 

kebiasaan yang diskriminasi berbasis sterotype gender atau pelabelan 

dan kepercayaan bahwa perempuan khususnya ibu hamil adalah 

kelompok inferior. 

c) Mendukung setiap usaha kelompok mandiri (self help groups) untuk 

menjalin kesalingpahaman tentang HAM, sekaligus menawarkan 

kekuatan bersama untuk membela HAM bagi perempuan khususnya 

ibu hamil. 

3. Pembuatan Keputusan dan Partisipasi  

a) Mendorong pertanggungjawaban antara pembuat keputusan termasuk 

komunitas dan pemimpin agama bahwa mereka perlu melibatkan 

semua kelompok masyarakat secara adil dan merata. 

b) Mendorong partisipasi perempuan positif dalam diskusi dan 

perumusan dalam pengembangan jenis kebijakan yang 

mengimplementasikan hak-hak tersebut. 

c) Membangun jejarang serta bekerja untuk pengakuan dan 

penghormatan HAM 

Salah satu cara yang digunakan untuk mengkaji dampak  HIV/AIDS 

bagi kelangsungan guna mempertahnkan hidupnya (well being), hak 

reproduksinya, dengan mempromosikan dan memperbaiki 

perlindungan HAM dalam kebijakan yang ada serta implementasinya 

ditatanan masyarakat. 



 
 

4. Membangun Lingkungan yang Mendukung untuk memperoleh HAM 

REVS (Resecau Espoir, Vie, Solidarite – the Hope, Life and 

Solidarity Network) merupakan suat perkumpulan bagi ODHA yang 

bertujuan guna menciptakan kehidupan yang lebih baik serta membuat dan 

melaksanakan proyek yang berguna bagi masa depan para ODHA. 

REVS+ telah menyediakan berbagai  informasi khususnya mengenai 

HIV/AIDS dan berbagai macam  masalah yang berkaitan dengan 

penanganan HIV/AIDS, memberikan dukungan dana bagi ODHA 

utamanya anak yatim piatu, menawarkan  konseling yang dilakukan 

sebelum tes, dan konseling yang bersifat sosial maupun medis dalam 

berbagai pelayanan kesehatan baik publik maupun perseorangan. 

5. Memperjuangkan hak-hak 

a) Menyediakan pelayanan hukum yang berkualitas bagi sejumlah 

perempuan 

b) Menciptakan kesadaran hukum serta dapat mendidik para perempuan 

dalam memperjuangkan hak mereka melalui pengadilan. 

c) Melakukan penelitian, monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan 

mengenai pelanggaran hak perempuan 

d) Melakukan advokasi dan pembicaraan khusus untuk memperbaharui 

hukum, kebijakan yang mendiskriminasi perempuan. 

 

 



 
 

6. Mengganti Peraturan 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi perempuan yang 

lama berjuang demi terjaminnya perlindungan HAM bagi perempuan 

dengan HIV/AIDS positif, terkait dengan hal diatas wanita hamil termasuk 

orang yang patut memperoleh perlindungan khusus dalam bentuk apapun, 

mengingat ibu hamil adalah perempuan yang membutuhkan perlindungan 

ganda baik untuk ibu sendiri maupun anak yang ada dalam kandungannya. 

3. UU No. 23 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

 

Masalah AIDS banyak sangkut pautnya dengan dengan rahasia 

kedokteran berikut tercantum dalam Pasal 48 ayat (1) yang menyebutkan 

bahwa : 

“Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik 

kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran”. 

 

Sistem demokrasi hak asasi seseorang harus diindahkan, namun hak 

asasi ini tidak bersifat absolut sehingga pembatasan dari hak asasi seseorang 

adalah hak asasi orang lain adalah tergantung dari dalam suatu masyarakat 

tersebut. Kepentingan perorangan harus dapat mengalahkan terhadap 

kepentingan masyarakat banyak. Kebebasan atau kepentingan individu tidak 

bisa dipertahankan sedemikian rupa sehingga jangan sampai membahayakan 

kepentingan orang lain di dalam masyarakat tersebut.
68

 Pelaksanaan skirining 

HIV/AIDS bagi ibu hamil diharapkan setiap tenaga kesehatan yang 
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memberikan pelayan kesehatan kepada ibu hamil berhak menjaga rahasia 

kedokteran, pada pelaksanaan di empat Puskesmas berbeda-beda. Pasal 51 

yang menyebutkan bahwa: 

“Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik 

kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan 

medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur 

operasional serta kebutuhan medis pasien, merahasiakan segala 

sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah 

pasien itu meninggal dunia”.  

 

Pelaksanaan skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil ini tenaga kesehatan 

diharapkan mampu menjaga kerahasiaan masing-masing ibu hamil, tetapi 

pada pelaksanaan tiap Puskesmas belum semuanya sesuai dengan standar 

profesi dan standar prosedur operasional yang sudah dibuat oleh masing-

masing Puskesmas. Hak pasien dalam hal ini adalah ibu hamil pada saat 

menerima pelayanan kesehatan termuat dalam Pasal 52 yang menyebutkan 

bahwa: 

“Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, 

mempunyai hak : menolak tindakan medis”  

 

Pelaksanaan skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil ini memiliki hak 

diantaranya adalah menolak tindakan medis, tetapi pada pelaksanaan di 

masing-masing Puskesmas berbeda-beda. Puskesmas Kasihan II, Imogiri I 

dan Kretek menyatakan pasien tidak menolak, tetapi Puskesmas Srandakan 

ada beberapa pasien yang menolak dan tenaga kesehatan membujuk supaya 

tetap mau melakukan skrining. Pasien khususnya ibu hamil pada akhirnya 



 
 

tetap tidak mau, karena Puskesmas belum memiliki lembar khusus informed 

refusal sehingga penolakan langsung dijadikan satu dengan informed consent. 

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang 

Persetujuan Tindakan Kedokteran 

 

 Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: 

 

“Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang 

diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat 

penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau 

kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien”. 

 

Skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil termasuk membutuhkan 

persetujuan tindakan kedokteran karena skrining tersebut akan dilakukan 

langsung kepada pasien, sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 3 yang 

menyebutkan bahwa pelaksanaan skrining HIV/AIDS pada kenyataannya tidak 

mengandung banyak risiko seperti tindakan invasif, tetapi karena persetujuan 

ini merupakan salah satu bentuk kebebasan seseorang dalam menentukan 

sendiri terkait dengan kesehatannya, sehingga penting untuk dilakukan sebagai 

tanggung gugat dari dokter atau tenaga kesehatan kepada pasien dalam hal ini 

adalah ibu hamil. Penjelasan tentang tindakan kedokteran khususnya dalam 

skrining HIV/AIDS pada masa kehamilan tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) 

yang menyebutkan bahwa: 

“Penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan 

langsung kepada pasien dan/ atau keluarga terdekat, baik 

diminta maupun tidak diminta”. 

 



 
 

Di Kabupaten Bantul sendiri khususnya masing-masing Puskesmas 

menyarankan program suami siaga, yang mana suami merupakan orang 

terdekat dari ibu hamil, sehingga harapannya yang mengetahui jenis 

pemeriksaan yang akan dilakukan kepada ibu hamil tidak hanya ibu hamil saja 

tetapi juga suami atau keluarga berperan aktif dalam perawatan kehamilannya. 

Penolakan tindakan kedokteran tercantum dalam Pasal 16, yang menyebutkan 

bahwa: 

(1) Penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien 

dan/atau keluarga terdekatnya setelah menerima penjelasan 

tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan 

(2) Penolakan tindakan kedokteran sebagaiman dimaksud pada 

ayat (1) harus dilakukan secara tertulis 

 

Penolakan tindakan kedokteran dalam hal ini memang belum dipenuhi 

oleh masing-masing Puskesmas, karena sejauh ini masing-masing Puskesmas 

masih berpacu pada bagaimana cakupan seluruh ibu hamil ini bisa meningkat, 

hak asasi manusia terkait dengan kebebasan menentukan diri sendiri kurang 

diperhatikan. Tanggung jawab dari tindakan kedokteran termuat dalam Pasal 

17 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: 

“Pelaksanaan tindakan kedokteran yang telah mendapat 

persetujuan menjadi tanggung jawab dokter atau dokter gigi 

yang melakukan tindakan kedokteran.” 

 

Ketika pasien sudah memberikan persetujuan maka pihak yang 

memberikan konseling dan Puskesmas lah yang memiliki tanggung jawab 

terkait pelaksanaanya, apabila ada ibu hamil yang menggugat dan tidak mau 



 
 

memberikan pesetujuan maka dikembalikan ke ibu hamil itu sendiri, tetapi 

pada kenyataannya ibu hamil banyak yang tidak mengetahui terkait 

pemeriksaan ini, kegunaan atau manfaat, dampak apabila tidak melakukan, 

sehingga The Right to Information atau hak dalam memperoleh informasi 

dalam hal ini belum dipenuhii oleh masing-masing ibu hamil yang 

menyebabkan ibu hamil secara keseluruhan hanya mengikuti perintah dari 

tenaga kesehatan. 

5. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan  

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 

Kesehatan) sudah mencantumkan standar hak asasi manusia secara 

internasional, karena terdapat dalam hal ini membutuhkan adanya asas 

keseimbangan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak dan 

kewajibannya, serta non diskriminasi didalam segala aspeknya.  Di sisi lain, 

UU Kesehatan sudah mengikuti sesuai dengan apa yang didalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Pasal 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa 

setiap orang berhak atas kesehatan sehingga semua orang berhak untuk 

menjaga kesehatannya, yaitu salah satunya dengan skrining HIV/AIDS bagi 

ibu hamil.  

a. Hak atas pelayanan kesehatan dijelaskan dalam Pasal 5 yang menyebutkan 

bahwa; 



 
 

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam 

memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. 

(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. 

 

UU Kesehatan mengharuskan perawatan kesehatan diberlakukan 

kepada seluruh masyarakat tanpa kecuali termasuk ibu hamil baik yang 

penderita HIV AIDS ataupun yang tidak menderita HIV/AIDS, yang 

terpenting aspek perlindungan HAM bagi ibu hamil tetap bisa dipenuhi.  

Pasal 5 UU Kesehatan  dinyatakan bahwa terdapat kesamaan hak tiap 

orang dalam mendapatkan mengakses sumber daya kesehatan, 

memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. 

Tugas pemerintah dalam hal ini adalah menyediakan tenaga kesehatan 

yang berkaitan dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS secara memadai 

serta dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi penderita HIV/AIDS 

dan dapat menjamin ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan sehingga 

tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. 

Penyediaan sarana dan prasarana  serta jaminan kesehatan diatur dalam 

UU Kesehatan dan berlaku juga bagi penderita HIV/AIDS. Penjelasan 

mengenai kesehatan reproduksi dijelaskan dalam Pasal 71 yang 

menyebutkan bahwa: 

(1) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud meliputi: saat 

sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah 

melahirkan; 

(3) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, 

dan rehabilitatif. 



 
 

 

Sesuai dengan peraturan diatas, bahwa Puskesmas yang diambil dalam 

penelitian sudah masuk dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi yaitu pada 

saat hamil yang meliputi kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

skriningHIV/AIDS yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif apabila 

ditemukan dengan hasil HIV/AIDS positif dan upaya tersebut sudah 

dilakukan oleh 4 Puskesmas penelitian secara optimal, walaupun aspek 

perlindungan HAM belum bisa didapatkan secara keseluruhan oleh pasien 

khususnya ibu hamil dalam memperoleh pelayaanan kesehatan. 

 

6. Permenkes 51 tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV 

dari Ibu ke Anak 

 

Penjelasan terkait dengan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak 

termuat dalam Pasal 1, yang menyebutkan bahwa  

“Pedoman pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak 

merupakan acuan bagi tenaga kesehatan, pengelola program, 

kelompok profesi, dan pemangku kepentingan terkait 

pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak”. 

 

HIV/AIDS bukan hanya permasalahan kesehatan. HIV/AIDS hanya 

dapat ditanggulangi secara efektif sebagai bagian dari upaya kesehatan guna 

perbaikan kehidupan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menguatkan 

pemberdayaan anggota masyarakat khususnya perempuan. Analisis struktural 

mengarahkan kepada pandangan para tenaga kesehatan untuk tuntutan 

strategis (jangka panjang) yang menjadi dasar upaya penanggulangan 



 
 

HIV/AIDS yang efektif dan berkesinambungan.
69

 Sesuai dengan penjelasan 

Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa; 

“Penularan HIV dari Ibu ke Anak dapat terjadi selama masa 

kehamilan, saat persalinan dan saat menyusui.”  

 

Pandangan baru mengenai cara pencegahan dan penanggulangan 

HIV/AIDS sudah seharusnya diketahui dengan cara memberdayakan 

perempuan pada umumnya dengan cara menyentuh aspek keadilan serta 

kesetaraan gender menggunakan perspektif hak asasi perempuan (woman’s 

human rights).  

Paradigma baru tersebut sangat luas tehadap penyelesaian sengketa 

medis dan moralitas bangsa melainkan lebih luas mengenai transformasi 

ekonomi, sosial politik, budaya.
70

 Hal ini sudah sesuai dengan aturan yang 

ada, keempat Puskesmas sudah memiliki pedoman pencegahan penularan 

HIV/AIDS dari ibu ke anak guna panduan dan acuan dalam pelaksanaan 

program skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil. 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 

Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, 

Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan 

Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual 

 

Tujuan pelayanan kesehatan masa hamil menurut Pasal 12 ayat (1) yang 

menyebutkan bahwa: 
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“Pelayanan kesehatan masa hamil bertujuan untuk memenuhi 

hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang 

berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan 

sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang 

sehat dan berkualitas”. 

 

Pelaksanaan di empat Puskesmas tempat penelitian mengacu pada 

peraturan ini, tetapi pelaksanaan pemenuhan hak bagi ibu hamil belum bisa 

terpenuhi secara optimal, hal ini disebabkan beberapa faktor yang 

menghambatnya. Pelaksanaan skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil yang 

mengacu pada hak dalam memperoleh informasi melalui konseling, hak 

memperoleh persetujuan serta kerahasiaan masih belum bisa seutuhnya 

didapatkan oleh ibu haml di empat wilayah kerja Puskesmas Kabupaten 

Bantul yang telah dilakukan penelitian. 

Pelayanan kesehatan pada masa kehamilan dijelaskan dalam 

Pasal 12 ayat (3), yang menyebutkan bahwa:  

“Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud 

wajib dilakukan melalui pelayanan antenatal terpadu.“ 

 

Pelayanan kesehatan pada masa hamil memiliki tujuan untuk 

memenuhi hak bagi setiap ibu hamil dalam memperoleh pelayanan kesehatan 

secara berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat tanpa 

ada masalah kehamilan, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang 

sehat kelak akan menjadi generasi yang berkualitas. Pelayanan kesehatan pada 

masa hamil dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum 

mulainya proses persalinan, dalam hal ini pelaksanaan skrining HIV/AIDS 



 
 

bagi ibu hamil merupakan salah satu upaya deteksi dini untuk mengetahui 

status HIV/AIDS pada masing-masing ibu hamil, sehingga harapannya dapat 

dilakukan tindak lanjut sesuai dengan hasil skrining.  

Pelayanan antenatal terpadu sebagaimana dimaksud merupakan salah 

satu pelayanan kesehatan komprehensif dan berkualitas pada masa kehamilan 

yang dilakukan melalui: 

a. pemberian pelayanan dan konseling kesehatan termasuk stimulasi dan gizi 

seimbang supaya kehamilan dapat berlangsung sehat dan janinnya lahir 

sehat dan cerdas;  

b. deteksi dini masalah, penyakit dan penyulit/komplikasi kehamilan;  

c. penyiapan persalinan yang bersih dan aman disegala aspek; 

d. perencanaan-perencanaan antisipasi tindakan segera dan persiapan dini 

untuk melakukan rujukan apabila terjadi penyulit/komplikasi; 

e. penatalaksanaan kasus serta rujukan cepat dan tepat waktu apabila 

diperlukan; dan 

f. melibatkan ibu hamil, suami, dan keluarganya dalam menjaga kesehatan 

dan gizi ibu hamil, menyiapkan persalinan dan kesiagaan bila terjadi 

adanya masalah penyulit/komplikasi.  

Pelaksanaan keempat Puskesmas secara umum sudah berjalan sesuai 

dengan pedoman yang ada untuk melakukan skrining bagi ibu hamil melalui 

layanan ANC terpadu, tetapi yang menjadi permasalahan masih pada aspek 

perlindungan hak asasi terkait dengan konseling, persetujuan dan kerahasiaan 



 
 

dimasing-masing Puskesmas yang dikarenakan adanya faktor penghambat 

yang melatarbelakanginya.  

