
BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Puskesmas Halmahera 

Puskesmas Halmahera merupakan salah satu Puskesmas yang 

terdapat di kota Semarang. Puskesmas Halmahera terletak di jalan 

Halmahera Raya No. 38 kelurahan Karangtempel Kecamatan 

Semarang Timur, kota Semarang. Puskesmas Halmahera mempunyai 

luas 3.020 M2, dan luas wilayah puskesmas Halmahera172.216 ha, 

dengan jumlah penduduk 34.390 jiwa. Bagian utara berbatasan 

dengan kelurahan Bugangan dan kelurahan Kebon Agung,bagian 

Selatan berbatasan dengan kecamatan Semarang Selatan, bagian barat 

berbatasan dengan kecamatan Semarang Tengah, dan bagian Timur 

berbatasandengan kelurahan Gayamsari.  

Puskesmas Halmahera melayani pelayanan rawat jalan, bersalin 

dan pelayanan rawat inap dan juga sebagai rujukan antara sebelum di 

rujuk ke Rumah Sakit.91      

2. Hasil wawancara  

a. Hasil wawancara dengan anggota komunitas Gay 
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Anggota komunitas Gay yang saya wawancarai sebanyak 8 orang 

yang terdiri dari 4 orang yang tidak terkena HIV/AIDS dan 4 orang 

yang terkena HIV/AIDS. Dari hasil wawancara dengan empat (4) 

orang yang tidak terinfeksi HIV/AIDS mereka menyatakan bahwa 

mereka mengetahui tentang penyakit HIV/AIDS serta mereka pun 

mengetahui cara pencegahan agar tidak tidak terinfeksi HIV/AIDS. 

Sedangkan empat (4) orang lainnya yang terinfeksi HIV/AIDS 

mereka menyatakan tahu tentang HIV/AIDS, serta mereka pun tahu 

cara pencegahannya. Mereka juga menyatakan untuk lebih mawas diri 

dengan rajin memeriksakan diri ke Puskesmas serta rutin 

mengkonsumsi ARV. Dari empat orang yang terinfeksi HIV/AIDS 

dua diantaranya jarang untuk mengkonsumsi ARV dikarenakan sering 

lupa, sedangkan dua lainnya menyatakan rutin mengkonsumsi ARV 

karena mereka ingin tetap sehat. 

Dari hasil wawancara kepada 8 orang responden mereka 

menyatakan bahwa mereka tidak tahu tentang peraturan perundangan 

yang berkaitan dengan dokter dan perawat maupun peraturan yang 

berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS. Mereka juga 

menyatakan bahwa mereka melakukan pemeriksaan terkait dengan 

HIV/AIDS bukan karena mengetahui adanya aturan-aturan yang 

terkait, tetapi dikarenakan adanya kesadaran dari dalam diri mereka 



untuk melakukan pemeriksaann serta mereka menyadari akan resiko 

yang mereka hadapi.  

Saat melakukan pemeriksaan terkait HIV/AIDS dua (2) orang 

dari yang tidak terinfeksi HIV/AIDS menyatakan pernah 

mendapatkan diskriminasi saat pertama kali melakukan pemeriksaan 

yang berupa diskriminasi dari tenaga kesehatan, sedangkan dua (2) 

lainnya yang tidak terinfeksi HIV/AIDS menyatakan tidak mengalami 

diskriminasi. Sedangkan empat (4) orang yang terifeksi HIV/AIDS 

juga mengalami diskriminasi  saat melakukan pemeriksaan awal.  

Peran Dokter dan Perawat sangat penting dalam upaya 

penanggulangan HIV/AIDS khusus pada kaum Gay, menurut mereka 

dokter dan perawat sangat berperan penting dalam upaya 

penanggulangan HIV/AIDS. Mereka menyatakan bahwa upaya yang 

dilakukan oleh dokter dan perawat diantaranya dengan memberikan 

konseling terkait dengan HIV/AIDS, serta menurut mereka dokter dan 

perawat juga menyarankan agar senantiasa setia pada pasangan serta 

rutin untuk memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan.     

Selama melakukan pemeriksaan terkait dengan HIV/AIDS tujuh 

(7) orang mengatakan bahwa tidak ada hambatan baik terkait dengan 

sarana maupun prasarana serta cepat mendapatkan hasil pemeriksaan. 

Sedangkan satu (1) diantaranya menyatakan bahwa tidak ada 

hambatan hanya perlu ditambakan lagi konselor di puskesmas karena 



menurutnya konselor yang ada dipuskesmas hanya terdapat dua (2) 

orang sementara yang melakukan pemeriksaan HIV/AIDS banyak 

orang.92 Konselor HIV/AIDS adalah orang yang telah mengikuti 

pelatihan terkait HIV/AIDS dan memiliki serifikat pelatihan dan 

konselor yang memiliki sertifikat biasanya yang akan dipilih dalam 

memberikan pelayanan konseling kepada mereka yang memiliki 

kaitannya dengan HIV/AIDS. 

b. Hasil wawancara dengan ketua komunitas Gay 

Ketua komunitas Gay di Semarang berlatarbelakang pendidikan 

SMK. Ketua komunitas Gay ini (Mas. J) memiliki peran dan tanggung 

yang besar terhadap anggota komunitasnya, baik dalam hal kesehatan 

maupun dalam hal lain yang berkaitan dengan kegiatan mereka.  

