
BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Peraturan tentang Peran Dokter dan Perawat dalam 

Menanggulangi HIV/AIDS pada Kaum Gay 

Peraturan tentang peran dokter dan perawat dalam 

menanggulangi HIV/AIDS pada Kaum Gay diatur dalam beberapa 

dasar hukum antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-

Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-

Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang 

Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang 

Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan 

AIDS, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2014 tentang 

Konseling dan Tes HIV, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 

4 tahun 2013 tentang Penaggulangan HIV dan AIDS.  

2. Pelaksanaan Peran dokter dan Perawat dalam Menanggulangi 

HIV/AIDS pada Kaum Gay 

Pelaksanaan peran dokter dan perawat  dalam menanggulangi 

HIV/AIDS pada kaum Gay sudah dilaksanakan, tetapi masih belum 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada diperaturan 



perundang-undangan. 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. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi peran dokter dan perawat 

dalam menanggulangi HIV/AIDS pada Kaum Gay 

Faktor pendukung dalam melakukan upaya penaggulangan 

HIV/AIDS pada Kaum Gay adalah tersedianya fasilitas kesehatan, 

sumber daya kesehatan dan  sarana dan prasarana yang memadai.  



Faktor penghambat dalam melakukan upaya penaggulangan 

HIV/AIDS pada kaum Gay adalah kurangnya tenaga kesehatan 

sebagai konselor HIV/AIDS serta kurang adanya keterbukaan diri dari 

kaum Gay. 

B. Saran 

1. Bagi Tenaga Kesehatan (dokter dan Perawat) 

Bagi tenaga kesehatan yaitu dokter dan perawat, untuk 

senantiasa memberikan pelayanan yang bermutu dan komperehensif 

sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, serta dalam 

melakukan VCT terhadap kaum Gay untuk senantiasa meminta 

persetujuan dari pasien apabila ada yang ingin mengikuti atau 

melihat proses VCT.  Dokter dan perawat harus mengembangkan dan 

meningkatkan ilmu pengetahuan dengan mengikuti pelatihan-

pelatihan terkait dengan HIV/AIDS 

2. Bagi Kaum Gay 

Kaum Gay di harapkan untuk tetap meningkatkan derajat 

kesehatan, dengan memeriksakan diri kepelayanan kesehatan 

khususnya terkait dengan HIV/AIDS. Bagi kaum Gay yang tidak 

terinfeksi HIV untuk tetap menjaga perilaku seks yang aman dan 

tidak bergonta ganti pasangan seks. Sedangkan bagi kaum Gay yang 

terinfeksi HIV untuk selalu mengkonsumsi ARV. 

 



3. Bagi Pemerintah 

Diharapkan pemerintah mengeluarkan peraturan tentang 

pelindungan hak bagi kaum LGBT khusus kaum gay, agar bebas dari 

segala bentuk diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang sama di 

depan hukum. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat melanjutkan 

penelitian ini  melalui sudut pandang yang berbeda serta dapat 

menemukan faktor-faktor yang lain yang lebih rinci terkait 

penanggulangan HIV/AIDS pada Kaum Gay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