Pelaksanaan pelayanan kesehatan masa hamil yang ada pada empat 

Puskesmas tersebut sudah dilakukan dengan tenaga kesehatan, bahkan semua 

staf karyawan yang berhubungan dengan intervensi pasien adalah tenaga 

kesehatan yang memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan tersebut 

sehingga sesuai dengan Pasal 13 ayat (2), yang menyebutkan bahwa: 

“Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki 

kompetensi dan kewenangan.“ 

 

Pelaksanaan di empat Puskesmas dalam hal ini sudah sesuai dengan 

Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 

Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa 

Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan 

Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual 

“Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus dilakukan sesuai standar dan dicatat dalam 

buku KIA.” 

 

Pelaksanan di empat Puskesmas sudah sesuai bahwa pelayanan 

kesehatan masa hamil dilakukan sesuai standar dan seluruh hasil pemeriksaan 

ataupun terapi dicatat dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang 

menjadi permasalahan pada saat ini adalah belum adanya kesamaan presepsi 

terkait penulisan hasil skrining HIV/AIDS sehingga diharapkan adanya 



 
 

apresepsi atau keselarasan penulisan hasil dalam buku KIA, mengingat hak 

terkait privasi dari masing-masing pasien terkait hasil pemeriksaan. 

8. Permenkes RI Nomor 1464/ Menkes/ Per/X/2010 Tentang Izin Dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan  

 

Kewenangan bidan dalam menjalankan praktik kebidanan mengacu pada 

Pasal 9, yang menyebutkan bahwa: 

“Bidan dalam menjalankan praktik, berwenang untuk 

memberikan pelayanan yang meliputi: 

a. pelayanan kesehatan ibu; 

b pelayanan kesehatan anak” 

 

Pelaksanaan skrining HIV/AIDS di masing-masing Puskesmas sudah 

sesuai dengan aturan yang ada bahwa bidan yang berperan langsung dalam 

pelayanan kesehatan ibu hamil, mulai dari anamnesis, pemeriksaan, 

penatalaksaan dan evaluasi, apabila ditemukan adanya permasalahan atau 

ditemukan ibu hamil dengan status positif HIV/AIDS maka akan dilakukan 

kolaborasi dengan dokter guna tatalaksana dan pengobatan. 

Empat Puskesmas memiliki perbedaan dalam hal penanganan, di 

Puskesmas Kasihan II, Imogiri I dan Srandakan dokter sebatas pendampingan 

doagnostik, apabila ditemukan hasil positif maka akan dilakukan kolaborasi 

dengan tim P2M Puskesmas untuk perujukan di RSUD atau RSUP, tetapi 

Puskesmas Kretek di sini lah yang memiliki keunggulan sebagai Puskesmas 

rujukan terkait dengan HIV/AIDS positif  serta dianggap mampu dalam hal 

penanganan, pengawasan, terapi dan dukungan bagi Orang Dengan 



 
 

HIV/AIDS (ODHA). Keempat Puskesmas tersebut sama-sama memiliki 

klinik Infeksi Menular Seksual (IMS). Pelayanan kesehatan ibu secara umum 

dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1), yang menyebutkan bahwa: 

“Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 

g huruf a diberikan pada masa pra hamil, kehamilan, masa 

persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa antara dua 

kehamilan.“ 

 

Pelayanan kesehatan ibu dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS 

sesuai dengan aturan yang ada, bahwa keempat Puskesmas sudah 

menjalankan pelayanan pada masa pra hamil misalnya dengan konseling 

persiapan baik calon ibu maupun calon ayah dari anak, kehamilan misalnya 

dengan pemeriksaan salama masa kehamilan dari deteksi dini hingga 

penanganan penyulit komplikasi dalam masa kehamilan serta adanya kelas ibu 

hamil, masa persalinan misalnya dengan persiapan hingga penatalaksanaan 

pertolongan persalinan, masa nifas dengan pemantauan kesehatan serta 

penanganan komplikasi dalam masa nifas, masa menyusui misalnya dengan 

konseling teknik menyusui, pentingnya memberikan ASI eksklusif bagi bayi, 

masa antara dua kehamilan misalnya dengan konseling tanda bahaya, cara 

menjaga kehamilan agar tidak terjadi komplikasi , sehingga aturan yang ada 

sudah sesuai dengan pelaksanaannya. 

“Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  

a. pelayanan konseling pada masa pra hamil;  

b. pelayanan antenatal pada kehamilan normal; 



 
 

c. pelayanan persalinan normal;  

d. pelayanan ibu nifas normal;  

e. pelayanan ibu menyusui; dan  

f.pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan.  

 

Sesuai dengan aturan di atas pada pelaksanaannya bidan sudah sesuai 

dengan aturan yang ada yaitu memberikan penyuluhan dan konseling, 

bimbingan pada kelompok ibu hamil, tetapi jika dikaitkan dengan pelaksanaan 

skrining HIV/AIDS dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu 

hamil menyatakan bahwa bidan memberikan penyuluhan sebatas pemeriksaan 

kehamilan tanpa dijelaskan mengenai  informasi pratest HIV dan persetujuan 

pasien, sehingga kaitannya hak dalam memperoleh informasi melalui 

konseling kurang dipenuhi oleh kebanyakan ibu hamil. 

Informasi pra tes dapat diberikan secara perorangan, pasangan atau 

kelompok sudah sesuai dengan kondisi setempat. Persetujuan untuk menjalani 

tes HIV (informed consent) seharusnya diberikan secara individual, pribadi 

dengan kesaksian petugas kesehatan. Informasi minimal yang perlu 

disampaikan oleh petugas kesehatan ketika menawarkan skrining HIV/AIDS 

kepada pasien khususnya ibu hamil adalah sebagai berikut: 

a. Alasan yang diutarakan pada saat menawarkan skrining HIV/AIDS 

meliputi aspek konseling dan tes bagi ibu hamil. 

b. Keuntungan dari aspek kesehatan dan pencegahan dari skrining 

HIV/AIDS dan potensi risiko yang akan dihadapi, seperti misalnya 

diskriminasi, pengucilan, atau tindak kekerasan. 



 
 

c. Layanan yang tersedia bagi pasien, baik yang hasil skrining HIV/AIDS 

negatif ataupun positif, termasuk ketersediaan terapi antiretroviral. 

d. Informasi bahwa hasil tes akan diperlakukan secara rahasia atau 

konfidensial dan tidak akan diungkapkan kepada orang lain selain petugas 

kesehatan yang terkait langsung dalam perawatan pasien tanpa seizin 

pasien. 

e. Informasikan bahwa pasien mempunyai hak untuk menolak pada saat 

menjalani skrining HIV/AIDS. Skrining akan dilakukan kecuali apabila 

pasien menggunakan hak tolaknya tersebut. 

f. Informasikan bahwa penolakan untuk menjalani skrining HIV/AIDS tidak 

akan mempengaruhi akses pasien terhadap layanan yang tidak tergantung 

dengan hasil tes HIV/AIDS. 

g. Jika hasil skrining HIV/AIDS positif, maka dianjurkan untuk 

mengungkapkannya kepada orang lain yang berisiko untuk tertular 

HIV/AIDS dari pasien tersebut. 

h. Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada petugas kesehatan jika 

ada penjelasan yang belum dimengerti. 

Komunikasi yang efektif serta secara verbal sudah cukup memadai 

untuk memberikan informasi dalam mendapatkan informed consent untuk 

melaksanakan skrining HIV/AIDS pada umumnya. Pelaksanaan kewajiban 

praktik kerja bidan termuat dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan bahwa 

dalam melaksanakan praktik kerja, bidan berkewajiban untuk:  



 
 

a. menghormati hak pasien; 

b. memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan 

pelayanan yang dibutuhkan; 

c. merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat 

ditangani dengan tepat waktu; 

d. meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan; 

e. menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan ; 

f. melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan 

lainnya secara sistematis; 

g. mematuhi standar ; dan 

h. melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik 

kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian. “ 

 

Standar Operasional Prosedur (SOP) dimasing-masing Puskesmas 

yang dilakukan penelitian sudah mengacu dalam peraturan yang ada, bahkan 

pada kenyataannya kewajiban tenaga kesehatan sudah ditempel di setiap 

ruangan pemeriksaan pasien di Puskesmas, tetapi pada pelaksanaannya tidak 

bisa dilakukan sepenuhnya mengingat jumlah tenaga kesehatan yang ada di 

masing- masing Puskesmas terbatas sementara jumlah ibu hamil dan pasien 

lainnya yang melakukan pemeriksaan di Puskesmas cukup banyak hal itulah 

yang menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya hak asasi bagi masing-

masing ibu hamil utamanya dalam hak memperoleh informasi melalui 

konseling, persetujuan dan kerahasiaan selain itu masih ditemukan 

permasalahan dalam hal pencatatan dan pelaporan di kohort ibu hamil masing 

masing wilayah kerja keempat Puskesmas tersebut.  

Setiap orang wajib dan berhak atas informasi, terlebih yang berkaitan 

dengan diri pribadinya, sebagai kebalikan dari hak atas informasi dari pasien 

tersebut, terdapat pula kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan 



 
 

informasi kepada pasiennya. Pasien berhak untuk memutuskan sendiri apakah 

ia hendak mempergunakan haknya atau tidak. Hak adalah sesuatu yang 

sifatnya laten, suatu kewenangan boleh dipergunakan, boleh juga tidak.  

Pemegang hak memiliki kewenangan untuk memutuskan akibat dari 

otonomi, hak menentukan nasib sendiri (authonomy or the right to self-

determination) sebagai kelanjutan dari hak asasi, namun hak ini tidak 

mungkin bersifat absolut, karena seseorang individu pun termasuk juga 

anggota masyarakat dimana ia berada, sebagai anggota ia pun tidak boleh 

membahayakan atau merugikan sesama warganya.  

Hak atas rahasia kedokteran adalah hak pasien dalam meminta 

kerahasiaan yang diceritakan kepada dokter, tidak diungkapkan lebih lanjut. 

Pasien juga bisa mengizinkan dokter untuk mengungkapkan (hak waiver) 

kepada pihak yang berkepentingan. Pasien dapat melepaskan haknya guna 

memperoleh informasi, dengan perkataan lain memutuskan untuk tidak 

diberitahukan apa yang dideritanya, disamping hak otonomi terdapat pula hak 

pasien atas pemeliharaan kesehatan (the right to health care) 
71

. Kewajiban 

bidan dalam menjalankan paktik atau kerja termuat dalam Pasal 18 ayat (2) 

yang menyebutkan bahwa: 

“Bidan dalam menjalankan praktik/kerja senantiasa 

meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 

pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.”  
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Pelaksanaan skrining HIV/AIDS sudah sesuai dengan aturan yang ada 

khususnya bagi pelaksanaan ANC terpadu pada item skrining HIV/AIDS 

bidan berusaha menjaga mutu kaitannya dengan promosi kesehatan 

peningkatan cakupan yang ada dimasing-masing Puskesmas. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan bidan koordinator di Puskesmas Kasihan II masih 

sekitar 40% dari jumlah ibu hamil yang ada dan sudah terskrining 60% belum 

mengakses layanan ke Puskesmas, sementara Puskesmas Kretek, Imogiri I 

dan Srandakan sudah 60% dari total ibu hamil yang sudah terskrining, tetapi 

permasalahannya adalah masing-masing Puskesmas disini sedang berpacu 

dengan bagaimana cara meningkatkan cakupan yang ada, dan ternyata di 

dalam permasalahan tersebut terdapat permasalhan pula terkait dengan 

perlindungan hak asasinya, oleh karena itu harapannya keempat puskesmas 

tersebut dapat menyeimbangankan bagaimana cakupan ibu hamil akan 

layanan skrining HIV/AIDS tersebut terpenuhi dan bagaimana pula tetap 

melindungi hak asasi ibu hamil dengan memberikan informasi pada konseling 

pra dan post test yang memadai, persetujuan yang relevan, dan kerahasiaan 

yang terjaga.  

9. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

Penjelasan terkait pengertian anak dijelaskan dalam Pasal 1, yang 

menyebutkan bahwa :  

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.  



 
 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan dengan tujuan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk 

kekerasan dan diskriminasi yang menimpanya.
72

 Sesuai dengan hasil 

wawancara dengan salah satu Programmer Bidang P2M Dinkes Kabupaten 

Bantul diperoleh bahwa salah satu tujuan dari pelaksanaan skrining 

HIV/AIDS adalah pencegahan penularan dari ibu ke anak dalam kandungan. 

Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 yang menyebutkan 

bahwa: 

 "Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk 

kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh 

hukum bahkan sejak dalam kandungan." 

 

Perlindungan ini terkait dengan hak hidup seorang anak sebagai hak 

asasi manusia harus dijaga dan dihormati oleh siapapun termasuk mereka 

yang memiliki anak dengan HIV/AIDS positif sehingga memiliki peluang 

dapat tertular HIV/AIDS. Hak hidup anak juga berkaitan dengan hak-hak lain 

yang merupakan bagian dari HAM yaitu dengan hak untuk dibesarkan, hak 

untuk dirawat serta penghormatan terkait dengan hak untuk melangsungkan 

kehidupan.
73
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Konverensi Tingkat Dunia Hak Asasi Manusia di Wina Tahun 1993, 

yang dalam paragraf operatifnya menyebutkan bahwa ”HAM dari perempuan 

dan anak adalah bagian dari HAM yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak 

dapat dipisahkan”, karena pada dasarnya perempuan memiliki peranan 

sebagai pendidik pertama dan utama pada kelangsungan hidup anak untuk 

mengembangkan kepribadiannya secara harmonis dan utuh, tumbuh dalam 

lingkungan keluarga yang layak dan sedemikian rupa sehingga ia memperoleh 

perlindungan yang lebih luas.
74

 

 Anak diharapkan dapat berkembang secara wajar menuju generasi 

yang berpotensi untuk pembangunan nasional melalui upaya yang dilakukan 

oleh orang tua, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya 

dalam melindungan HAM pada anak dalam kandungan dengan penyakit 

HIV/AIDS melalui upaya khusus dalam pengawasan, pencegahan, 

pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi. Sesuai penjelasan dalam Pasal 20 

yang menyebutkan bahwa: 

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, 

Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan 

Anak.” 

 

10. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 

 

Faktor yang mempengaruhi pelaksaan dan perencanaan tenaga kesehatan 

mengacu pada Pasal 15 yang menyebutkan bahwa: 
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“Menteri dalam menyusun perencanaan Tenaga Kesehatan 

harus memperhatikan faktor: 

a. jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi    

    tenaga Kesehatan; 

b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan; 

c. ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

d. kemampuan pembiayaan; 

e. kondisi geografis dan sosial budaya; dan 

f. kebutuhan masyarakat.” 

 

Pelaksanaan skrining HIV/AIDS di empat Puskesmas harus 

memperhatikan faktor jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi 

tenaga kesehatan, penyelenggaraan upaya kesehatan, ketersediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan, kemampuan pembiayaan, kondisi geografis dan sosial 

budaya dan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan hasil wawancara dengan 

koordinator P2M Dinkes Bantul secara keseluruhan pelaksanaan skrining 

HIV/AIDS memperhatikan faktor tersebut. Pengadaan tenaga kesehatan 

termuat dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2), yang menyebutkan bahwa: 

(1) Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui 

pendidikan tinggi bidang kesehatan. 

(2) Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diarahkan untuk menghasilkan Tenaga 

Kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Profesi dan 

Standar Pelayanan Profesi. 

 

 Pelaksanaan skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil yang sesuai dengan 

standar profesi dan standar pelayanan profesi, harapannya pelaksanaan tetap 

sesuai dengan aturan yang ada dan hak asasi manusia bagi ibu hamil dalam 

pelaksanaan skrining HIV/AIDS terpenuhi secara sepenuhnya. Pembinaan 



 
 

tenaga kesehatan tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan (4) yang 

menyebutkan bahwa: 

(1) Pendidikan tinggi bidang kesehatan diselenggarakan 

berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah 

mendapatkan rekomendasi dari Menteri.. 

 

Terkait dengan tenaga medis, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 

tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 

Tenaga Kesehatan sama-sama mencantumkan adanya asas kemanusiaan dan 

perlindungan didalamnya, tetapi keempat peraturan tersebut tidak secara 

eksplisit menyebutkan adanya prinsip non diskriminasi dan kesetaraan yang 

termasuk dalam standar hak asasi manusia internasional, sama seperti 

peraturan yang lainnya. 

Keempat peraturan tersebut tidak memasukkan ketentuan khusus 

tentang hak atas kesehatan orang dengan HIV/AIDS, melihat pentingnya 

perlakuan non diskriminasi dan kesetaraan dalam menerima pelayanan 

kesehatan oleh tenaga kesehatan, keempat peraturan ini masih belum 

memadai dalam hak atas kesehatan bagi orang dengan HIV/AIDS, oleh karena 

itu dapat dikatakan bahwa peraturan-peraturan tersebut masih terdapat celah 

hukum yang memungkinkan terjadinya stigma dan diskriminasi. 

 



 
 

11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 21 Tahun 2013 tentang 

penanggulangan HIV dan AIDS 

 

Ruang lingkup penanggulangan HIV/AIDS tercantum dalam Pasal 2, yang 

menyebutkan bahwa: 

“Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini 

meliputi penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif 

dan berkesinambungan yang terdiri atas promosi kesehatan, 

pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi terhadap 

individu, keluarga, dan masyarakat.” 