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan ketua komunitas 

Gay bahwa, saat ini anggota komunitas yang ada di Semarang 

mencapai angka 1000 berdasarkan hasil mapping pada tahun 2015. 

Menurutnya anggota komunitas mereka bisa bertambah bahwakan 

bisa berkurang hal ini dikarenakan anggota komunitas kebanyakan 

orang rantauan dan bukan asli Semarang. 

Dari 1000 orang anggota komunitas yang sudah melakukan VCT 

(volountary, conseling and testing) baru 500 orang dan selebihnya 
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belum melakukan VCT. 500 orang yang melakukan VCT 150 

diantaranya terinfeksi HIV/AIDS sedangkan sisanya negatif. Beliau 

juga mengatakan bahwa jumlah kasus HIV/AIDS pada anggota 

komunitas meningkat hingga mencapai angka 12%.  Ketua komunitas 

menyatakan bahwa semua anggotanya tahu tentang HIV/AIDS karena 

merupakan makanan pokok yang wajib untuk diketahui.  

Beliau menyatakan bahwa bagi anggotanya yang tidak terinfeksi 

HIV/AIDS agar tetap setia pada pasangan seksnya dan juga selalu 

menggunakan pengaman pada saat berhubungan seks serta untuk tetap 

melakukan pemeriksaan rutin terkait HIV/AIDS. Sedangkan bagi 

mereka yang sudah terifeksi virus HIV/AIDS agar selalu menjaga 

kesehatan dengan rajin mengikuti pemeriksaan dan rutin 

mengkonsumsi ARV serta tidak menyebarkan virus HIV ke orang 

lain. 

Menurut ketua komunitas Gay terkait dengan peraturan 

perundang-undang yang berkaitan dengan HIV/AIDS, ia hanya tahu 

mengenai PERDA Kota Semarang No 4 tahun 2013 tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS.  

Dalam melakukan wawancara dengan beliau (mas J) terkait 

dengan pemeriksaan HIV/AIDS pada anggotanya, ia menyatakan 

bahwa selama melakukan pemeriksaan pada anggotanya terkait 

dengan HIV/AIDS tidak ada yang mengalami diskriminasi, ada 



beberapa orang yang mengalami diskriminasi tetapi hanya saat 

pertama kali melakukan pemeriksaan. Menurutnya ada beberapa 

puskesmas di kota Semarang sudah bekerja sama dengan komunitas 

mereka terkait dengan pelaksanaan VCT untuk anggotanya. Namun, 

angota komunitasnya sering kali melakukan VCT di Puskesmas 

Halmahera, dibandingkan beberapa Puskesmas lainya, karena 

anggota komunitas merasa nyaman melakukan VCT di Puskesmas 

Halmahera. Menurutnya beliau dokter dan perawat di Puskesmas 

tempat anggotanya melakukan VCT sudah melaksanakan tugas 

dengan baik serta mereka sangat ramah dalam memberikan pelayanan 

kepada anggota. Dokter dan perawat selalu mendukung upaya dari 

anggota komunitas dalam melakukan pemeriksaan HIV/AIDS, 

menurutnya upaya yang dilakukan oleh dan perawat dengan 

memberikan konseling kepada anggotanya baik yang sudah terinfeksi 

HIV.AIDS maupun yang tidak terinfeksi, serta memberikan terapi 

ARV bagi anggota komunitasnya yang terinfeksi.93   

c. Hasil wawancara dengan Dokter di Puskesmas Halmahera 

Dokter E adalah dokter yang bekerja di Puskesmas Halmahera 

yang memiliki latarbelakang pendidikan Dokter Umum.  Dokter E 

adalah dokter penanggung jawab di Puskesmas Halmahera dalam 
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melaksanakan kegiatan VCT bagi para penderita HIV/AIDS dan 

sekaligus sebagai konselor.  

Dari hasil wawancara saya dengan dr. E, beliau menyatakan 

bahwa di Puskesmas Halmahera banyak anggota komunitas kaum 

Gay yang melakukan VCT, pelaksanaan VCT di Puskesmas 

Halmahera dilaksanakan setiap minggu ke-4 setiap bulan, namun saat 

ini sedang diajukan MOU yang baru agar program VCT ini 

dilaksanakan setiap minggu yaitu di hari selasa dan jumat. Beliau juga 

menyatakan bahwa dalam sekali pemeriksaan ada sekitar 10-25 orang 

anggota komunitas kaum Gay yang melakukan VCT.  

Dalam sekali VCT selalu ada anggota komunitas yang sudah 

terinfeksi HIV. Beliau juga menyatakan bahwa prosedur VCT antara 

yang negatif HIV dan yang positif HIV hampir sama, namun yang 

berbeda hanya ada pada saat melakukan konseling. Bagi yang negatif 

selalu diingatkan cara pencegahan HIV supaya tidak sampai terkena 

HIV, sedangkan bagi positif beliau menyatakan bahwa lebih 

ditekankan pada penggunaan ARV supaya rutin mengkonsumsinya 

serta diingatkan untuk selalu menggunakan pengaman saat 

berhubungan seksual.  