 

Pelaksanaan skrining HIV/AIDS sudah sesuai dengan peraturan yang 

ada bahwa untuk upaya penanggulangan HIV/AIDS utamanya pencegahan 

penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak melalui upaya yang sudah ditetapkan 

yaitu promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi 

terhadap individu, keluarga, dan masyarakat.  

Promosi kesehatan yang telah dilakukan adalah dengan cara  

penyuluhan secara individu dan masyarakat, upaya pencegahan melalui VCT 

mobile, diagnosis melalui skrining (konseling dan tes), pengobatan sesuai 

dengan terapi dari dokter yang memberikan tatalaksana penanganan 

HIV/AIDS, serta rehabilitasi atau dukungan terkait adanya HIV/AIDS. 

Kegiatan yang masuk dalam penanggulangan HIV dan AIDS termuat dalam 

Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: 

“Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya dilaksanakan 

melalui 4 (empat) kegiatan yang meliputi: 

a. pencegahan penularan HIV pada perempuan usia 

reproduktif 

b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada 

perempuan dengan HIV; 



 
 

c. pencegahan penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV ke 

bayi yang dikandungnya; dan 

d. pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan 

kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya.” 

 

HIV/AIDS berisiko dapat terserang pada masa kehamilan sehingga 

diperlukan upaya untuk pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak, 

keempat Puskesmas tersebut sudah mengacu kegiatan tersebut utamanya 

nomor 3 yaitu pencegahan penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi 

yang dikandung, sehingga harapannya dengan adanya skriningHIV/AIDS ini 

akan menurunkan kemungkinan atau pravelensi ibu hamil dengan HIV/AIDS 

positif yang tidak terdeteksi dari awal. Pelaksanaan pencegahan termuat 

dalam Pasal 17 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: 

“Pencegahan penularan HIV terhadap ibu hamil sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan 

diagnostis HIV dengan tes dan konseling.” 

 

Pelaksanaan di masing-masing Puskesmas terdapat SOP terkait 

pelaksanaan pemeriksaan diagnostis HIV, tetapi antar Puskesmas berbeda-

beda, aspek konseling baik pra test maupun post test belum sepenuhnya 

dilakukan dengan optimal. Pentingnya untuk melakukan skrining HIV/AIDS 

dalam masa kehamilan termuat dalam Pasal 17 ayat (3) yang menyebutkan 

bahwa: 

“Tes dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dianjurkan sebagai bagian dari pemeriksaan laboratorium 

rutin saat pemeriksaan asuhan antenatal atau menjelang 

persalinan pada: 

a. semua ibu hamil yang tinggal di daerah dengan epidemi 

meluas dan terkonsentrasi; atau 



 
 

b. ibu hamil dengan keluhan keluhan IMS dan 

tuberkulosis di daerah 

c. epidemi rendah. 

 

Pelaksanaan dimasing-masing Puskesmas, tes dan konseling 

dianjurkan sebagai bagian dari pemeriksaan asuhan antenatal pada semua ibu 

hamil yang tinggal di daerah dengan epidemi meluas dan terkonsentrasi, atau 

ibu hamil dengan keluhan-keluhan IMS dan tuberkulosis di daerah, epidemi 

rendah.  

Puskesmas Kasihan II perbatasan utara yaitu letaknya perbatasan 

dengan kota, Puskesmas Imogiri merupakan Bantul bagian timur, Puskesmas 

Kretek merupakan Bantul bagian selatan yang menjadi Puskesmas rujukan 

HIV/AIDS dan dekat lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK), Puskesmas 

Srandakan merupakan Bantul bagian barat yang merupakan Puskesmas 

layanan IMS dan perbatasan dengan kabupaten Kulon Progo. Tujuan dari 

skrining HIV/AIDS adalah termuat dalam Pasal 21 ayat (1) yang 

menyebutkan bahwa: 

“Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan untuk mencegah 

sedinii mungkin terjadinya penularan atau peningkatan 

kejadian infeksi HIV.” 

 

Pelaksanaan dimasing-masing Puskesmas, pemeriksaan diagnosis 

HIV/AIDS merupakan salah satu upaya untuk pencegahan sedini mungkin 

dari penyakit tersebut, kaitannya dengan ibu hamil adalah untuk pencegahan 

penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak dalam kandungan, sehingga dalam hal 

ini ibu hamil memiliki perlindungan khusus dalam The right of to health care 



 
 

atau hak dalam perlindungan atas kesehatannya. Pemeriksaan skrining 

HIV/AIDS dilakukan berdasarkan prinsip konfidensialitas, persetujuan, 

informasi melalu konseling baik pra test maupun post test yang termuat dalam 

Pasal 21 ayat (2) tetapi pelaksanaan di empat Puskesmas bervariasi tekait 

dengan 3 prinsip tersebut, tetapi empat Puskesmas berusaha sepenuhnya untuk 

perbaikan sistem pelayanan kesehatan khususnya pada ibu hamil. 

a. Aspek konfidensilitas: 

1) Puskesmas Kasihan II 

 Terkait hasil pemeriksaan dengan menggunakan kode B20 positif (+) 

atau negatif (-), ruangan konseling yang masih jadi satu dengan ruang 

pemeriksaan, penyampaian aspek kerahasiaan tidak disampaikan 

diawal pertemuan, sehingga khususnya ibu hamil tidak mengetahui 

sepenuhnya terkait  dengan manfaat tes, dan pentingnya aspek 

kerahasiaan dari hasil skrining, informasi bahwa hasil tes akan 

diperlakukan secara konfidensial dan tidak akan diungkapkan kepada 

orang lain selain petugas kesehatan yang terkait langsung pada 

perawatan pasien tanpa seizin pasien, sehingga tidak terpenuhi secara 

keseluruhan dalam hak ini. 

2) Puskesmas Imogiri 

Terkait hasil pemeriksaan dengan menggunakan kode PITC Non 

Reaktif (NR) atau Reaktif (R), ruangan konseling berbeda dengan 

ruang pemeriksaan, sehingga aspek kerahasiaan dimungkinkan cukup 



 
 

terjamin, tetapi walaupun sudah terdapat ruangan konseling di sebelah 

tetapi belum bisa dimanfaatkan secara optimal, padahal pasien 

memiliki hak otonomi terkait dengan kerahasiaan dan informasi yang 

diinginkan.  

3) Puskesmas Kretek 

Terkait hasil pemeriksaan dengan menggunakan kode PITC positif (+) 

atau negatif (-), sudah memiliki ruangan konseling sendiri dan berbeda 

dengan ruang pemeriksaan, tetapi belum bisa dimanfaatkan secara 

optimal, menurut hasil wawancara dengan bidan koordinator 

didapatkan hasil bahwa tenaga kesehatan khususnya bidan yang 

bekerja di Puskesmas ada 6 orang tetapi karena  dibagi 3 shift 

sehingga dari 16 orang tersebut terbagi menjadi 3, belum lagi jika pagi 

dibagi pelayanan yaitu empat puskesmas pembantu dan kegiatan 

posyandu dimasing-masing Desa, sehingga jika tenaga kesehatan 

memanfaatkan ruangan konseling dirasa kurang efektif mengingat 

pasien di Puskesmas Kretek tergolong cukup banyak. Berdasarkan 

paparan di atas hak kaitannya dengan hasil pemeriksaan skrining 

HIV/AIDS baik positif ataupun negatif aspek informasi kurang 

dipenuhi secara optimal. 

d) Puskesmas Srandakan 

   Terkait hasil pemeriksaan dengan menggunakan kode Tes 

HIV positif (+) atau negatif (-), belum memiliki ruangan konseling 



 
 

sendiri sehingga aspek kerahasiaan ibu hamil kurang dipenuhi, ruang 

periksa yang jadi satu dengan pemeriksaan lain dan konseling. 

Menurut hasil wawancara dengan penanggung jawab program 

penanggulangan HIV/AIDS mengatakan bahwa, hambatan yang ada 

adalah pada kurangnya ruangan konseling sehingga aspek kerahasiaan 

dan keleluasaan pasien akan informasi kurang terpenuhi, harapan 

Puskesmas adalah adanya anggaran untuk menambah ruangan 

sehingga hak asasi pasien dapat terpenuhi. 

  Berdasarkan paparan di atas, hak pasien kaitannya dengan hasil 

pemeriksaan skrining HIV/AIDS baik positif ataupun negatif, aspek 

informasi kurang dipenuhi secara optimal. 

b. Aspek persetujuan 

1) Puskesmas Kasihan II 

Terkait dengan aspek persetujuan di Puskesmas Kasihan II 

sudah memiliki lembar informed consent untuk persetujuan sekaligus 

untuk penolakan, jika pasien tidak setuju, tetapi di sini yang menjadi 

permasalahan adalah tenaga kesehatan berhak menawarkan kepada ibu 

hamil bukan mewajibkan. Selama ini ada beberapa pasien yang 

menolak tetapi tenaga kesehatan berusaha untuk terus membujuk, 

hingga ibu mau melakukannya. Informasi bahwa pasien mempunyai 

hak untuk menolak menjalani tes HIV.  



 
 

Tes akan dilakukan kecuali pasien menggunakan hak tolaknya 

tersebut, menginformasikan terlebih dahulu bahwa penolakan untuk 

menjalani tes‐HIV tidak akan mempengaruhi akses pasien terhadap 

layanan yang tidak tergantung pada hasil tes HIV, jika hasil tes HIV–

positif, maka sangat dianjurkan untuk mengungkapkannya kepada 

orang lain yang berisiko untuk tertular HIV dari pasien tersebut, 

memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada 

petugas kesehatan. 

2) Puskesmas Imogiri 

Terkait dengan aspek persetujuan di Puskesmas Imogiri  

memiliki lembar informed consent untuk persetujuan sekaligus untuk 

penolakan, jika pasien tidak setuju Puskesmas tidak memiliki lembar 

khusus, sebelumnya ibu hamil tidak dijelaskan terlebih dahulu 

mengenai persetujuan dan apa yang harus dilakukan ketika setuju 

ataupun tidak setuju. Berdasarkan hasil wawancara ibu hamil 

membutuhkan informasi terkait aspek persetujuan tersebut. 

3) Puskesmas Kretek 

Aspek persetujuan di Puskesmas Kretek memiliki lembar 

informed consent untuk persetujuan sekaligus untuk penolakan, jika 

pasien tidak setuju, sebelumnya ibu hamil tidak dijelaskan terlebih 

dahulu mengenai persetujuan dan apa yang harus dilakukan ketika 



 
 

setuju/tidak setuju. Lembar ini sudah mulai berkembang dari yang 

awalnya formulir PITC secara keseluruhan baik hamil/umum, tetapi 

untuk saat ini sudah dipisah walaupun belum tertera secara jelas 

tentang pemeriksaan ini, selama ini pasien yang mau melakukannya 

dan jarang ada yang menolak. 

4) Puskesmas Srandakan 

Aspek persetujuan di Puskesmas Srandakan memiliki lembar 

informed consent untuk persetujuan sekaligus untuk penolakan, jika 

pasien setuju maka kata tidak setuju diformat tesebut dicoret, 

sebelumnya ibu hamil tidak dijelaskan terlebih dahulu mengenai 

persetujuan dan apa yang harus dilakukan ketika setuju/tidak setuju. 

Lembar ini sudah mulai berkembang dari yang awalnya formulir PITC 

secara keseluruhan baik hamil/umum, tetapi untuk saat ini sudah 

dipisah walaupun belum tertera secara jelas, selama ini ada beberapa 

pasien yang menolak tetapi tenaga kesehatan terus membujuk hingga 

akhirnya pasien tidak mau dan membuat pernyataan penolakan dengan 

mencoret kata setuju di formulir persetujuan. 

c. Aspek konseling: 

1) Puskesmas Kasihan II 

Pelaksanaan konseling di Puskesmas Kasihan, dilakukan sekitar 5 

menit, aspek yang disampaikan pra test seputar cara perawatan hidup 

sehat selama kehamilan, pada post test disampaikan hasilnya, jika 



 
 

hasil negatif maka tidak diberikan penjelasan apapun, tetapi jika 

positif akan diberikan penjelasan kaitannya terapi, penanganan, 

rujukan dan support serta diserahkan pada tim penanggulangan 

HIV/AIDS di Puskesmas Kasihan II. 

2) Puskesmas Imogiri 

Pelaksanaan konseling pratest di Puskesmas Imogiri dijelaskan 

mengenai HIV/AIDS secara keseluruhan, dampak jika tidak 

melakukan skrining. Konseling post test disampaikan hasilnya, jika 

hasil negatif maka tidak diberikan penjelasan apapun, tetapi jika 

positif akan diberikan penjelasan kaitannya terapi, penanganan, 

rujukan dan dukungan serta diserahkan pada tim penanggulangan 

HIV/AIDS. 

3) Puskesmas Kretek 

Pelaksanaan konseling pada skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil dalam 

pra test di Puskesmas Kretek dijelaskan singkat mengenai pemeriksaan 

yang harus dilakukan selama kehamilan, pelaksanaan konseling disini 

disesuaikan dengan kunjungan keberapa ibu ke puskesmas, jika 

pertama maka yang dijelaskan seputar HIV/AIDS secara keseluruhan, 

dampak jika tidak melakukan skrining. Konseling post test 

disampaikan hasilnya, jika hasil negatif maka tidak diberikan 

penjelasan apapun, tetapi jika positif akan diberikan penjelasan 



 
 

kaitannya terapi, penanganan, dan support serta diserahkan pada tim 

penanggulangan HIV/AIDS Puskesmas Kretek 

4) Puskesmas Srandakan 

Pelaksanaan konseling pratest di Puskesmas Srandakan 

dijelaskan mengenai HIV/AIDS secara keseluruhan, risiko penyakit 

selama kehamilan dampak jika tidak melakukan skrining. Konseling 

post test disampaikan hasilnya, jika hasil negatif maka tidak diberikan 

penjelasan apapun, tetapi jika positif akan diberikan penjelasan 

kaitannya terapi, penanganan, rujukan dan support serta 

diserahkanpada tim penanggulangan HIV/AIDS Puskesmas 

Srandakan.  

Prinsip konfidensial sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 

(3) yang berarti  

“Hasil pemeriksaan harus dirahasiakan dan hanya dapat 

dibuka kepada : 

“a. yang bersangkutan; 

 b. tenaga kesehatan yang menangani; 

 c. keluarga terdekat dalam hal yang bersangkutan     

     tidak cakap; 

 d. pasangan seksual; dan 

 e. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-   

     undangan.“ 

 

 Prinsip konfidensilitas pada masing-masing Puskesmas kaitannya 

dengan hasil pemeriksaan memang tertulis dalam buku KIA, karena buku 

KIA merupakan buku komunikasi antar tenaga kesehatan dalam memberikan 

terapi atau melakukan pemeriksaan pada ibu hamil, yang menjadi 



 
 

permasalahan saat ini ibu hamil merupakan salah satu orang yang harus 

dilindungi secara ganda karena ia mengandung buah hatinya, sehingga terkait 

dengan penulisan hasil ada baiknya jika menuliskan dengan kode tertentu dan 

hanya antar tenaga kesehatan itu yang mengetahui, sehingga aspek 

kerahasiaan bagi ibu hamil itu sendiri dapat terlindungi dan terpenuhi secara 

optimal. 

 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV 

 

Pasal 3 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa: 

 

(2) Konseling dan Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan 

Kesehatan (KTIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada 

seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan 

berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan. 

(3) Konseling dan Tes HIV Sukarela (KTS) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses konseling 

sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan. 

 

Penjelasan pasal tersebut terkait dengan perbedaan PICT atau 

dalam hal ini disebut Konseling dan Tes HIV atas Inisiatif Pemberi 

Pelayanan Kesehatan (KTIP) dan VCT atau dalam  hal ini disebut 

Konseling dan Tes HIV Sukarela (KTS) yang membedakan adalah 

inisiatifnya. Pelaksanaan di empat Puskesmas sudah menerapkan 

hal tersebut, tetapi perlindungan hak asasi bagi ibu pasien atau ibu 

hamil khususnya belum dapat di penuhi. 

 



 
 

Pasal 4 ayat (1) dan (2) 

 

(1) Penyelenggaraan Konseling dan Tes HIV wajib terintegrasi 

dengan pelayanan KIA, KB, pelayanan kesehatan reproduksi, 

pelayanan kesehatan remaja, pelayanan IMS, pelayanan TB, 

pelayanan Hepatitis, serta pelayanan NAPZA dan rehabilitasi 

di fasilitas pelayanan kesehatan. 

 

 Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa PITC atau 

Penyelenggaraan Konseling dan Tes HIV wajib terintegrasi dengan 

pelayanan KIA dalam hal ini adalah pelayanan skrining HIV/AIDS 

dalam masa kehamilan, pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan 

tersebut.  

Pasal 6 

 

(1) Pelayanan Konseling dan Tes HIV harus dilaksanakan di setiap 

fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas pelayanan 

kesehatan di lingkungan TNI/POLRI, lapas/rutan, tempat kerja, 

dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk tenaga 

kerja migran. 

 

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa pelakasanaan skrining 

HIV/AIDS dilakukan  di fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini adalah di 

Puskesmas. Pelaksanaan di empat Puskesmas sudah menerapkan hal tersebut. 

Pasal 7 

(1) Setiap pelayanan Konseling dan Tes HIV harus dilakukan 

pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

(2) Pelaporan Konseling dan Tes HIV sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang setiap 1 (satu) 

bulan. 

Pasal diatas menjelaskan bahwa pelayanan Konseling dan Tes HIV 

harus dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai denga peraturan yang ada 



 
 

sesuai dengan kebijakan bahwa pelaporan dilakukan secara berjenjang setiap 

1 (satu) bulan. Pelaksanaan di empat Puskesmas sudah menerapkan hal 

tersebut. 

 

13. Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 

 

“Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, 

Puskesmas berwenang untuk: 

a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan 

masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan; 

b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan; 

c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan 

masyarakat dalam bidang kesehatan; 

d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan 

masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang 

bekerjasama dengan sektor lain terkait; 

e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya 

kesehatan berbasis masyarakat; 

f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas 

g.  memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan; 

h.  melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, 

dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan 

i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, 

termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon 

penanggulangan penyakit.” 

Pelaksanaan skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil di Puskesmas sudah 

sesuai dengan kewenangan puskesmas tersebut. Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan kepada Kepala Puskesmas disampaikan bahwa memiliki 

kewenangan memantau, membina, melaksanakan dan menggerakkan upaya 

kesehatan perseorangan atau masyarakat, dalam menyelenggarakan fungsi 

Puskesmas dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara 



 
 

komprehensif, berkesinambungan dan bermutu. Sumber daya manusia 

termuat dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: 

“Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas Tenaga 

Kesehatan dan tenaga non kesehatan.”  

 

 Pelaksanaannya di masing-masing Puskesmas sudah sesuai dengan 

aturan yang ada bahwa tenaga kesehatan dan bukan tenaga kesehatan, tenaga 

kesehatan yang memberikan intervensi langsung kepada pasien atau ibu 

hamil, dan tenaga non kesehatan bekerja yang tidak memberikan intervensi 

pada pasien, seperti supir, juru masak, juru cuci, selain itu jenis dan jumlah 

tenaga kesehatan ataupun non kesehatan termuat dalam Pasal 16 ayat (2), 

yang menyebutkan bahwa: 

“Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan 

analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah 

pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan 

persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, 

ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama 

lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja.” 

 

Pelaksanaannya dimasing-masing Puskesmas belum sesuai dengan aturan 

yang ada bahwa belum banyaknya nakes di masing- masing puskesmas 

sehingga penyampaian informasi oleh salah satu nakes tersebut kurang 

optimal, mengingat pasien atau ibu hamil. Jenis tenaga kesehatan yang ada 

tercantum dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3), yang menyebutkan bahwa: 

(2) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

paling sedikit terdiri atas: 

a. dokter atau dokter layanan primer; 

b. dokter gigi; 



 
 

c. perawat; 

d. bidan; 

e. tenaga kesehatan masyarakat; 

f. tenaga kesehatan lingkungan; 

g. ahli teknologi laboratorium medik; 

h. tenaga gizi; dan 

i. tenaga kefarmasian. 

(3) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi 

keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di 

Puskesmas. 

 

Analisis terhadap Peraturan Institusi Kesehatan dan Tenaga Medis 

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat, dapat pula dilihat bahwa peraturan peraturan tersebut 

sudah mengadopsi nilai non diskriminasi dan Pasal 5. Hal tersebut tercermin 

dengan mensyaratkan adanya kewajiban untuk memberikan fasilitas kesehatan 

bagi semua orang tanpa terkecuali, termasuk bagi orang dengan HIV/AIDS.   

Elemen hak atas kesehatan yang terkandung dalam regulasi tersebut 

berfokus pada tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit 

dan puskesmas. Rumah sakit dan puskesmas merupakan institusi pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan sehingga 

ketersediaannya sangat dibutuhkan untuk mencapai derajat kesehatan 

setinggi-tingginya. 

 

 

 



 
 

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 

2010 Tentang Penanggulangan Human Immunodefficiency Virus (HIV) 

dan  Acquired Immuno Defficiency Sindrome (AIDS)  

 

Ibu hamil dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS  berhak untuk 

memperoleh informasi pada saat konseling pra test maupun post test, tetapi 

dalam pelaksanaan kurang sesuai dengan apa yang ada di tempat penelitian 

yaitu di empat Puskesmas, ibu hamil cenderung mendapatkan banyak 

informasi kaitannya dengan HIV/AIDS secara panjang lebar karena 

mengingat beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti SDM dari jumlah 

tenaga kesehatan, jumlah ruangan dan pasien di beberapa Puskesmas yang 

memang tergolong banyak, karena penyediaan layanan kesehatan yang 

menjadi satu dengan pelayanan yang lain. Asas Penanggulangan HIV dan 

AIDS termuat dalam Pasal 2 yang meliputi:  

a. kemanusiaan;  

b. keadilan;  

c. kesetaraan jender;  

d. kebersamaan;  

e. terpadu;  

f. berkesinambungan;  

g. rahasia; dan  

h. sukarela.  

 

Hal ini jika dikaitkan dengan asas “kemanusiaan” adalah setiap upaya 

penanggulangan HIV dan AIDS diharuskan dapat mencerminkan 

perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan 

martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.  

Hal ini jika dikaitkan dengan asas “keadilan” adalah setiap upaya 



 
 

penanggulangan HIV/AIDS harus mencerminkan keadilan secara merata bagi 

setiap warga negara tanpa kecuali.  

Hal ini jika dikaitkan dengan asas “kesetaraan jender” adalah setiap 

upaya penanggulangan HIV/AIDS tidak membedakan jenis kelamin.  Hal ini 

jika dikaitkan dengan asas “kebersamaan” adalah setiap upaya 

penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan secara bersama-sama oleh setiap 

komponen masyarakat Provinsi DIY tanpa kecuali.  Hal ini jika dikaitkan 

dengan asas “terpadu” adalah setiap upaya di dalam penanggulangan 

HIV/AIDS dilaksanakan dengan selaras, memiliki kesamaan visi dan strategi 

dan terkoordinasi antar lembaga. Hal ini jika dikaitkan dengan asas 

“berkesinambungan” adalah setiap upaya penanggulangan HIV/AIDS yang 

dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan.  

Hal ini jika dikaitkan dengan asas “rahasia” adalah upaya tidak 

membuka atau menginformasikan setiap hasil skrining HIV/AIDS atau status 

HIV/AIDS seseorang kepada siapapun yaitu orang lain yang tidak berhak.  

Hal ini jika dikaitkan dengan asas “sukarela” adalah setiap upaya 

penanggulangan HIV/AIDS didasari oleh kemauan sendiri tanpa adanya unsur 

paksaan dari pihak-pihak tertentu.  

Pelaksanaan di empat Puskesmas belum mengacu pada asas tersebut 

secara keseluruhan, masih ada beberapa asas yang memang masih belum 

diterapkan secara optimal misalnya kesetaraan gender, dalam pelaksanaannya 

memang hanya perempuan yakni ibu hamil saja yang terlibat dalam 



 
 

pelaksanaan skrining HIV/AIDS, suami atau laki laki tidak dilibatkan, karena 

pendekatan yang digunakan yaitu PITC sehingga ibu hamil yang menjadi 

populasi kunci ini yang memiliki keharusan untuk diskrining sedangkan jika 

laki laki tidak memiliki risiko HIV/AIDS maka pendekatan VCT yang akan 

digunakan, sementara kesadaran masyarakat untuk sukarela mengikuti 

skrining HIV/AIDS masih cukup rendah, sehingga alternativ solusi yang 

dibuat oleh empat Puskesmas salah satunya dengan VCT mobile, harapannya 

semua orang bisa menjangkau layanan tersebut, tanpa harus pergi ke 

Puskesmas. Penjelasan tentang tugas dan tanggung jawab Dinas termuat 

dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa: 

“Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang 

pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan Promosi di 

satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.“ 

 

Penjelasan tentang tugas dan tanggung jawab Dinas termuat dalam Pasal 12 

yang menyebutkan bahwa: 

“Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang 

tenaga kerja mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan 

Penanggulangan HIV dan AIDS pada setiap perusahaan.” 

 

Pelaksanaannya kebijakan yang ada,  Dinas kesehatan Bantul sudah 

berupaya semaksimal mungkin dalam penanggulangan HIV/AIDS ini 

diantaranya dengan pelaksanaan promosi, koordinasi dengan Puskesmas serta 

tetap menjadi pengawas dalam pelaksanaannya. Ibu hamil dalam hal  ini 

adalah berhak untuk meminta tes HIV ketika ia tidak ditawari oleh tenaga 

kesehatan dalam pelaksanaan skrining  HIV/AIDS, dalam hal ini ibu hamil 



 
 

bisa melakukan di Puskesmas di wilayah tempat tinggal mereka, sekaligus 

memeriksakan kehamilannya, seperti yang temuat dalam Pasal 16 ayat (1) 

yang menyebutkan bahwa: 

“Setiap orang dapat meminta tes HIV di sarana pelayanan 

kesehatan yang memiliki fasilitas pelayanan tes HIV. “ 

 

Kewajiban adanya konselor dalam memberikan konseling dalam pelaksanaan 

penanggulangan HIV/AIDS termuat dalam Pasal 16 ayat (3) yang 

menyebutkan bahwa: 

“Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

diberikan oleh seorang konselor.” 

 

Pelaksanaan konseling dalam skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil 

memang tidak diberikan oleh seorang konselor saja, dalam hal ini konselor 

yang memang sudah mengikuti pelatihan kaitannya dengan Pencegahan 

Penularan HIVAIDS dari Ibu ke Anak (PPIA) akan memberikan konseling 

pada saat diketahui hasil skrining positif, jika negatif maka cukup diberikan 

konseling penyampaian hasil oleh bidan yang melakukan pemeriksaan, 

sehingga dalam hal ini konseling pra test diperbolehkan dilakukan oleh bidan 

yang belum mengikuti pelatihan, tetapi konseling post test dilakukan oleh 

bidan maupun konselor, tergantung dari hasil skrining. Terkait persetujuan 

pada pelaksanaan skirining HIV/AIDS termuat dalam Pasal 17 ayat (3), yang 

menyebutkan bahwa: 

“Dalam hal pasien menyetujui untuk melakukan Tes HIV 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan 



 
 

persetujuan tertulis setelah memperoleh penjelasan yang 

memadai tentang HIV dan AIDS.”  

 

Pelaksanaan yang ada di empat Puskesmas sudah sesuai dengan 

peraturan gubernur yang ada, lembar persetujuan dimiliki oleh empat 

Puskesmas tersebut, tetapi prosedurnya sebagian dari Puskesmas tersebut 

belum menjelaskan terkait tujuan dan bagaimana pengisian lembar 

persetujuan. Terkait dengan hak menolak dilakukannya skrining HIV/AIDS 

termuat dalam Pasal 17 ayat (4), yang menyebutkan bahwa: 

“Pasien berhak menolak dilakukannya Tes HIV sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) jika persyaratan tes tersebut belum 

dipenuhi pihak sarana pelayanan kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) “ 

 

Pelaksanaan yang ada di empat Puskesmas tersebut secara umum 

sudah sesuai dengan peraturan yang ada, lembar penolakan secara khusus 

memang belum dimiliki oleh masing-masing Puskesmas, sehingga lembar 

persetujuan menjadi satu dengan lembar penolakan, karena sebagian pasien. 

Belum dijelaskan secara keseluruhan sehingga ia hanya mengikuti perintah 

tenaga kesehatan kaitannya untuk tanda tangan formulir tersebut. Terkait 

setelah adanya hasil dari skrining HIV/AIDS termuat Pasal 17 ayat (5), yang 

menyebutkan bahwa: 

“Dalam hal tes HIV menunjukan hasil reaktif (positif), tenaga 

kesehatan memberikan rujukan. “ 

 

Pelaksanaan di Puskesmas Kasihan II, Imogiri dan Srandakan sudah 

sesuai dengan peraturan yang ada, bahwa hasil positif maka akan dilakukan 



 
 

rujukan  baik kepada LSM atau kepada RSUD yang tersedia layanan PPIA, 

tetapi Puskesmas Kretek tidak, karena Puskesmas Kretek sendiri sudah bisa 

menjadi Puskesmas rujukan pada penanganan HIV/AIDS, jika dokter tidak 

mampu menangani maka akan di lakukan perujukan tetap ke LSM dan RSUP. 

Kewajiban memiliki seorang konselor dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1), 

yang menyebutkan bahwa:  

“Setiap sarana pelayanan kesehatan yang memiliki fasilitas 

pemeriksaan HIV wajib memiliki konselor.”  

 

Pelaksanaan yang ada di empat Puskesmas sudah ada 1 bidan yang 

sudah melakukan pelatihan kaitannya dengan skrining HIVAIDS dengan 

metode pendekatan PITC, harapan kedepan supaya semua bidan bisa ikut 

serta dalam pelatihan ini mengingat semua bidan  memberikan konseling pra 

test dan post test kaitannya dengan pelaksanaan skrining HIV/AIDS bagi ibu 

hamil.  

Pelaksanaan di wilayah kerja masing-masing Puskesmas sudah sesuai 

dengan peraturan yang ada bahwa upaya promosi kesehatan sudah dilakukan 

seoptimal mungkin melalui penyuluhan baik personal maupun publik, 

informasi di tempelkan melalui media informasi yang mudah dijangkau 

masyarakat, edukasi melalui pelaksanaan kelas ibu hamil yang ada, pendataan 

bumil risti, pendapimpingan dan kelas oleh dokter ahli 1 tahun 2 kali, 

merupakan upaya yang sudah dilakukan oleh masing-masing Puskesmas 

dalam menanggulangi permasalahan selama kehamilan termasuk HIV/AIDS 



 
 

yang merupakan permasalahan yang mendunia termuat dalam Pasal 28 yang 

menyebutkan bahwa:  

“Dalam penanggulangan HIV dan AIDS masyarakat secara 

mandiri dapat melakukan promosi penanggulangan HIV dan 

AIDS melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.”  

 

Ketentuan pidana jika melakukan pemaksaan untuk pemeriksaan 

HIV/AIDS pada seseorang adalah termuat dalam  Pasal 33 ayat (5) Peraturan 

Gubernur DIY No. 12 tahun 2012 tentang Penanggulangan HIV/AIDS, yang 

menyebutkan bahwa: 

“Setiap orang yang dengan sengaja memaksakan atau 

melakukan tes HIV kepada seseorang tanpa seijin tertulis orang 

yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 

(2) dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 

denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah).“ 

 

Metode pendekatan yang digunakan oleh Puskesmas dalam 

pelaksanaan skrining HIV/AIDS  adalah Provider Initiated Counselling and 

Testing (PITC) sehingga pasal di peraturan ini tidak digunakan, tenaga 

kesehatan berkewajiban untuk menawarkan skrining HIV/AIDS ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

D. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi ibu Hamil dalam Pelaksanaan Skrining 

HIV/AIDS di Puskesmas Kabupaten Bantul 

Tabel 3. 5 Hasil Wawancara Responden tentang Perlindungan Hak Asasi 

Manusia dalam  Pelaksanaan Skrining HIV/AIDS 

 

Perlindungan 

bagi ibu hamil 

dalam 

pelaksanaan 

skrining 

HIV/AIDS 

Responden 

Puskesmas 

Kasihan II 

Puskesmas 

Imogiri I 

Puskesmas 

Kretek 

Puskesmas 

Srandakan 

 

I 

 

II 

 

I 

 

II 

 

I 

 

II 

 

I 

 

II 

Konseling Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak  Ya Tidak 

Persetujuan Ya Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Tidak Ya 

Kerahasiaan Tidak  Tidak Tidak Ya Tidak Ya Tidak  Tidak  

Keterangan : I Responden ibu hamil pertama 

  II Responden ibu hami kedua 

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa hasil wawancara terhadap 8 orang ibu 

hamil didapatkan hasil bahwa perlindungan HAM dalam pelaksanaan skrining 

HIV/AIDS bagi ibu hamil di Puskesmas Kasihan 2 belum terpenuhi secara 

keseluruhan, dibuktikan dengan hak dalam memperoleh persetujuan merupakan 

salah satu aspek yang dipenuhi oleh resonden I. Hak dalam memperoleh 

informasi dan hak dalam memperoleh kerahasiaan secara keseluruhan baik ibu 

hamil I dan ibu hamil II tidak dipenuhi oleh kedua ibu hamil. Ibu Hamil I 



 
 

merupakan ibu hamil yang lebih awal dilakukan wawancara dan observasi 

terhadap pelaksanaan skrining HIV/AIDS dibandingkan ibu hamil II di masing-

masing Puskesmas. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu hamil 

bernama Ny. Kurnia yang merupakan ibu hamil wilayah kerja Puskesmas umur 

26 tahun kehamilan kedua
75

 mengatakan bahwa ibu rutin melakukan 

pemeriksaan di Puskesmas Kasihan II, Ibu Kurnia tidak tau apa yang dimaksud 

dengan pemeriksaan skrining HIV/AIDS, yang ibu Kurnia tau bahwa 

pemeriksaan ini wajib dan harus dilakukan oleh ibu hamil. Ibu hamil hanya tau 

tentang pengertian HIV/AIDS, tidak pernah diberitahu terkait dengan upaya 

pencegahan HIV/AIDS, biasanya bidan memberikan terkait dengan menu gizi 

seimbang dalam kehamilan.  