Diskriminasi dan Stigma selalu melekat dalam diri kaum Gay, 

beliau menyatakan bahwa di tempat ia bekerja tidak adanya stigma 



maupun diskriminasi, hal dibuktikan dimana puskesmas Halmahera 

mendapatkan bantuan dari Yayasan Sprita. 

Dalam melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS pada 

komunitas kaum gay, beliau menyatakan tidak ada hambatan, jika ada 

hambatan apabila ada anggota komunitas yang tidak membuka diri. 

Komunitas Gay di Semarang juga sudah bekerja sama dengan 

puskesmas terkait dengan pelaksanaan VCT. Untuk sarana dan 

prasana dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS beliau juga 

menyatakan tidak ada hambatan karena semua yang berkaitan dengan 

kegiatan VCT cukup lengkap.94 

d. Hasil wawancara dengan Perawat di Puskesmas Halmahera 

Bapak T adalah perawat di Puskesmas Halmahera yang 

berlatarbelakang pendidikan ahlimadya keperawatan. Bapak T sangat 

berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan VCT di puskesmas 

Halmahera.  

Dari hasil wawancara dengan bpk. T beliau  menyatakan bahwa 

ditempat ia bekerja banyak anggota komunitas yang melakukan VCT. 

Dan saat melakukan VCT selalu ditanyakan apakah sudah pernah 

melakukan VCT atau belum. Jika belum pernah melakukan VCT 

maka pasien (kaum Gay) di data terlebih dahulu identitasnya, setelah 

itu kemudian digali pengetahuannya tentang HIV/AIDS, dan menurut 
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bpk.T hampir semua anggota komunitas Gay mengetahui tentang apa 

itu HIV/AIDS dan mereka juga tahu cara pencegahannya. Beliau 

mengatakan anggota komunitas Gay sering mengadakan kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan komunitas dan dalam kegiatan 

tersebut selalu dibahas mengenai HIV/AIDS, serta juga komunitas 

Gay sering mengundang para petugas kesehatan untuk berbagi ilmu 

tentang HIV/AIDS. 

Beliau juga mengatakan terkait penanggulangan HIV/AIDS bagi 

yang positif dan negatif tidak memiliki perbedaan, hanya bagi yang 

positif langgung di rujuk ke bagian pelayanan obat, sementara bagi 

yang negatif tetap diberi konseling. Beliau juga mengatakan tidak ada 

perbedaan perlakuan bagi komunitas Gay yang positif maupun negatif 

serta tidak ada stigma dan diskriminasi. Ia juga menyatakan jika dulu 

pernah ada diskriminasi yaitu dibedakan antara pasien umum dan 

pasien yang melakukan VCT, kemudian pihak puskesmas 

memutuskan untuk dijadikan satu baik pasien umum maupun yang 

akan melakukan VCT.  

Dalam wawancara dengan beliau, ia mengatakan bahwa tidak ada 

hambatan terkait dengan upaya penanggulangan HIV/AIDS pada 

kaum Gay. Ia menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada 



sudah cukup lengkap serta semua tenaga kesehatan ikut terlibat dalam 

kegiatan VCT ini.95 

3. Hasil Observasi 

Peneliti melakukan observasi di Puskesmas Halmahera tempat 

anggota komunitas Gay melakukan VCT. Kegiatan VCT yang 

dilakukan di Puskesmas Halmahera dimulai  pukul 18.00 WIB sampai 

selesai dan VCT hanya dilakukan pada minggu ke empat setiap 

bulannya dan dilaksanakan pada hari jumat. Dari hasil observasi yang 

peneliti lakukan di Puskesmas Halmahera terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan VCT, prosedur yang dilakukan oleh dokter dan perawat yang 

bertugas disana sudah sesuai standar operasional prosedur. Di 

Puskesmas Halmahera juga terdapat leaflet dan poster mengenai 

HIV/AIDS di ruangan tunggu pasien, sehigga setiap pasien yang 

melakukan VCT bisa mendapatkan informasi tambahan selain 

informasi yang diperoleh dari petugas kesehatan.  

Saat melakukan observasi terkait dengan  pelaksanaan VCT yang 

dilakukan oleh komunitas Gay, tidak terlihat adanya tanda-tanda 

diskriminasi yang dilakukan oleh dokter dan perawat terhadap kaum 

Gay yang melakukan VCT. Dokter dan Perawat yang bertugas sangat 

menerima kehadiran mereka, serta dokter dan perawat sangat ramah 

dalam melayani pasien Gay.  
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Dalam kegiatan VCT semua pasien yaitu kaum gay diberikan 

konseling mengenai HIV/AIDS dan saat melakukan konseling pre 

test, kaum Gay ditanyakan mengenai HIV/AIDS dan hampir 

semuanya mengetahui tentang HIV/AIDS 

Dari hasil observasi yang dilakukan di Puskesmas Halmahera, 

terdapat ruangan untuk melakukan konseling, serta terdapat ruangan 

untuk melakukan pemeriksaan HIV/AIDS. 