Ibu hamil belum pernah diberi tau sebelumnya jika hasil positif/ negatif 

setelah dilakukan pemeriksaan, ibu belum mengetahui terkait dengan tanda 

bahaya dari penyakit HIV/AIDS, ibu belum pernah dijelaskan prosedur 

pelaksanaan skrining HIV/AIDS.
76

 Menurut pengamatan peneliti bahwa, Ibu 

membutuhkan informasi lebih dalam terkait upaya pencegahan yang harus 

dilakukan pada penyakit menular termasuk HIV/AIDS, tetapi kebutuhan akan 

informasi dari ibu hamil tersebut belum bisa dipenuhi sepenuhnya. 
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  Hasil Wawancara dengan Ibu hamil di  Puskesmas Kasihan II yaitu  (Ny. Maghviroh)   tanggal 25 

Juli 2017 pukul 10.00 WIB 



 
 

Sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Gubernur DIY No. 12 tahun 

2010 tentang penanggulangan HIV dan AIDS yang menyatakan bahwa skrining 

HIV/AIDS harus didahului dan diakhiri dengan konseling. Konseling pra tes 

yaitu konseling yang dilakukan sebelum darah seseorang yang menjalani 

skrining diambil untuk mengetahui risiko dari perilakunya selama ini, dan 

bagaimana nantinya bersikap setelah mengetahui hasil tes. Konseling pra tes juga 

bermanfaat untuk meyakinkan orang terhadap keputusan untuk melakukan tes 

atau tidak, serta mempersiapkan dirinya bila hasilnya nanti positif.
77

 

Aspek persetujuan, menurut bidan koordinator terdapat lembar 

persetujuan yang diberikan di awal sekaligus menjelaskan tentang kegunaannya, 

lembar penolakan tidak ada tersendiri, dan tidak dibuat oleh puskesmas itu 

sendiri.
78

 Sesuai dengan teori yang ada bahwa formulir yang ditanda tangani 

hanya sekedar untuk pembuktian bahwa telah terjadi kesepakatan.
79

 

Hal tersebut bertolak belakang dengan wawancara dengan Ibu hamil 

mengatakan bahwa hanya diberikan lembar untuk tanda tangan, kemudian ibu 

hamil beranggapan bahwa ketika sudah tanda tangan disini berarti sudah setuju, 

sebelumnya bidan tidak menyampaikan apapun, hanya memberikan lembar ini 

kemudian menandatangani dan tanda tangan.
80
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Hasil Wawancara dengan Ibu hamil di  Puskesmas Kasihan II yaitu  (Ny. Maghviroh) tanggal 25 Juli 
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Menurut pengamatan peneliti, sebelumnya ibu hamil tidak dijelaskan 

terlebih dahulu mengenai persetujuan dan apa yang harus  dilakukan ketika 

setuju/tidak setuju. Lembar ini sudah mulai berkembang dari yang awalnya form 

PITC secara keseluruhan baik hamil/umum, tetapi untuk saat ini sudah dipisah 

walaupun belum tertera secara jelas tentang pemeriksaan ini, selama penelitian 

pasien banyak yang melakukannya dan jarang ada yang menolak. Secara teori 

yang ada bahwa syarat untuk melakukan pemeriksaan status HIV yaitu harus 

tetap melakukan izin terlebih dahulu karena berdasarkan hak asasi pasien untuk 

ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemberian 

pengobatan.
81

 

 Menurut salah seorang dari bidan di Puskesmas Kasihan II mengatakan 

bahwa perlindungan hak asasi ibu hamil dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS 

bagi ibu hamil sudah berjalan, bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan 

bagi ibu hamil sudah melakukan upaya semaksimal mungkin menyadarakan 

masyarakat khususnya ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan di Puskemas 

karena cakupan yang ada saat ini baru sekitar 40% dari jumlah total ibu hamil 

yang ada. 

 Menurut Kepala Puskesmas Kasihan II menyatakan bahwa
82

 tenaga 

kesehatan berupaya sepenuhnya untuk memberikan yang terbaik pada pasiennya,  

sehingga aspek konseling memang belum diberikan secara optimal disetiap SOP, 
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 Hasil Wawancara dengan Kepala Puskesmas Kasihan II (Bapak Eko Budi Santoso, S.ST,    

M. Kes) tanggal 21 Juli 2017 pukul 12.00 WIB 



 
 

tetapi pada kenyataannya karena jumlah pasien yang banyak, sementara SDM 

yang terbatas khususnya jumlah tenaga sehingga nakes dalam melakukan upaya 

kesehatan memungkinkan untuk tidak optimal atau komprehensif.
83

  

 Tidak terpenuhinya hak asasi bagi ibu hamil dalam pemberian informasi 

dan kerahasiaan diantaranya masih banyak seperti jumlah Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang belum mengikuti pelatihan tentang skrining HIV/AIDS bagi ibu 

hamil, sarana prasarana untuk runag konseling, kode hasil skrining HIV/AIDS 

dan cara penulisan belum sama antar Puskesmas, tetapi Kepala Puskesmas 

Kasihan II mengatakan bahwa masih diupayakan untuk terus mengalami 

peningkatan pelayanan, prinsip dan hak terkait informasi, persetujuan dan 

kerahasiaan masih diupayakan semaksimal mungkin untuk bisa dipenuhi bagi 

kebanyakan ibu hamil.  

Merujuk tabel 3. 5 didapatkan hasil bahwa perlindungan HAM bagi ibu 

hamil dalam pelaksanaan skrining HIVAIDS bgi ibu hamil di Puskesmas Imogiri 

I belum terpenuhi secara keseluruhan, hal tersebut dibuktikan dari hasil 

wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan skrining HIV/AIDS bagi ibu 

hamil. Hak dalam memperoleh kerahsiaan merupakan salah satu aspek yang 

dipenuhi oleh responden II sedangkan responden I merasa tidak terpenuhi 

diketiga aspeknya baik informasi, persetujuan dan kerahasaiaan.  Perlindungaan 

HAM yang tidak dipenuhi oleh reponden I dan II adalah perlindungaan HAM 

                                                           
 



 
 

dalam memperoleh informasi melalui konseling pra test dan konseling post test 

serta perlindungaan HAM dalam memperoleh persetujuan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas yang  

menyatakan bahwa 
84

 skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil adalah salah satu 

pemeriksaan yang sifatnya penting dan wajib dilakukan oleh semua ibu hami dan 

terdapat aturan serta Permenkes No. 51 tahun 2013 tentang pemeriksaan 

tersebut. Kepala Puskesmas mengatakan bahwa setelah dikeluarkannya program 

dari Dinas Kesehatan maka Puskesmas harus mendukung program yang ada.  

Hak untuk menolak tidak bisa didapatkan oleh kebanyakan ibu hamil 

sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan No. 

290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 16, 

yang menyatakan bahwa penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh 

pasien dan/atau keluarga terdekatnya setelah menerima penjelasan tentang 

tindakan kedokteran yang akan dilakukan dan Penolakan tindakan kedokteran 

harus dilakukan secara tertulis. 

 Hak dalam memperoleh persetujuan memang belum bisa didapatkan 

oleh kebanyakan ibu hamil mengingat jumlah pasien yang relatif banyak 

sehingga ketika ibu hamil datang kemudian diberikan lembar yang harus dibaca 

dan ditanda tangani oleh ibu, bidan tidak pernah menjelaskan sebelumnya terkait 

prosedur dan tata laksana yang harus dilakukan ibu hamil.  
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 Sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Kesehatan diatur tentang 

persetujuan tindakan medis atau informed consent. Skrining HIV harus 

mendapatkan informed consent dari ibu hamil setelah ibu hamil diberikan 

informasi yang cukup tentang tes, tujuan tes, implikasi hasil tes positif ataupun 

negatif yang berupa konseling pra tes.
85

   

Hal tersebut dikarenakan bahwa jumlah pasien yang ada di Puskesmas 

tidak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan yang terlatih di masing-masing 

Puskesmas. Selain pelatihan, meliputi juga tentang kepatuhan terhadap SOP, 

bagaimana pemberi pelayanan tersebut mengikuti prosedur yang telah disepakati 

sebagai standar kesehatan yang telah ada secara patuh, tepat, benar serta 

konsisten untuk program ANC terpadu, hal tersebut didukung dengan 

pengetahuan masyarakat masih rendah, kemudian ditunjang dengan ibu hamil 

yang bekerja di pagi hari, dukungan yang tergolong masih rendah dari keluarga, 

jarak yang tergolong jauh dengan Puskesmas menyebab permasalahan 

perlindungan HAM bagi ibu hamil belum begitu diperhatikan, karena minat 

masyarakat yang masih rendah untuk melakukan pemeriksaan kehamilan di 

Puskesmas, adanya faktor sosial dan budaya bahwa antrinya pemeriksaan di 

Puskesmas sehingga permasalahan ini tidak bisa diselesaikan secara tuntas, 

kurangnya kerjasama antar tenaga kesehatan, kader kesehatan serta ibu hamil 

ataupun keluarga ibu hamil itu sendiri. 
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Merujuk tabel 3.2 didapatkan hasil bahwa perlindungan HAM dalam 

pelaksanaan skrining HIV/AIDS di Puskesmas Kretek belum terpenuhi secara 

keseluruhan, hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara sekaligus observasi 

terhadap pelaksanaan skrining HIV/AIDS menunjukkan persetujuan merupakan 

salah satu hak yang dipenuhi oleh responden I di Puskesmas Kretek, sedangkan 

untuk hak dalam memperoleh kerahasiaan adalah hak yang dipenuhi oleh 

responden ke II di Puskesmas Kretek, sehingga hak dalam memperoleh 

informasi melalui konseling dan hak dalam memperoleh kerahasiaan adalah hak 

yang tidak dipenuhi oleh responden I, sedangkan responden II adalah hak dalam 

memperoleh informasi melalui konseling dan hak dalam memperoleh 

persetujuan merupakan hak yang tidak dipenuhi oleh ibu hamil responden II di 

Puskesmas Kretek.  Perlindungan HAM yang tidak dapat dipenuhi oleh 

responden I dan responden II di Puskesmas Kretek adalah hak dalam 

memperoleh konseling dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS untuk 

pencegahan penularan dari ibu ke anak. 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu hamil Reni mengatakan 

bahwa
86

 belum pernah diberitau sebelumnya terkait dengan pemeriksaan ini, 

yang diketahui hanya sekali datang kemudian diambil darahnya untuk diperiksa 

HIV/AIDS dan darah lengkap. 
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Berdasarkan Pedoman Kemenkes 2014 menyebutkan bahwa Informasi 

prates bagi perempuan yang kemungkinan akan hamil atau dalam kondisi hamil 

harus  minimal meliputi risiko penularan HIV kepada bayi yang dikandungnya 

kelak, cara yang dapat dilakukan guna mengurangi risiko penularan HIV dari ibu 

ke anaknya, termasuk terapi antiretroviral profilaksis dan konseling tentang 

makanan bayi, keuntungan melakukan diagnosis HIV secara dini bagi bayi yang 

dilahirkan. 

Menurut pengamatan peneliti bahwa konseling post test disampaikan 

hasilnya, jika hasil negatif maka tidak diberikan penjelasan apapun, tetapi jika 

positif akan diberikan penjelasan kaitannya terapi, penanganan, rujukan dan 

support serta diserahkan pada tim penanggulangan HIV/AIDS yang ada di 

Puskesmas.  

Pemberian lembar persetujuan bagi ibu hamil karena sebagian besar  ibu 

hamil dengan pendidikan menengah sehingga ia memahami baca tulis yang 

menyebabkan terpenuhinya hak tersebut, lain halnya dengan hak dalam 

memperoleh informasi melalui pra test maupun post test yang memang 

membutuhkan waktu dan ketrampilan tenaga kesehatan untuk berbicara dan 

menjelaskan kepada pasien dan tingkat pengetahuan  ibu hamil yang 

beranekaragam sehingga menyebabkan salah satu aspek HAM ini tidak bisa 

terpenuhi secara optimal pada kedua responden. 

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan bidan Puskesmas 

Kretek bahwa prosedur dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS sebagian bidan 



 
 

sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang ada jika dikaitkan dengan 

perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi ibu hamil, tetapi untuk 

perlindungan hak dalam memperoleh informasi melalui konseling pra test dan 

post test, dan kerahasiaan bagi ibu hamil belum dapat di penuhi secara 

keseluruhan pada semua ibu hamil.  

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Human Immunodefficiency 

Virus (HIV) dan  Acquired Immuno Defficiency Sindrome (AIDS) yang 

menyebutkan bahwa: 

“Setiap orang berhak:  

a. memperoleh informasi yang benar mengenai HIV dan   

    AIDS;  dan  

b. mendapat perlindungan dari penularan HIV dan AIDS.”  

 

 Bidan pada saat melakukan pemeriksaan kehamilan termasuk skrining 

HIV/AIDS bagi ibu hamil menggunakan metode pendekatan Provider Initiated 

Testing and Counselling (PITC) sehingga bidan yang melakukan pemeriksaan 

langsung kepada ibu hamil wajib menawarkan skrining HIV/AIDS bagi ibu 

hamil, sesuai dengan kebijakan yang berlaku, walaupun dalam pelaksanaannya 

bidan mewajibkan semua ibu hamil yang melakukan pemeriksaan di Puskesmas 

pada Kunjungan Pertama (K1) harus dilakukan berbagai pemeriksaan salah 

satunya HIV/AIDS, tetapi perlindungan hak khususnya informasi, persetujuan 

serta kerahasiaan, kadang kurang diperhatikan. 



 
 

Hal tersebut tidak sesuai dengan teori, peraturan-perundangan yang ada 

terhadap pelaksanaan di tempat penelitian ditemukan adanya kendala seperti 

kurangnya sarana prasarana seperti ruang konseling yang sesuai, serta anggapan 

bidan yang masih berorintasi pada jumlah cakupan dan jumlah SDM atau bidan 

yang sudah mengikuti pelatihan PITC terbatas yaitu (1 Puskesmas 1 orang) 

sehingga bidan merasa kesulitan dalam memberikan perhatian dan pemenuhan 

hak asasi manusia (HAM) bagi ibu hamil, tetapi di empat Puskesmas berusaha 

akan  mencoba meningkatkan pelayanan, sehingga harapannya ibu hamil dapat 

memperoleh perlindungan khusus sesuai dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang 

HAM. 

Hambatan ataupun kendala dari tenaga kesehatan adalah masih terbatasnya 

jumlah Sumber Daya Kesehatan (SDM) tenaga kesehatan yang sudah mengikuti 

pelatihan terkait dengan skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil dengan metode 

PITC, sehingga dengan sedikitnya jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti 

pelatihan akan mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada 

masyarakat, sehingga hak asasi manusia belum terpenuhi secara optimal.  

Merujuk tabel 3.2 didapatkan hasil bahwa perlindungan hak HAM bagi 

ibu hamil dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS di Puskesmas Srandakan 

menunjukkan hasil bahwa hak yang terpenuhi oleh responden I adalah hak dalam 

memperoleh informasi melalui konseling pra test maupun post test, sedangkan 

hak dalam memperoleh persetujuan merupakan salah satu hak yang dipenuhi 

oleh responden II.  Hak dalam  memperoleh persetujuan dan hak dalam 



 
 

memperoleh kerahasiaan merupakan hak yang tidak dipenuhi oleh responden I, 

sedangkan hak dalam memperoleh informasi melalui konseling dan hak dalam 

memperoleh kerahasiaan merupakan hak yang tidak dipenuhi oleh responden II. 

Sementara itu, hak yang tidak dipenuhi oleh kedua responden adalah hak dalam 

memperoleh kerahasiaan. 