B. Pembahasan 

1. Peraturan tentang Peran Dokter dan Perawat dalam 

Menanggulangi HIV/AIDS Pada Kaum Gay. 

Di negara kita tidak terdapat regulasi atau peraturan mengenai 

Gay, hal ini di karenakan kaum Gay tidak diterima kehadirannya di 

masyarakat, karena sangat bertentangan dengan moral dan etika. 

Selain itu bertentangan dengan nilai-nilai sosial keagamaan. Kaum 

Gay acap kali mendapatkan diskriminasi dari masyarakat termasuk 

dalam memperoleh pelayanan  kesehatan. Kaum gay perlu 

mendapatkan perlindungan terkait dengan hak asasi mereka sebagai 

manusia namun bukan perilakunya, dan sebagai warga Negara 

Indonesia mereka berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan 

bebas dari diskrimininasi, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 28h ayat (2) yang menyatakan bahwa 

”setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus 



untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 

mencapai persamaan dan keadilan”. selain itu juga terdapat dalam dan 

pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan 

keadilan sosial dengan memberikan kebebasan terhadap setiap orang 

termasuk kaum gay untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam 

mewujudkan persamaan tanpa adanya diskriminasi.  

Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan setiap 

orang berhak untuk mendapatkan akses dipelayanan kesehatan. Hak 

untuk mendapatkan akses di dipelayanan kesehatan tercantum dalam 

pasal 5 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. 

Kaum Gay pun berhak untuk mendapatkan akses dibidang pelayanan 

kesehatan, khusunya terkait dengan HIV/AIDS tanpa adanya 

diskriminasi dari berbagai pihak. Dalam hal ini terdapat nilai keadilan, 

dimana hukum harus berlaku adil bagi setiap orang termasuk bagi 

kaum gay untuk mendapatkan akses bidang pelayanan kesehatan. 

Pemenuhan hak pasien dalam pelayanan kesehatan termasuk 

didalamnya adalah kaum gay tercantum dalam pasal 52 Undang-

Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan pasal 

38 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. 

Dalam memberikan pelayanan kesehatan termasuk pada kaum gay 

dokter dan perawat, senantiasa mematuhi hak-hak yang dimiliki 



pasien, karena hak pasien merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi. 

Selain itu hubungan antara tenaga kesehatan dalam hal ini adalah 

dokter dan perawat dengan pasien merupakan hubungan hukum. 

Dalam memberikan pelayanan kepada pasien dokter dan perawat 

harus menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan keahlian dan 

kompentensi yang dimiliki sesuai dengan apa yang mereka peroleh 

selama dibangku pendidikan, hal ini tercantum dalam pasal 62 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan perawat 

termasuk dalam upaya penanggulang HIV/AIDS pada kaum gay. 

Sebagai tenaga kesehatan dokter dan perawat memiliki kewajiban 

dalam memberi pelayanan kesehatan yang bermutu bagi pasien serta 

sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditentukan. 

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian 

kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk 

memilihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam 

bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan 

penyakit dan pemulihan kesehatan. Upaya kesehatan juga dilakukan 

dalam menanggulangi penyakit menular termasuk penyakit menular 

seksual seperti HIV/AIDS, tercantum dalam pasal 152 Undang-

Undang Kesehatan.  



Upaya penanggulangan HIV/AIDS ini termasuk HIV/AIDS pada 

kaum Gay meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif. Secara spesifik upaya penanggulangan HIV/AIDS ini 

termasuk HIV/AIDS pada kaum gay diatur dalam pasal 1 butir satu 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2013 tentang 

Penaggulangan HIV dan AIDS.  

Konseling dan tes HIV adalah salah satu upaya yang dilakukan 

dalam menanggulangi HIV/AIDS termasuk HIV/AIDS pada kaum 

Gay, tujuan dari konseling dan tes HIV ini untuk mendetesksi sedini 

mungkin apakah seseorang terinfeksi HIV/AIDS atau tidak, serta 

konseling dan tes HIV harus dilakukan disemua fasilitas kesehatan, 

sebagaimana dicantumkan dalam pasal 2 dan pasal 6 Peraturan 

Menteri Kesehatan nomor 74 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan 

Konseling Dan Tes HIV.   

Dalam melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS ini 

termasuk pada kaum Gay sangat dibutuhkan peran pemerintah sebagai 

pembuat kebijakan, agar semua program yang sudah dibuat dapat 

dilaksanakan dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang 

diharapkan,sebagaimana terkandung dalam Pasal 2 Peraturan Daerah 

Kota Semarang nomor 4 tahun 2013 Tentang Penaggulangan HIV 

Dan AIDS. 



Dari peraturan-peraturan yang ada terdapat nilai keadilan, 

kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Nilai keadilan dalam 

peraturan ini terkait dengan pemenuhan hak kesehatan kaum gay 

dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanda adanya 

diskrimininasi. Nilai kemanfaatan dalam regulasi ini terkait dengan 

upaya penanggulangan HIV/AIDS termasuk pada kaum gay adalah 

untuk menurunkan dan meniadakan infeksi baru, serta untuk 

menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh 

HIV/AIDS serta dapat meningkatkan kualitas hidup dari mereka yang 

terinfeksi HIV/AIDS.  

Nilai kepastian hukum dalam regulasi ini yang berkaitan dengan 

upaya penaggulangan HIV/AIDS khususnya pada kaum gay adalah 

hukum merujuk pada jaminan terhadap hak bagi kaum Gay. Artinya 

dengan kepastian hukum, hukum yang berisi keadilan, dan norma-

norma yang memajukan kebaikan benar-benar berfungsi sebagai 

peraturan yang benar-benar ditaati.  

2. Pelaksanaan Peran Dokter dan Perawat dalam Menanggulangi 

HIV/AIDS pada Kaum Gay di Kota Semarang 

Hasil penelitian yang dilakukan kepada delapan orang anggota 

komunitas Gay mengenai peran dokter dan perawat dalam 

menanggulangi HIV/AIDS, mereka mengatakan bahwa dokter dan 

perawat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya 



penanggulangan HIV/AIDS. Dari delapan orang anggota komunitas 

Gay, enam diantaranya mengatakan pernah mengalami diskriminasi 

pada awal pemeriksaan, sedangkan dua diantaranya tidak mengalami 

diskriminasi. 

Diskriminisai yang dilakukan oleh petugas kesehatan pada kaum 

gay hanya berlangsung disaat pemeriksaan awal pemeriksaan saja. 

Pada saat pemeriksaan lanjutan sudah tidak ada lagi diskriminasi, hal 

ini dikarenakan para petugas kesehatan sudah mengetahui dan 

memahami kaum gay.    

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap 

perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat 

kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, 

kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.96 

Dari hasil observasi saya, di Puskesmas Halmahera tidak terdapat 

diskriminasi terhadap anggota komunitas Gay, bahkan dokter dan 

perawat yang bertugas sangat menerima kehadiran dari kaum gay. 

Selain itu komunitas Gay sudah bekerjasama dengan Puskesmas 

Halmahera. Serta dari hasil wawancara dengan dokter E, bukti tidak 

adanya diskriminasi dari tenaga kesehatan (dokter dan perawat) 
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terhadap kaum Gay Puskesmas Halmahera mendapatkan bantuan dari 

Yayasan Spirita. 

 Terkait dengan peran dokter Empat orang yang tidak terinfeksi 

mengatakan bahwa saat melakukan pemeriksaan dokter 

memperlakukan mereka secara baik sehingga mereka merasa nyaman 

serta setelah pemeriksaanpun dokter selalu menyarankan mereka 

untuk tetap melakukan VCT.  Sedangkan empat orang yang terinfeksi 

HIV mengatakan selain memperlakukan mereka secara baik, dokter 

juga tahu mengenai tindakan yang diberikan serta dokter selalu 

mengingatkan mereka untuk tetap mengkonsumsi ARV. 

Peran Perawat dalam menanggulangi HIV/AIDS, empat orang 

yang tidak terinfeksi mengatakan bahwa perawat ditempat mereka 

melakukan VCT sangat ramah, serta saat melakukan konseling sama 

halnya seperti dokter, perawat senantiasa menganjurkan mereka untuk 

tetap melakukan hubungan yang aman serta melakukan VCT setiap 

kali ada jadwal pemeriksaan HIV/AIDS. Sedangkan empat orang 

terinfeksi HIV mengatakan bahwa, perawat ditempat mereka 

memeriksakan diri sangat menerima kehadiran mereka dan perawat 

senantiasa selalu memberi dukungan agar mereka tidak stres dengan 

kondisi yang dialami serta perawat selalu mengingatkan mereka untuk 

tetap mengonkumsi ARV dan tetap melakukan VCT.97 
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Sebagai tenaga kesehatan Dokter dan perawat memiliki peran 

yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dibidang kesehatan melalui pembangunan kesehatan. Pembangunan 

kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang 

bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup 

sehat setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 

setingginya.  

Profesi dokter adalah suatu pekerjaan kedokteran yang 

dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh 

melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat 

melayani.98 Dalam menjalankan profesinya, dokter memiliki peran 

yang penting dalam melakukan upaya kesehatan, termasuk dalam 

upaya penaggulangan HIV/AIDS pada kaum Gay. Peran dokter dalam 

pelayanan kesehatan ada tujuh (seven stars doctor/dokter bintang 

tujuh) yang meliputi Dokter sebagai care provider, Dokter sebagai 

decision maker, Dokter sebagai comunicator, Dokter sebagai 

comunity leader, Dokter sebagai manager, Reseacher, Faith and Piety.  

Peran dokter dalam melakukan upaya kesahatan tercantum pada  

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

pasal 39,. Pasal 39 yang menyatakan bahwa: 
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“Praktik Kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada 

kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien 

dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, 

pencegahahan penyakit, peningkatkan kesehatan 

pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.” 

Dari penelitian yang saya lakukan di Puskesmas Halmahera,  

saat melakukan konseling pre test, dokter dan perawat tidak 

meminta persetujuan dari klien/pasien terkait dokter coas yang 

ingin mengikuti proses kegiatan VCT. Secara tidak langsung, 

dokter dan perawat tidak menjaga privasi klien atau pasien.  