   Menurut Kepala Puskesmas Srandakan mengatakan bahwa
87

 latar 

belakang dari adanya skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil adalah salah satunya 

karena Bantul termasuk daerah dengan Concentrated HIV Epidemic yaitu 

Prevalensi HIV menyebar dengan capat pada populasi beresiko tetapi belum 

menyebar pada populasi umum dengan menggunakan indikatornya adalah 

prevalensi HIV di atas 5% pada sedikitnya satu sub populasi berisiko tinggi 

sedangkan pada populasi umum dewasa  (15-49 tahun) masih dibawah 1%, 

sehingga dengan melakukan skrining HIV/AIDS ibu hamil dapat mengetahui 

status HIV dan bisa merencanakan langkah-langkah lebih bijak untuk diri sendiri 

dan keluarga, segingga  salah satu aspek terpenting daam penyakit HIV/AIDS 

adalah konfidentilitas atau kerahasiaannya karena sudah ada dalam peraturan 

internal Puskesmas terkait dengan kerahasiaan pasien sehingga selaku kepala 

Puskesmas selalu memberikan bimbingan dan pengawasan terkait hak dan 

kewajiban pasien itu sendiri ataupun tenaga kesehatan yang terlibat.
88
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   Sesuai dengan teori bahwa kewenangan Kepala Puskesmas 

diantaranya melakukan fungsi-fungsi manajemen, membina petugas kesehatan 

dalam meningkatkan mutu pelayanan, hak atas privasi dibidang hukum 

kedokteran adalah sebagai keberlanjutan dari Informed Consent.
89

 Tenaga 

kesehatan sebelum mengambil tindakan harus meminta persetujuan dari 

pasiennya (informed consent), segala sesuatu yang dipercayakan dan dilakukan 

oleh dokternya termasuk hak atas rahasiaannya.  Di samping itu, selama 

perawatan terdapat hal-hal yang bersifat privasi harus pula diindahkan, memang 

antara hak atas rahasia kedokteran dan hak privasi bisa bercampur baur dalam 

hal-hal tetentu, sehingga kadang-kadang sukar untuk mengadakan suatu tindakan 

tertentu.
90

 Sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: 

“Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya 

yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan 

kesehatan.” 

  

  Rahasia Medis itu bersifat pribadi, hubungannya hanya antara dokter 

dengan pasien.  Hal ini berarti, seorang dokter tidak boleh mengungkapkan 

tentang rahasia penyakit pasien yang dipercayakannya kepada orang lain, tanpa 

seizin si pasien. Masalah HIV / AIDS banyak sangkut pautnya dengan rahasia 

medis sehingga harus berhati-hati dalam menanganinya. 

   Tidak terpenuhinya hak asasi dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS 

bgi ibu hamil adalah diantaranya terbatasnya ruang konseling kelengkapan 
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pengisian formulir sehingga tim HIV/AIDS dan apresepsi terkait penulisan kode 

hasil skring, pendokmentasian satu pintu dari bidan dan tim surveilan.   

Merujuk tabel 3.2 menunjukkan bahwa hasil wawancara terhadap 8 orang ibu 

hamil didapatkan hasil bahwa perlindungan HAM yang paling banyak terpenuhi 

oleh ibu hamil adalah HAM dalam memperoleh persetujuan yaitu 3 orang 

(37,5%), sedangakan HAM yang paling sedikit dipenuhi oleh ibu hamil adalah 

HAM dalam memperoleh informasi melalui konseling baik pratest maupun post 

test yaitu 1 orang (12,5%). Pelaksanaan skrining HIV/AIDS pada empat 

Puskesmas mengacu pada hak memperoleh informasi melalui konseling pra test 

dan post test, hak memperoleh persetujuan dan hak dalam kerahasiaan walaupun 

belum berjalan sepenuhnya. 

1. Hak dalam Memperoleh Informasi Melalui Konseling pada Pelaksanaan 

Skrining HIV/AIDS bagi Ibu Hamil di Puskesmas Kabupaten Bantul 

Secara umum pada pelaksanaan konseling di empat  Puskesmas 

Kabupaten Bantul yang telah dilakukan penelitian oleh peneliti bervariasi 

sekitar 5-10 menit,  yang semuanya diawali oleh konseling pra test, tetapi 

tidak semua Puskesmas melakukan konseling post test.  Hal tersebut 

harusnya sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No. 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS 

“Terhadap ibu hamil yang memeriksakan kehamilan harus 

dilakukan promosi kesehatan dan pencegahan penularan HIV.” 

 



 
 

  Pelaksanaan di empat Puskesmas berbeda-beda, ada yang sudah sesuai 

diterapkan dengan promosi kesehatan dan pence gahan HIV/AIDS, ada yang 

tidak. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di masing-masing 

Puskesmas, tidak dijelaskan kaitannya dengan HIV/AIDS secara 

keseluruhan, dampak jika tidak melakukan skrining, risiko penyakit selama 

kehamilan dampak jika tidak melakukan skrining, pemeriksaan yang harus 

dilakukan selama kehamilan. 

  Pelaksanaan konseling di empat Puskesmas secara umum belum bisa 

berjalan optimal karena banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti SDM 

yang terbatas serta sarana prasarana penunjang. Berdasarkan wawancara 

dengan bidan koordinator Puskesmas secara keseluruhan mengatakan bahwa 

dalam memberikan konseling pra test diberikan sebelum dilakukan 

pemeriksaan pada ibu hamil terkait dengan pemeriksaan tersebut.  

  Hal tersebut sesuai dengan teori yang ada bahwa sebelum dilakukan 

tindakan medis termasuk diagnostik harus sudah diberikan informasi dahulu 

dari tenaga kesehatan kepada pasien
91

. Sesuai dengan peraturan dan pedoman 

yang ada bahwa konseling pra test ataupun post test dilakukan pada saat 

skrining HIV/AIDS 
92

, tetapi tidak semuanya terpenuhi karena hanya 

konseling pra test saja yang dilakukan. 

                                                           
91

Guwandi,1994, Op. Cit., hal 11. 
92

Kementrian Kesehatan, 2010, Tes dan Konseling HIV Terintegrasi di Sarana Kesehatan/PITC, 

Jakarta : Direktorat Jendral Pelayanan Medik, hal 9. 



 
 

       Konseling pra test diberikan pada saat ibu datang dan masuk dalam 

ruangan, biasanya sebelum pemeriksaan apapun, tetapi mengingat pasien di 

poli KIA khususnya untuk ANC banyak, sementara ibu hamil tidak bisa 

setiap saat melakukan pemeriksaan sehingga konseling kurang 

diprioritaskan. Bagian yang wajib dari tenaga kesehatan di Puskesmas adalah 

konseling post test, biasanya konseling ini diberikan setelah ibu hamil 

memperoleh pemeriksaan apapun, termasuk skrining HIV/AIDS, sehingga 

hal ini bertolak belakang dengan teori menurut Kemenkes 2012 yang 

menyatakan bahwa konseling pra dan post wajib dilakukan kepada ibu hamil. 

Berdasarkan teori yang ada menurut Kemenkes 2013 menyebutkan 

bahwa konseling post test jika hasil negatif seharusnya tetap diberikan 

penjelasan tentang masa jendela/window period, pencegahan untuk tidak 

tertular, penjelasan dari risiko penularan HIV dari ibu ke anak,  perencanaan 

kehamilan berikutnya dan KB; dan anjuran konseling dan edukasi kepada 

pasangan agar pasangan melakukan tes HIV. 

Konseling post test merupakan bagian integral dari proses tes‐HIV. 

Semua pasien yang menjalani tes‐HIV harus mendapatkan konseling post tes 

pada saat hasil tes disampaikan, tanpa memandang hasil skrining 

HIV/AIDSnya. Konseling post tes harus diberikan secara individual dan oleh 

petugas yang sama yang memprakarsai skrining HIV semula.  Petugas 

kesehatan harus selalu berusaha dengan berbagai alasan yang tepat dengan 



 
 

cara simpatik untuk meyakinkan pasien menerima dan memahami arti hasil 

tes HIV dan menjaga konfidensialitas.
93

 

Hasil tes seharusnya diberikan kepada klien secara personal oleh 

pemberi pelayanan. Idealnya, post tes konseling seharusnya dilakukan 

dengan konselor yang sama saat pra tes konseling dan tes HIV dilakukan. 

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan 

Human Immunodefficiency Virus (HIV) dan  Acquired Immuno Defficiency 

Sindrome (AIDS) yang menyebutkan bahwa: 

“Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului 

dan diakhiri dengan konseling.“ 

 

Pelaksanaan skrining HIV/AIDS di empat Puskesmas secara umum 

menerapkan konseling baik sebelum dan sesudah walaupun pelaksanaannya 

masih belum optimal, hak ibu hamil kaitannya dengan perolehan informasi 

masih harus ditingkatkan oleh para petugas kesehatan khususnya bidan dan 

konselor yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya. 

Empat Puskesmas memiliki perbedaan dalam hal penanganan, di 

Puskesmas Kasihan II, Imogiri dan Srandakan dokter sebatas pendampingan 

diagnostik, apabila ditemukan hasil positif maka akan dilakukan kolaborasi 

dengan tim P2M Puskesmas untuk perujukan di RSUD atau RSUP, tetapi 

hanya Puskesmas Kretek disini lah yang memiliki keunggulan sebagai 
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Puskesmas rujukan terkait dengan HIV/AIDS positif dalam hal penanganan, 

pengawasan, terapi dan dukungan bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) 

walaupun keempat Puskesmas tersebut sama-sama memiliki klinik IMS.  

Hasil skrining HIV/AIDS seharusnya tidak diberikan dalam 

kelompok, meskipun klien dapat menolak untuk menerima hasil dari tes. 

Konselor  dalam hal ini adalah seorang bidan seharusnya dapat memberikan 

alasan yang tepat untuk meyakinkan klien dapat menerima dan mengerti 

hasil tes secara rahasia. Hasil tes HIV harus disampaikan dengan penjelesan-

penjelasan tentang pencegahan, terapi, pelayanan, dan pelayanan pendukung 

yang diperlukan oleh ibu hamil. Petunjuknya terdiri dari informasi siapa dan 

kapan yang akan dihubungi, dan bagaimana cara menghubungi.   

 

2. Hak dalam Memperoleh Persetujuan pada Pelaksanaan Skrining HIV/AIDS 

bagi Ibu Hamil di Puskesmas Kabupaten Bantul 

Terkait dengan aspek persetujuan empat Puskesmas yang telah diteliti 

oleh peneliti didapatkan hasil bahwa keempat Puskesmas tersebut sudah 

memiliki lembar persetujuan yaitu lembar informed consent untuk 

persetujuan sekaligus untuk penolakan, jika pasien tidak setuju, tetapi yang 

menjadi permasalahan adalah tenaga kesehatan berhak menawarkan kepada 

ibu hamil bukan mewajibkan.  

Aspek persetujuan sebagian sudah diberikan lembar persetujuan 

sebelum dilakukan skrining. Alur yang harus dilalui  ibu hamil ketika 



 
 

datang ke Puskesmas adalah pertama melakukan pendaftaran, kemudian 

langsung menuju ke poli kesehatan Ibu dan Anak (KIA), setelah itu ibu akan 

masuk dan dijelaskan kaitannya dengan pemeriksaan yang akan dilakukan, 

dalam hal ini salah satunya adalah skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil, 

kemudian ibu bidan akan memberikan formulir berupa lembar persetujuan 

yang harus dipilih oleh ibu hamil dengan mencoretnya apakah setuju atau 

tidak dilakukan pemeriksaan khususnya HIV/AIDS, jika setuju maka ibu 

hamil diharapkan untuk menandatangani formulir atau blangko tersebut.  

Sesuai dengan teori bahwa PITC adalah tenaga kesehatan harus 

menjelaskan sekali lagi tentang akibat dan risiko yang kemungkinan timbul 

dan yang harus ditanggung pasien.
94

  Selama ini ada beberapa pasien yang 

menolak tetapi nakes berusaha untuk terus membujuk, hingga ibu mau 

melakukannya. Informasi bahwa pasien mempunyai hak untuk menolak 

menjalani tes‐HIV.  Hak atas persetujuan tindakan medis dijelaskan dalam 

Pasal 56 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan 

bahwa: 

(1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau 

seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan 

kepadanya setelah menerima dan memahami informasi 

mengenai tindakan tersebut secara lengkap. 

(2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak berlaku pada: 

a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat 

menular ke dalam masyarakat yang lebih luas; 
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  Masalah AIDS erat kaitannya dengan informed consent, merupakan 

tugas dan kewajiban seorang dokter untuk memberikan informasi tentang 

penyakit-penyakit yang diderita pasien dan tindakan apa yang hendak 

dilakukan, disamping wajib merahasiakannya. Pihak lain kepentingan 

masyarakat juga harus dilindungi. Semua tes HIV harus mendapatkan 

informed consent dari pasien setelah pasien diberikan informasi yang cukup 

tentang tes, tujuan tes, implikasi hasil tes positif ataupun negatif yang berupa 

konseling pra tes. 

  Tes akan dilakukan kecuali pasien menggunakan hak tolaknya 

tersebut, informasikan bahwa penolakan untuk menjalani tes HIV/AIDS tidak 

akan mempengaruhi akses pasien terhadap layanan yang tidak tergantung 

pada hasil tes HIV. Sesuai dengan teori yang ada bahwa konseling 

diutamankan bagi mereka yang berisiko dan menolak tes, klien dengan 

kebutuhan khusus, serta konseling post tes dan konseling lanjutan bagi 

ODHA
95

, dalam hasil tes HIV/AIDS positif maka sangat dianjurkan untuk 

mengungkapkannya kepada orang lain yang berisiko untuk tertular HIV dari 

pasien tersebut, memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan 

kepada petugas kesehatan. 

    Menurut pengamatan peneliti, ibu hamil secara umum ada yang 

memahami ada pula yang belum memahami, sehingga tugas bidan disini 
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adalah membantu untuk menjelaskan kaitannya dengan persetujuan untuk 

dilakukan skrining HIV/AIDS, sebagian ibu hamil mengatakan bahwa belum 

dijelaskan kaitannya dengan persetujuan diawal tindakan, sehingga tugas 

bidan disini adalah memberikan pengertian kepada ibu hamil pelan-pelan 

bahwa ini adalah pemeriksaan yang membutuhkan persetujuan dari ibu, jika 

setuju diminta untuk menandatangani, jika menolak pun seperti itu.  

Hal ini belum sesuai dengan teori yang ada bahwa penolakan itu harus 

berbentuk (expressed) tertulis dan tdak bisa dalam bentuk “tersirat” (implied) 

selain itu pada prinsipnya persetujuan bukan hanya sekedar meminta pasien 

untuk menandatangani suatu formulir. Penandatanganan oleh pasien hanya 

merupakan suatu kelanjutan atau pengukuhan apa yang sebenarnya sudah 

disepakati antara tenaga kesehatan dan pasien dalam hal ini adalah ibu 

hamil.
96

  

Pengaduan tentang pemeriksaan ini yang dilakukan tanpa meminta 

persetujuan pasien terlebih dahulu, karena pernah terjadi diInggris dimana 

dokter umum diadukan kepada General Medical Council karena telah 

memeriksakan status HIV/AIDS tanpa seizin pasien dan keputusannya 

Council mempersalahkan dokternya, karena indikasi klininya tidak cukup 

ketat untuk mmbenarkan pemeriksaan tersebut, sehingga dokter tersebut 

diberi teguran keras karena dianggap bersalah terhadap “serious professional 

misconduct’’ 
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Formulir persetujuan di masing-masing Puskesmas sudah mulai 

berkembang dari yang awalnya form PITC secara keseluruhan baik 

hamil/umum, tetapi untuk saat ini sudah dipisah walaupun belum tertera 

secara jelas, beberapa pasien yang menolak tetapi tenaga kesehatan terus 

membujuk hingga akhirnya pasien tidak mau dan membuat pernyataan 

penolakan dengan mencoret kata setuju di format persetujuan. 

 Menurut tim IMS skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil masuk dalam  

pendekatan PITC, hal tersebut dilatarbelakangi dari banyaknya kasus 

HIV/AIDS di Kabupaten Bantul sehingga untuk upaya pencegahan dan 

pengobatannya lebih dioptimalkan sehingga meminimalisir penularan. Sejauh 

ini ibu hamil berkenan dan tidak ada menolak, karena bidan dalam hal ini 

memang secara umum belum menawaran, tetapi mewajibkan untuk dilakukan 

skrining HIV/AIDS di awal kedatangan. Hal tersebut tidak sesuai dengan 

peraturan yang ada bahwa kewajiban ibu hamil dalam hal ini adalah wajib 

menawarkan skrining HIV/AIDS, sehingga sesuai dengan asas kemanfaatan 

dalam hukum. 

  

c) Hak dalam Memperoleh Kerahasiaan pada Pelaksanaan Skrining HIV/AIDS 

bagi Ibu Hamil di Puskesmas Kabupaten Bantul 

Salah satu kelanjutan dari hak asasi adalah hak atas privasi. Hak ini 

bersifat umum dan berlaku untuk setiap orang. Inti dari hak ini adalah suatu 

hak atau kewenangan untuk tidak diganggu. Setiap orang berhak untuk tidak 



 
 

dicampuri urusan pribadinya oleh orang lain tanpa persetujuannya, termasuk 

juga antara lain bebas dari publisitas yang tidak dikehendaki dan tidak atas 

persetujuannya.
97

 

 Rahasia Medis itu bersifat pribadi, hubungannya hanya antara dokter 

dengan pasien.  Hal ini berarti, seorang dokter tidak boleh mengungkapkan 

tentang rahasia penyakit pasien yang dipercayakannya kepada orang lain, 

tanpa seizin si pasien. Masalah HIV / AIDS banyak sangkut pautnya dengan 

rahasia medis sehingga harus berhati-hati dalam menanganinya. 