Tindakan dokter dan perawat yang tidak meminta 

persetujuan terlebih dahulu terkait dengan dokter coas atau orang 

yang ingin mengikuti VCT, bertentengan undang-undang juga 

bertentangan dengan perjanjian yang sudah disepakati antara 

pihak puskesmas dan komunitas kaum gay, terkait dengan coas 

atau orang lain yang ingin melihat atau mengikutikegiatan VCT 

karena hal ini sangat berkaitan dengan privasi klien.  

Upaya kesehatan yang dilakukan oleh dokter dalam pasal ini juga 

termasuk dalam hal menaggulangi HIV/AIDS pada kaum Gay yang 

meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Upaya 

kesehatan yang dilakukan oleh dokter dalam menaggulangi 

HIV/AIDS pada kaum Gay yang positif terinfeksi HIV/AIDS berbeda 

dengan yang belum terinfeksi HIV/AIDS.  



Dari hasil wawancara saya dengan dokter E di Puskesmas 

Halmahera, sebelum melakukan upaya penaggulangan HIV/AIDS 

termasuk pada kaum Gay, harus melalui prosedur yaitu ada konseling 

pre test dan post test. Pada tahap pre konseling pasien akan diberikan 

informasi mengenai HIV/AIDS, cara penularan serta cara 

pencegahannya. Dan pada tahap ini pasien diharapkan jujur untuk 

menceritakan mengenai aktivitas seksual mereka. Setelah melakukan 

pre test pasien melakukan tes HIV, dari hasil tes HIV baru akan akan 

dilakukan konseling post test mengenai tindakan yang akan diberikan.  

Dari hasil observasi yang dilakukan di Puskesmas Halmahera, 

konseling pretest dan post test dilakukan sangat baik oleh dokter 

maupun perawat. Pada saat pre test dokter dan perawat mengkaji 

pengetahuan dan pemahan mereka mengenai HIV/AIDS, dan hampir 

sebagian besar kaum gay mengetahui penyakit HIV.  Dokter dan 

perawatpun memberi informasi tambahan mengenai HIV/AIDS agar 

kaum gay memiliki pengetahuan lebih tentang penyakit tersebut.  

Pada saat post test sebelum dokter dan perawat memberitahukan 

hasil dari test HIV yang dilakukan, dokter dan perawat mengkaji 

kembali pengetahuan mereka, serta dokter dan perawat menanyakan 

terlebih dahulu kepada mereka terkait dari hasil tes yang akan 

diterima. Dari semua kaum gay yang melakukan VCT, mereka 

menjawab siap menerima hasil dari test tersebut entah itu hasilnya 



positif maupun negatif. setelah dokter dan perawat mengetahui 

jawaban dari kaum gay baru akan diberikan konseling mengenai hasil 

yang diperoleh dari tes HIV.  

Konseling Pra test meliputi diskusi dan penilaian pengertian klien 

tentang arti dan konsekuensi hasil tes HIV, baik yang positif maupun 

yang negatif. Konseling ini bertujuan untuk memberi pengertian 

pentingnya perubahan perilaku yang dapat mengurangi risiko tertular 

HIV. Konseling pra test juga mencakup tentang kemampuan 

seseorang menghadapi hasil tes dan perubahan yang diperlukan 

sebagai konsekuensinya. Konseling juga memberikan dukungan dan 

dorongan kepada klien tentang rencana dan tujuan untuk tes HIV. 

Konseling pascates HIV diberikan dengan melihat hasil tes, 

apakah hasilnya positif atau negatif.  

a. Konseling untuk hasil tes negatif 

Hasil tes yang negatif biasanya dirasakan oleh klien sebagai rasa 

nyaman atau euphoria (senang berlebihan). Ada beberapa hal 

yang ditekankan jika hasil tes negatif: 

1) Masa jendela. Setelah seseorag terinfeksi HIV, maka di 

dalam darahnya HIV segera bereplikasi dalam jumlah yang 

besar. Namun pada saat tersebut antibodi belum terbentuk 

sehingga tes hasil darahnya negatif. Pasien dianjurkan 

kembali untuk melakukan tes HIV dengan selang waktu tiga 



bulan. Jika hasilnya tetap negatif, berarti pasien tersebut tidak 

terinfeksi HIV. 

2) Paparan HIV berikutnya hanya dapat dicegah menghindari 

perilaku risiko tinggi, seperti hubungan seks yang tidak aman, 

suka berganti pasangan seks.  

b. Konseling hasil tes positif 

Pasien yang hasil tesnya positif harus diberitahu secepatnya, dan 

bersifat pribadi dan dirahasiakan. Yang lebih penting dibahas 

bagi klien yang hasil tesnya positif adalah pemahana tentang 

shock akibat diagnosa postifif terinfeksi HIV serta menawarkan 

dukungan dan memberinya semangat.99 Konseling akan 

membantu klien menghadapi hidup secara realistis, menguatkan 

rasa percaya diri, dan memberi semangat agar tetap dapat 

menjalani hidup yang berkualitas.100 

Upaya penanggulangan HIV/AIDS oleh dokter pada kaum Gay 

yang belum terinfeksi HIV/AIDS, meliputi upaya preventif berupa 

pencegahan terhadap masalah kesehatan atau penyakit. Bagi kaum 

gay yang hasil tesnya negatif untuk mempertahankan hubungan seks 

yang aman dengan setia pada pasangan dan menggunakan pengaman 

saat berhubungan seksual, serta dianjurkan untuk tetap melakukan 
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VCT. Sedangkan upaya penaggulangan HIV/AIDS oleh dokter 

terhadap kaum Gay yang positif HIV, dokter menindak lanjuti yaitu 

dengan melakukan pemeriksaan lanjutan serta diberi terapi ARV 

sesuai dengan kebutuhan pasien. Upaya yang dilakukan kepada 

anggota komunitas yang terinfeksi HIV/AIDS lebih ke upaya kuratif 

dan rehabilitatif.  

Perawat merupakan salah satu komponen yang penting dalam 

pelaksanaan layanan kesehatan, termasuk dalam upaya 

penanggulangan HIV/AIDS pada kaum Gay. Kegiatan yang 

dilakukan dalam upaya mencapai peningkatan kesehatan, pencegahan 

penyakit, penyembuhan, pemulihan dan pemeliharaan kesehatan 

dengan penekatan pada upaya pelayanan kesehatan primer, yaitu 

untuk memungkinkan setiap penduduk/individu mencapai 

kemampuan untuk hidup sehat dan produktif.101 

Dari hasil wawancara dengan bpk. T perawat di Puskesmas 

Halmahera, mengatakan bahwa upaya penanggulangan HIV yang 

dilakukan terhadap anggota komunitas Gay yang terinfeksi HIV dan 

yang tidak terinfeksi hampir sama, namun yang berbeda pada tindakan 

yang diberikan. Tindakan yang diberikan kepada pasien tergantung 

dari hasil tes HIV yang dilakukan. Upaya yang dilakukan terhadap 
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anggota komunitas Gay yang negatif dengan memberikan konseling 

mengenai HIV serta untuk tetap mempertahankan hubungan seks 

yang aman, dan dianjurkan untuk melakukan VCT. Sedangkan upaya 

penanggulangan HIV/AIDS bagi anggota komunitas Gay yang 

terinfeksi HIV dengan dilakukan diagnosa keperawatan serta tindakan 

keperawatan yang tepat sesuai keadaan pasien, serta bagi kaum gay 

yang terinfeksi HIV perawat juga memberi dukungan agar klien tidak 

stress serta mau menerima diri terhadap kondisi yang dialami. 

Dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam melakukan upaya 

penaggulangan HIV/AIDS perawat memiliki fungsi yang diantaranya 

adalah mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan, menyususun 

diagnosis keperawatan, menyusun rencana asuhan keperawatan, 

melakukan tindakan asuhan keperawatan, melakukan evaluasi 

terhadap asuhan keperawatan.  

Tugas perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, khusus 

dalam menanggulangai HIV/AIDS juga diatur dalam UU 

Keperawatan Pasal 29 ayat (1) huruf a dan b, yang menyatakan 

bahwa: 

Dalam menyelenggarakan praktik keperawatan, perawat bertugas 

sebagai: 

a. Pemberi asuhan keperawatan 

b. Penyuluh dan konselor bagi klien 



Perawat juga memiliki tanggung jawab terhadap klien/pasiennya 

termasuk pada kaum gay: 

a. Memenuhi kebutuhan pelayanan keperawatan kepada 

pasien/klien dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai 

kebutuhannya. 

b. Membantu klien/pasien untuk dapat menolong dirinya sendiri 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan 

memelihara kesehatannya. 

c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan 

tugas yang dipercayakan kepadanya.102 

Pasal 1 Permenkes no. 74 tahun 2014 tentang konseling dan tes HIV 

menjelaskan bahwa:  

“Pedoman pelaksanaan konseling dan tes HIV wajib 

menjadi acuan bagi tenaga kesehatan, pengelola program, 

kelompok profesi yang menjadi konselor HIV, 

pengelola/pengurus tempat kerja, dan pemangku 

kepentingan terkait lainnya dalam penyelengaraan 

konseling dan tes HIV.”  

Sesuai dengan pasal diatas, dalam melakukan upaya 

penanggulangan HIV/AIDS pada kaum Gay, dokter dan Perawat di 

puskesmas Halmahera juga bertindak sebagai konselor yang sudah 

mengikuti pelatihan HIV/AIDS.  

                                                           
102 Ibid, hlm.15-16 



Peran dokter dan perawat dalam menanggulangi HIV/AIDS pada 

kaum Gay sudah dilaksanakan. Upaya yang dilakukan oleh dokter dan 

perawat sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Peran 

dokter dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS pada kaum Gay, 

dokter berperan sebagai penyedia pelayanan kesehatan (care 

provider) dokter juga memilih jenis pengobatan (decision maker) 

yang tepat bagi anggota komunitas Gay sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing pasein/klien. Dokter juga bertindak sebagai konselor 

(communicator) dengan memberikan konseling kepada kaum gay 

terkait dengan HIV/AIDS serta untuk senantiasa meningkatkan 

derajat kesehatan.  