         Peraturan hukum, selalu terdapat dilema antara kepentingan 

masyarakat dan kepentingan perseorangan pada saat mengadakannya, 

seringkali harus dipertimbangkan kepentingan mana yang dirasakan lebih 

berat. Sistem demokrasi yang ada saat ini bahwa hak asasi seseorang harus 

diindahkan, namun hak asasi ini tidaklah berarti bersifat mutlak. 

Pembatasan dari hak asasi seseorang adalah hak asasi orang lain didalam 

masyarakat itu. Jika ada pertentangan kepentingan, maka hak perorangan 

harus mengalah terhadap kepentingan kebanyakan masyarakat umumnya. 

 Perlindungan hak asasi bagi ibu hamil di empat Puskesmas yang ada 

bervariasi terkait dengan aspek kerahasiaan hasil pemeriksaan dengan 

menggunakan kode B20 positif (+) atau negatif (-),  ada juga Puskesmas 

yang menyampaikan hasil dalam hal ini di buku KIA dengan menggunakan 

kode B20 Non Reaktif (NR) dan Reaktif (R), kode PITC Non Reaktif (NR) 
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atau Reaktif (R), serta kode PITC positif (+) atau negatif (-) serta ada yang 

menggunakan Terkait dengan penulisan hasil atau kode dengan 

menggunakan  PITC (segitiga sudah melakukan), seharusnya penulisan 

kode dan hasil pemeriksaan  sesuai dengan teori yang ada bahwa untuk 

penulisan hasil pemeriksaan dengan (RDT HIV: ditulis reaktif atau non 

reaktif)
98

 

 Penulisan dibuku KIA dan laporan komprehensif kebidanan yang 

dilaporkan ke Dinas Kesehatam tiap satu bulan sekali, karena jika tidak 

diberikan kode penyakit dalam pencatatannya dikhawatirkan akan 

menimbulkan stigma dan diskriminasi pada ibu hamil dengan hasil HIV 

positif, sehingga pencatatan hasil harus diperhatikan seutuhnya
99

, selain itu 

pentingnya untuk melakukan apresepsi terkait hasil skrining HIV/AIDS 

untuk mencegah missed communication antar tenaga kesehatan dalam 

memberikan terapinya. tetapi sampai saat ini belum ada apresepsi terkait 

penulisan kode dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS.  

 Empat Puskesmas yang diteliti terdapat dua Puseksmas yang memiliki 

ruangan konseling tersendiri tetapi masih belum bisa dimanfaatkan secara 

optimal, padahal pasien memiliki hak otonomi terkait dengan kerahasiaan 

dan informasi yang diinginkan.  Ruangan konseling yang masih menjadi 
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satu dengan ruang pemeriksaan, penyampaian aspek kerahasiaan tidak 

disampaikan diawal pertemuan, sehingg ibu hamil tidak mengetahui 

sepenuhnya terkait  dengan manfaat tes, dan pentingnya aspek kerahasiaan 

dari hasil skrining ini, perlu memberikan informasi bahwa hasil tes akan 

diperlakukan secara konfidensial dan tidak akan diungkapkan kepada orang 

lain selain petugas kesehatan yang terkait langsung pada perawatan pasien 

tanpa seizin pasien.   

 Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi ibu hamil belum 

berjalan seutuhnya, tetapi salah satu Puskesmas yaitu Puskesmas Imogiri I 

sudah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik misalnya dengan 

dipisahkannya poli ibu hamil dengan pemeriksaan orang sakit, merupakan 

wujud dari perlindungan khusus yang dibuat Puskesmas dalam memberikan 

pelayanan bagi ibu hamil.  

 Menurut hasil wawancara dengan penanggung jawab program 

penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Srandakan mengatakan bahwa,
100

 

hambatan dalam perlindungan hak asasi ibu hamil dalam pelaksanaan 

skriningHIV/AIDS adalah permasalahan pada kurangnya ruangan konseling 

sehingga aspek kerahasiaan dan keleluasaan pasien akan informasi kurang 

terpenuhi, harapan dari penanggung jawab program yaitu menambah 

ruangan sehingga hak asasi ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan 
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kesehatan khususnya skrining HIVAIDS dapat terpenuhi secara optimal
101

, 

sehingga dari hal tersebut hak  kaitannya dengan hasil pemeriksaan skrining 

HIV/AIDS baik positif ataupun negatif, aspek informasi kurang dapat 

dipenuhi oleh ibu hamil.  

 Bidan koordinator mengatakan bahwa aspek kerahasiaan tetap 

diperhatikan dalam pelayanannya yaitu dengan ruangan konseling yang 

memadai, dalam hal ini Puskesmas memiliki ruangan dan tempat khusus 

untuk pelayanan KIA, dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan dan 

memperhatikan kerahasiaan pasien. Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil 

wawancara kepada 8 orang ibu hamil, 6 orang ibu hamil yang terbagi dalam 

empat Puskesmas, mereka menyatakan bahwa tenaga kesehatan tidak 

menyampaikan aspek kerahasiaan di awal sebelum melakukan pemeriksaan. 

Mereka tidak pernah diberitahu terkait dengan kerahasiaan apapun dalam 

hal ini ibu hanya mengetahui hasi pemeriksaan laboratorium dari lembar 

hasil pemeriksaan yang dilampirkan di buku KIA.
102

 

 Pelaksanaan skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil jika di kaji dari aspek 

kerahasiaan petugas kesehatan tidak pernah memberikan jaminan 

kerahasiaan pada saat dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS,  ibu belum pernah 

dijelaskan dari awal jika hasil tes dari pemeriksaan ini bersifat rahasia dan 
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hanya petugas tim kesehatan yang akan memberikan perawatan kepada ibu 

hamil,  ibu akan mengetahui hasil  dari pemeriksaan HIV/AIDS yang telah 

dilakukan dengan memberitahu secara lisan. 

 Ibu hamil membutuhkan informasi tentang HIV/AIDS, dari segi 

kerahasiaan ibu ingin hasilnya diketahui oleh tenaga kesehatan. Ibu hamil 

menginginkan untuk mendapatkan informasi yang lebih luas terkait 

HIV/AIDS, hambatan yang ibu rasakan adalah karena pasien banyak 

sehingga ibu hamil merasa sulit dan terbatas ingin bertanya kepada bidan. 

Harapan kedepan ditingkatkan pelayanan khususnya KIA dan ibu hamil. 

 Pelaksanaan skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil jika di kaji dari aspek 

kerahasiaan petugas kesehatan tidak pernah memberikan jaminan 

kerahasiaan pada saat dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS ibu tidak 

dijelaskan dari awal jika hasil tes dari pemeriksaan ini bersifat rahasia dan 

hanya petugas tim kesehatan yang akan memberikan perawatan kepada ibu 

saja yang mengetahuinya, ibu akan mengetahui hasil dari pemeriksaan 

HIV/AIDS yang telah dilakukan di buku KIA.  

 Kepala Puskesmas sudah melakukan pengawasan terhadap program 

KIA 1 bulan satu kali dengan laporan, lokakarya lintas program, satu 

minggu satu kali berupaya melakukan komunikasi dengan KIA, selain itu 

mengadakan  breefing setiap pagi, sebagai salah satu bentuk komunikasi 

antar tenaga kesehatan serta khususnya pada ibu hamil dalam skrining 

HIV/AIDS yaitu dengan adanya monitoring dan evaluasi melalui laporan 



 
 

bulanan dan komprehensif, ada cakupan PITC berapa ibu hamil yang 

diperiksa ada laporan tiap bulan dari bidan selain itu dari programmer juga 

ada laporan tersendiri, kekurangan atau hambatan sistem pelaksanaan  

program skrining HIV/AIDS pada ibu hamil saat ini adalah tidak ada 

masalah, ibu hamil yang diedukasi dan mau untuk dilakukan skrining 

HIV/AIDS yaitu 100%, karena merupakan rujukan dari puskesmas lain.  

 Penyajian informasi program skrining HIV/AIDS pada ibu hamil ini 

cukup informatif ditunjang dengan adanya penyuluhan dan penempelan 

media promosi kesehatan kaitannya dengan HIV/AIDS. Kebijakan yang 

dapat diberikan pada saat memberikan dukungan dalam pengembangan 

program skrining HIV/AIDS pada ibu hamil ditunjang mengikuti kebijakan 

yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Perencanaan ke depan terhadap 

pengembangan sistem pelayanan kesehatan KIA secara continue of care 

dengan baik sudah dilakukan dengan baik, ANC terpadu sudah dilakukan 

yang menjadi catatan sampai saat ini adalah masih merasa kurang dengan 

pelayanan yang telah ada serta ingin membuat perbaikan untuk peningkatan 

pelayanan kesehatan serta yang sistem pelayanan yang ada. 

 Penanggung jawab program sebagai pemantau dalam pelaksanaan 

skirining HIV/AIDS pada ibu hamil bagaimana mekanisme tatalaksana yang 

dilakukan apabila ditemukan ibu hamil dengan hasil negatif yaitu dengan 

melakukan skrining kembali 6 bulan kalau ada perilaku yang berisiko, kalau 



 
 

tidak ada kehamilan lagi kemudian tes kembali jika hasil positif maka 

dilakukan konseling post tes lebih mendalam.  

 Berdasarkan pengamatan dan laporan yang di lihat oleh peneliti, setiap 

bulan petugas membuat laporan ada VCT mobile hasil disampaikan di 

kepala puskesmas dan Dinkes kerjasama dengan LSM peduli HIV/AIDS 

bumil juga bisa melakukan dan prinsip kerahasiaan ini terpenting ada 

Undang-Undang untuk melindungi kerahasiaan.  

 Pasal 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa 

hak atas kesehatan bagi setiap orang. Hak atas kesehatan merupakan aset 

utama keberadaan manusia terkait dengan kepastian akan adanya 

pemenuhan atas hak yang lain, seperti pendidikan dan pekerjaan. 

 Pelaksanaan skrining HIV/AIDS untuk pencegahan penularan 

HIV/AIDS dari ibu ke anak di Puskesmas selama ini sudah berjalan sesuai 

dengan apa yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Peraturan-peraturan 

internal puskesmas yang dibuat terkait dengan progam skrining HIV/AIDS 

pada ibu hamil dan SOP terkait ANC terpadu, sudah ada, aspek kerahasiaan 

berusaha tetap ada celah untuk menyebarluaskan. Perlindungan hak asasi 

ibu hamil mengacu pada Pasal 42 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia yang menyebutkan bahwa: 

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau 

cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, 

pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk 

menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat 

kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan 



 
 

kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara.” 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asasi manusia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang Undang HAM tersebut belum terpenuhi secara 

keseluruhan. Tanggungjawab pemerintah dalam hal perlindungan hak asasi 

bagi ibu hamil dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS masih perlu 

diperbaiki kembali, selain itu dengan adanya peraturan-peraturan seharusnya 

menjadi pedoman kerja yang harus dilakukan dimasyarakat, sehingga 

pemerintah dapat mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan 

pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 narasumber penanggung jawab 

program, narasumber bidan dan 1 orang perwakilan bagian P2M Dinas 

Kesehatan Bantul menyatakan mereka mengetahui perbedaan pendekatan 

VCT dan PITC bahwa VCT yaitu pemeriksaan berdasarkan keinginan 

sendiri sedangkan PITC adalah pemeriksaan berdasarkan inisiatif dari 

tenaga kesehatan. Hal ini sudah sejalan dengan teori bahwa perbedaan VCT 

dan PITC yaitu pada inisiatifnya, dan mereka mengungkapkan bahwa 

skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil merupakan pendekatan PITC. 

 Hal tersebut sesuai dengan teori yang ada bahwa PITC adalah 

konseling dan tes HIV yang disarankan oleh penyelenggara pelayanan 

kesehatan kepada seseorang yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan 



 
 

sebagai suatu komponen standar dari pelayanan ANC terpadu yang ada,  

tetapi tidak menggantikan fungsi dari VCT. 

 Menurut Surat Edar Dinas Kesehatan No.445/386 tanggal terbit 9 

Februari 2015 menyebutkan bahwa skrining HIV/AIDS ditawarkan dan 

dilakukan pemeriksaan di Puskesmas yang mampu melakukan pemeriksaan. 

Tenaga kesehatan dalam hal ini sebatas memiliki kewajiban menawarkan 

bukan memaksakan ibu hamil untuk melakukan skrining HIV/AIDS, 

diperlukan ketegasan pembuatan pada kata “menawarkan” atau diberikan 

penjelasan maksud dari masing-masing kata tersebut, sehingga tidak 

menyebabkan multitafsir bagi tenaga kesehatan yang akan melakukannya, 

karena perbedaan kata tersebut akan menyebabkan kesalahan metode dalam 

pelaksanaan skrining HIV/AIDS apakah menggunakan PITC atau VCT. 

 Pelaksanaan pelayanan skrining HIV/AIDS pada ibu hamil  dengan 

pendekatan PITC belum bisa terkelola secara maksimal karena, seharusnya 

ada konseling-test-post (pra test hasilnya negatif diberitahu dan disarankan 6 

bulan sekali, tetapi jika positif pada post test akan ada tindak lanjutnya). 

Pelaksanaan skrining HIV/AIDS pada ibu hamil tetap mengedepankan 

prinsip kejelasan informasi dalam konseling, permintaan persetujuan atau 

penolakan pasien serta kerahasiaan hasil tes. 

 Pelaksanaan skrining HIV/AIDS menggunakan pendekatan PITC hal 

yang ditonjolkan adalah apabila pasien dalam hal ini adalah ibu hamil maka 

diupayakan tenaga kesehatan untuk menawarkan kembali pada kunjungan 



 
 

berikutnya, jika pasien tersebut tetap tidak berkenan maka akan dilakukan 

perujukan untuk konseling ulang sehingga dalam pelaksanaan PITC hak 

yang paling tidak dilindungi oleh ibu hamil terletak pada  persetujuan.  

 Berbeda halnya dengan VCT pasien datang dengan sukarela untuk 

dilakukan skrining HIV/AIDS maka ia akan mendapatkan konseling pra test 

yang dikehendaki oleh dirinya sendiri, setelah itu ia akan memperoleh 

pesetujuan sesuai dengan tujuan awalnya ia datang, setelah itu ia akan 

melaksanakan perintah tenaga kesehatan yaitu pengikuti prosedur yaitu dari 

pra test pengambilan darah serta diakhiri dengan penyampaian hasil dan 

konseling post tes. Kerahasiaan dalam hal ini akan dilindungi oleh masing-

masing ibu hamil setelah ia dilakukan skrining atau pada saat dilakukan 

penyampaian hasil, selain itu dalam penulisan atau pendokumentasian hasil.  

 Kedua pendekatan skrining HIV/AIDS pada prinsipnya bertujuan 

untuk mencapai universal akses, dengan menghilangkan stigma dan 

diskriminasi ditatanan masyarakat, serta mengurangi missed opportunities 

pencegahan penularan infeksi HIV. VCT sudah berjalan namun jangkauan 

masih terbatas sehingga dibuatnya upaya untuk memperluas jangkauan 

skrining HIV/AIDS  yaitu PITC  yang merupakan skrining dan konseling 

HIV diprakarsai oleh petugas kesehatan. 

 Empat Puskesmas tersebut yang tidak dapat dipenuhi dalam 

pelaksanaan VCT ataupun PITC pada skrining HIV/AIDS adalah belum 

terpenuhi di aspek persetujuan karena ibu hamil tidak bisa  menolak dalam 



 
 

hal ini, sehingga hak kaitannya dengan the right of self determination tidak 

bisa terpenuhi, sesuai dengan alur pemeriksaan yang ada bahwa ibu hamil 

ketika menolak maka akan diberikan konseling terus menerus dikunjungan 

berikutnya, jika ibu akan tetap menolak maka akan tetap dilakukan 

konseling tes sukarela yang pada akhirnya ibu harus melakukan skrining 

HIV/AIDS  bagi ibu hamil.  