Peran perawat dalam menanggulangi HIV/AIDS pada kaum Gay, 

perawat memiliki peran sebagai care giver (pelaksana), perawat 

senantiasa memberikan asuhan keperawatan kepada pasien/klien 

dengan pemecahan masalah dengan metode dan proses keperawatan 

sesuai dengan kebutuhan masing-masing klien. Selain sebagai care 

giver, perawat juga berperan sebagai pendidik, dengan memberikan 

konseling kepada kaum gay terkait dengan HIV/AIDS sehingga 

asuhan keperawatan yang diberikan mendapatkan hasil yang baik. 

Dari penelitian yang dilakukan di Puskesmas Halmahera terkait 

dengan dengan peran dokter dan perawat dalam memanggulangi 

HIV/AIDS pada kaum Gay, dokter dan perawat sudah sudah 



dilaksanakan, tetapi masih ada yang belum dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan 

perundangan-undangan.  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran dokter dan perawat 

dalam menanggulangi HIV/AIDS pada Kaum Gay. 

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada Dokter 

dan Perawat di Puskesmas Halmahera serta kepada anggota 

komunitas Gay, mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam 

menanggulangi HIV/AIDS pada kaum Gay: 

a. Faktor pendukung 

1) Faslitas Kesehatan 

Ketersediaan fasilitas kesehatan merupakan sala satu 

faktor pendukung dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS 

pada kaum Gay, hal ini sesuai dengan pasal 34 UUD 1945 

yang menyatakan bahwa: 

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum 

yang layak”. 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari 

fasilitas yaitu segala sesuatu yang dapat memudahkan dan 

melancarkan pelaksana suatu usaha.  

Fasilitas kesehatan yang ada di Puskesmas Halmahera 

sudah baik, dan tersedia layanan untuk pemeriksaan 



HIV/AIDS secara komperehensif. Dengan adanya fasilitas 

kesehatan ini masyarakat yang di sekitar termasuk kaum gay 

dapat mengakses kesehatannya dengan mudah 

2) Sumber Daya Kesehatan 

Sumber daya kesehatan merupakan salah satu faktor 

pendukung dalam upaya penanggulanagan HIV/AIDS bagi 

kaum Gay. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka ke 2 UU 

Kesehatan: 

“Sumber daya dibidang kesehatan adalah segala 

bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan 

farmasi dan alat kesehatan, dan teknologi yang 

dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya 

kesehatan, yang dilakukan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat”. 

Peneliti menyimpulkan sumber daya kesehatan yang ada di 

Puskesmas Halmahera sudah sesuai dengan ketentuan yang 

ada pada UU Kesehatan. Puskesmas Halmahera dalam 

melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS mendapatkan 

sumbangan dari Yayasan Spririta karena melakukan upaya 

penanggulangan HIV/AIDS dengan sangat baik. 

3) Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana yang ada di Puskesmas Halmahera 

dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS sangat memadai, hal 

ini ditandai dengan terdapatnya ruangan konseling yang aman 



yang bersifat rahasia, sehingga pasien merasa nyaman selama 

proses konseling berlangsung. Serta tersedianya laboratorium 

untuk pemeriksaan darah dari para pasien yang melakukan 

VCT 

b. Faktor Penghambat 

1) Jumlah tenaga kesehatan (konselor) terbatas 

Jumlah konselor yang ada di Puskesmas hanya terdapat dua 

orang. Hal ini menjadi permasalah, dikarenakan jumlah pasien 

yang melakukan VCT semakin bertambah. Melihat hal ini, 

maka perlunya dukungan dari pemerintah untuk 

meningkatkan pengetahuan dari tenaga kesehatan yang ada 

dengan mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan 

HIV/AIDS. peran konselor dalam upaya penanggulangan 

HIV/AIDS adalah membantu klien agar dapat mengambil 

keputusan yang tepat sesuai tindakan yang akan diberikan, 

menjaga kerahasiaan, dan memberi dukungan terhadap klien.   

2) Pasien tidak membuka diri. 

Dalam melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS pada 

kaum Gay, tidak semua anggota komunitas Gay membuka diri 

mengenai keadaan yang mereka hadapi, sebagian dari mereka 

cenderung tertutup. Dari hasil observasi saya di Puskesmas 

Halmahera dari 15 orang yang melakukan VCT ada dua orang 



yang baru pertama kali melakukan VCT, dua orang ini 

cendrung tertutup dan susah untuk menceritakan mengenai 

kondisi yang mereka alami. Hal ini membuat dokter dan 

perawat sulit untuk melakukan konseling terhadap pasien. 

Namun upaya yang dilakukan oleh dokter dan perawat yang 

bertugas disana dengan memberikan waktu kepada dua orang 

tersebut, dan setelah mereka siap untuk menceritakan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan kondisi mereka, dokter dan 

perawat baru akan memulai proses VCT. Klien yang menutup 

diri dapat juga memperlihatkan sikap enggan. Sikap menutup 

diri ini merupakan satu cara untuk memperlambat atau 

meruntuhkan proses konseling.103  
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