 Cakupan yang masih belum menyeluruh di setiap Puskesmas 

sementara itu hak kaitannya dengan persetujuan belum pada pendekatan 

PITC  dibandingkan dengan VCT inilah permasalahan yang memang harus 

diselesaikan bersama dengan kerjasama baik intern dalam masyarakat, lintas 

program ataupun lintas sektoral. Berikut adalah bagan Alur Konseling Tes 

HIV (KTHIV) baikmenggunakan metode pendekatan PITC atau VCT : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasien Rajal, Ranap : 
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Gambar 3.1 Alur Konseling dan Tes /VCT 



 
 

Peraturan internal sudah dibuat karena sudah ada SK dan SOP mengingat 

dua dari empat Puskesmas yang diteliti yaitu Puskesmas Kretek dan Kasihan II 

saat ini sedang dalam proses terakreditasi. Hambatannya belum tentu pasien 

bersedia seluruhnya untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, tetapi dari 

tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Tuberculosis (Tbc) cukup tinggi di 

dua Puskesmas tempat penelitian mengingat berdasarkan penelitian yang ada 

bahwa angka kejadian Tbc berbanding lurus dengan angka kejadian HIV, 

sehingga ketika angka Tbc tergolong tinggi maka risiko angka kejadian 

HIV/AIDS juga akan tinggi, sehingga pentingnya untuk mensukseskan program 

ini untuk menurunkan angka mortalitas dan morbiditas yang ada, dengan tetap 

memperhatikan perlindungan HAM di dalamnya.
103

 

Berbagai hak perempuan telah diakomodir dalam Konvensi CEDAW 

(UU No.7 Tahun 1984) tersebut, namun yang akan disusun oleh tim 

kompendium hak perempuan yang telah dibatasi hanya pada hak perempuan 

terhadap kesehatan terutama reproduksi, hak politik, hak perempuan dalam 

perkawinan dan bagaimana hak perempuan tersebut dapat dilindungi dan 

berdasarkan HAM, ke semua hak-hak tersebut harapannya dapat mencapai 

tujuan tentu wajib pula untuk memberdayakan mereka.  

Perempuan dalam hal ini diharapkan dapat mengakses faktor produksi, 

mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam proses membuat keputusan suatu 

kebijakan dan perencanaan sekaligus dapat mengontrol dan mengawasi proses 
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kebijakan, dalam hal ini perempuan khususnya ibu hamil diharapkan untuk 

berpartisipasi mengikuti skrining HIV/AIDS untuk pencegahan penularan 

HIV/AIDS dari ibu ke anak. 

Masalah HIV/AIDS banyak keterkaitan dengan dengan rahasia 

kedokteran, sehingga dibutuhkan kehati-hatian dan kewaspadaan dalam 

penanganannya. Sistem demokrasi hak asasi seseorang harus diindahkan, namun 

hak asasi ini tidak bersifat absolut. Pembatasan dari hak asasi seseorang adalah 

hak asasi orang lain di dalam masyarakat tersebut. Hal tertentu kepentingan 

perorangan harus mengalah terhadap kepentingan masyarakat banyak. 

Kebebasan atau kepentingan individu dalam hal ini tidak bisa dipertahankan 

dengan maksimal sehingga jangan sampai membahayakan kepentingan orang 

lain di dalam masyarakat tersebut.
104

 

 

D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat  

Faktor yang mendukung perlindungan hak asasi manusia bagi ibu hamil 

dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS untuk pencegahan penularan HIV/AIDS 

dari ibu ke anak sebagai berikut: 

1. Ketersediaan fasilitas kesehatan 

Tersedianya fasilitas guna mensukseskan kebijakan yang ada merupakan salah 

satu faktor pedukung dari pelaksanaan skrining HIV/AIDS, hal ini sesuai 

dengan Pasal 34 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa: 
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“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” 

 

Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bantul secara 

umum sudah baik, karena ada Puskesmas di setiap Kecamatan serta ada 

Puskesmas Pembantu hampir di setiap wilayah kerja Puskesmas, walaupun 

belum semuanya terdapat layanan skrining HIV/AIDS secara komprehensif, 

sehingga dengan adanya fasilitas kesehatan ini akan menjadi suatu kemudahan 

bagi masyarakat untuk mengakses kesehatannya, mengingat Puskesmas 

bertanggung jawab dalam upaya kesehatan masyarakat serta perorangan yang 

meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

 Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang 

Puskesmas menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan fungsinya 

Puskesmas berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang 

berorientasi pada masyarakat, kelompok, keluarga dan individu, sehingga dari 

kedua Peraturan tersebut jika dikaji dari sitem kesehatan Nasional merupakan 

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. 

2. Ketersediaan sumber daya kesehatan pendukung 

Ketersediaan sumber daya kesehatan dalam hal ini merupakan salah satu 

faktor pendukung dari keberhasilan skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil. Hal 

tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang Undang No. 36 tahun 2009 

tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa: 

“Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, 

perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat-alat kesehatan 



 
 

serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang 

dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau 

masyarakat” 

 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa empat Puskesmas yang menjadi 

tempat penelitian di Kabupaten Bantul merupakan Puskesmas yang memiliki 

keunggulan dalam penanggulangan HIV/AIDS. Puskesmas sebagai fasilitas 

pelayanan kesehatan tingkat pertama, secara umum sudah melaksanakan 

upaya kesehatan primer khusus ibu hamil di wilayah kerjanya, tersedianya 

Puskesmas pembantu juga akan memudahkan masyarakat dalam mengakses 

pelayanan kesehatan, serta apabila ditemukan ibu hamil belum dilakukan 

skrining HIV/AIDS maka bisa di anjurkan untuk melakukan di Puskesmas 

dan  apabila tidak dapat ditangani Puskesmas maka akan dilakukan upaya 

kolaborasi serta rujukan di RSUD.  

Selain itu, tersedianya reagen untuk rapid test dari HIV/AIDS itu 

sendiri akan sangat mendukung dari berjalannya skrining HIV/AIDS bagi ibu 

hamil, karena jika reagen terbatas maka akan mengalami  kendala dalam 

melakukan skrining tersebut. Peneliti  

 

3. Sarana dan prasarana penunjang 

Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan skrining 

HIV/AIDS baik didalam ataupun di luar ruangan yaitu diantaranya ruangan 

konseling yang memadai akan mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan 



 
 

konseling, ketika ruangan nyaman dengan adanya ruang khusus konseling 

maka aspek pemberian informasi baik pra test, post test dapat berjalan dengan 

baik serta aspek hak dalam memproleh kerahasiaan juga akan terpenuhi oleh 

kebanyakan ibu hamil, sehingga hak memberikan rasa aman dan nyaman bagi 

ibu hamil bisa tetap terealisasi secara optimal.  

Tersedianya format lembar persetujuan dan format untuk pengisian 

data oleh petugas tidak kalah penting sebagai pendukung pelaksanaan 

skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil utamanya dalam aspek persetujuan. Selain 

sarana prasarana penunjang lainnya untuk pemeriksaan kehamilan terstandar 

seperti timbangan, tensimeter, leanec dan doppler (penghitung denyut jantung 

bayi), pemberian Tablet Fe merupakan intervensi minimal yang tidak kalah 

pentingnya harus diberikan oleh ibu hamil pada saat mengakses kesehatan di 

fasilitas pelayanan kesehatan, dan empat Puskesmas di Kabupaten Bantul 

sudah berhasil melaksankan intervensi atau upaya tersebut. 

 

Faktor yang menghambat perlindungan Hak Asasi Manusia bagi ibu hamil 

dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS untuk pencegahan penularan HIV/AIDS 

dari ibu ke anak di Puskesmas Kabupaten Bantul Faktor pelayanan kesehatan.  

1. Faktor Pelayanan Kesehatan 

Faktor pelayanan kesehatan yang merupakan faktor penghambat yang 

berkaitan dengan keterampilan pemberi pelayanan, antara lain : 



 
 

a) Belum ditetapkannya prosedur tetap dalam pelaksanaan skrining 

HIV/AIDS bagi ibu hamil secara konsisten 

b) Tenaga kesehatan masih berpacu pada peningkatan cakupan yang ada 

belum memperhatikan untuk aspek perlindungan hak asasi manusia yang 

ada di dalam pelayanan skrining HIV/AIDS. 

c) Sistem pelaporan belum diperjelas bagaimana modelnya untuk pelayanan 

terintegrasi, dan belum ada tenaga khusus untuk pencatatan dan 

pelaporan, karena selama ini tugas pencatatan dan pelaporan memang 

dirasa kurang optimal jika dikerjakan oleh petugas kesehatan yang juga 

melayani pasien. 

d) Belum adanya komunikasi satu pintu terkait pendokumentasian 

pelaksanaan skrining HIV/AIDS, dari bidan, dan surveilan yang ada di 

Puskesmas. 

2. Jumlah tenaga kesehatan (konselor) yang masih terbatas  

Hal tersebut yang menjadi permasalahan adalah belum banyaknya 

tenaga kesehatan khususnya bidan yang mengikuti pelatihan terkait dengan 

skrining HIV/AIDS dengan pendekatan PITC, melihat hal tersebut 

Pemerintah perlu menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada serta 

peningkatan ketrampilan melalui pelatihan, sehingga harapannya 

perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi ibu hamil dalam pelaksanaan 

skrining HIV/AIDS kaitannya dengan hak dalam memperoleh informasi 

dalam konseling dapat terpenuhi secara optimal. 



 
 

Skrining HIV/ AIDS oleh petugas kesehatan harus selalu didasarkan 

atas kepentingan kesehatan pasien, untuk itu perlu memberikan informasi 

yang cukup sehingga pasien mengerti dan mampu mengambil keputusan 

untuk menjalani skrining HIV/AIDS, menjaga konfidensialitas, terhubung 

dengan rujukan konseling pasca‐tes oleh konselor, dan menyediakan rujukan 

ke layanan yang memadai. Penerapan PITC bukan berarti menerapkan 

skrining HIV/AIDS secara mandatori atau wajib sebagai pendekatan dasar 

kesehatan masyarakat. Peran konselor dalam hal ini adalah menjaga 

kerahasiaan. memberikan dukungan, membantu pasien menyusun prioritas 

masalah dan menemukan jalan keluarnya, waspada terhadap terapi untuk 

pasien, mengetahui sumber daya lain untuk rujukan, mengetahui sumber daya 

dukungan sosial bagi klien, advokasi kepada pasien, merujuk ke layanan 

pengobatan, pencegahan yang sesuai. 

3. Dukungan sosial yang masih rendah 

a) Dukungan suami yang tergolong masih rendah dalam hal ini berupa 

dukungan dukungan emosi, dukungan informasi, dukungan instrumental 

dan dukungan penilaian misalnya dengan keikutserataan suami dalam 

upaya perawatan kehamilandengan mengantarkan ibu ke Puskesmas masih 

rendah hal tersebut dikarenakan suami ibu hamil dengan berbagai macam 

kegiatan yang menyebabkan ibu hamil enggan pergi dan melakukan 



 
 

pemeriksaan ke Puskesmas serta kurangnya mendapatkan berbagai 

dorongan dan motivasi  dari keluarga.  

b) Dukungan tenaga kesehatan yang masih harus ditingkatkan lagi yaitu 

berupa dukungan yang diberikan oleh tenaga untuk memenuhi 

kebutuhannya dalam bidang kesehatan khususnya dalam upaya promosi 

melalui penyuluhan dengan melakukan kerja sama dengan kader 

kesehatan terkait. 

c) Dukungan tokoh masyarakat yang masih harus digalakkan yaitu dukungan 

yang diberikan oleh kader kesehatan yang memiliki pengaruh dalam 

lingkungannya misalnya dengan ikut serta mempromosikan serta 

menginformasikan akan bahaya dan dampak dari HIV/AIDS selama masa 

kehamilan, penyedian fasilitas dan sarana prasarana untuk penyuluhan 

serta pertemuan ibu hamil dan kader kesehatan. 

4. Keterjangkauan rumah dengan Puskesmas 

Jarak rumah yang tergolong jauh dengan Puskesmas menjadi   pengaruh yang 

besar dalam keikutsertaan ibu hamil untuk melakukan skrining HIV/AIDS 

selama masa kehamilannya. Hasil observasi terhadap pelaksanaan skrining 

HIV/AIDS oleh tenaga kesehatan yang dikaji dari konseling, persetujuan dan 

kerahasiaan yang dilakukan oleh peneliti di masing-masing Puskesmas, 

kebanyakan ibu hamil yang melakukan pemeriksaan di Puskesmas yang 

rumahnya tidak begitu jauh dengan Puskesmas, namun tidak semua ibu hamil 

yang jarak rumahnya dekat dengan Puskesmas melakukan pemeriksaan 



 
 

kehamilan hanya di Puskesmas. Beberapa ibu hamil yang melakukan 

pemeriksaan di Puskesmas menggunakan transportasi bis, motor bahkan jalan 

kaki, kondisi fisik ibu hamil yang mudah lelah ini memungkinkan ibu hamil 

enggan untuk melakukan pemeriksaaan di Puskemas.  

Hal tersebut dikarenakan dengan jarak rumah yang jauh yang di 

dukung dengan sarana transportasi dengan jumlah terbatas dan kurang 

memadai menyebabkan ibu hamil tersebut akan mempengaruhi aksesibilitas 

masyarakat terhadap pelaksanaan untuk melakukan skrining HIV/AIDS. Jarak 

pelayanan kesehatan dengan rumah berpengaruh terhadap perilaku ibu hamil 

untuk melakukan skrining HIV/AIDS, selain itu sebagian kecil dari 

responden, karena sebagian ibu hamil belum mengetahui pentingnya 

mengenai pemeriksaan skrining HIV/AIDS. 

Keterjangkauan tempat pelayanan kesehatan semakin mendukung ibu 

hamil untuk melakukan skrining HIV/AIDS. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Kassyou yang menyatakan transportasi yang sulit atau waktu tempuh yang 

lama akan mengakibatkan munculnya perasaan malas atau enggan untuk pergi 

ke tempat pelayanan kesehatan dan melakukan skrining HIV/AIDS. 

 

5. Ibu hamil yang bekerja  

Ibu hamil yang memiliki status pekerjaan cenderung untuk jarang 

melakukan pemeriksaan selama kehamilan, hal ini dikarenakan jam kerja 

pelayanan Puskesmas yang sama dengan jam kerja yang dimiliki oleh ibu 



 
 

hamil menyebabkan ibu hamil memilih melakukan pemeriksaan kehamilan 

tidak di Puskesmas, hal inilah yang menyebabkan salah satu faktor dari 

cakupan di Puskesmas tergolong masih rendah.  

Sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu hamil menyebutkan bahwa 

ibu hamil yang tidak bekerja memiliki banyak waktu dan beberapa ibu 

mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan tentang pentingnya untuk 

melakukan skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan di Semarang yang menemukan bahwa sebagian 

besar responden tidak bekerja dan proporsi yang melakukan skrining 

HIV/AIDS sebagian besar adalah ibu hamil yang tidak bekerja. Secara 

statistik tidak ditemukan adanya hubungan untuk melakukan skrining 

HIV/AIDS oleh ibu hamil dengan pekerjaan. 
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6. Pengetahuan ibu hamil  

Pengetahuan yang tergolong masih rendah mengenai pengertian dan 

kemanfaatan skrining penyakit menular selama kehamilan termasuk 

HIV/AIDS yang mengakibatkan ibu hamil tidak melakukan pemeriksaan di 

Puskesmas. Hal tersebut dapat peneliti lihat dari cakupan ibu hamil yang 

melakukan pemeriksaan dibandingkan dengan jumlah ibu hamil yang berada 

di wilayah kerja Puskesmas masih tergolong sedikit, tentang pengertian 

skinning HIV/AIDS mereka masih belum mengetahuinya.  
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Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Madagascar 

yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang berbagai aspek HIV/AIDS 

adalah faktor yang ditemukan oleh peneliti bisa memainkan peran dalam 

keputusan untuk skrining HIV/AIDS.
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 Tingkat pengetahuan yang baik akan 

mempengaruhi perilaku ibu untuk segera melakukan skrining HIV/AIDS, 

sedangkan tingkat pengetahuan yang kurang tidak akan mempengaruhi 

perilaku ibu untuk segera melakukan skrining HIV/AIDS. 

7. Faktor Sosial 

Faktor sosial dan budaya setempat merupakan salah satu penghambat 

dari berlangsungnya skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil. Presepsi masyarakat 

dan budaya bahwa periksa di Puskesmas antrian yang cukup banyak, fasilitas 

dan sarana prasarana kurang lengkap dan memadai, pelayanan yang kurang 

optimal menyebabkan masyarakat enggan melakukan pemeriksaan kesehatan 

di Puskesmas dan memilih untuk melakukan pemeriksaan di fasilitas 

kesehatan swasta, selain itu keterjangkauan tempat tinggal dengan Puskesmas 

yang membutuhkan waktu lama sehingga masyarakat memilih untuk 

melakukan pemeriksaan yang lebih dekat, selain itu transportasi menuju ke 

Puskesmas tidak banyak seperti halnya di kota-kota besar.  
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8. Pelaksanaan Perundang-Undangan khususnya pada pelayanan pada 

masa kehamilan belum optimal 

Hal tersebut ditunjang dengan belum banyaknya peraturan terkait 

pelaksanaan skring HIV/AIDS bagi ibu hamil khususnya, mengingat hal ini 

adalah sesuatu yang sifatnya diwajibkan oleh semua ibu hamil dalam 

mengakses layanan kesehatan di Puskesmas. Berdasarkan penelitian ini 

masih banyak kendala utama bidan dalam melakukan promosi kesehatan 

kepada ibu hamil karena banyaknya fasilitas kesehatan swasta yang ada, 

sehingga bidan merasa sulit dalam hal pemantauannya, sehingga 

perlindungan hak asasi manusia bagi ibu hamil itu sendiri belum terpenuhi 

secara optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




