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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. HASIL PENELITIAN  

1. Gambaran Umum Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang  

Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki perangkat hukum 

meliputi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1986 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 8 tahun1985 Tentang Organisasi Dalam 

Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang Pembinaan LSM. Dalam Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2013 tentang Penanggulangan 

HIV/AIDS. 

Agar supaya dalam penyelenggaraan penanggulangan 

HIV/AIDS berjalan dengan baik maka dibutuhkan kerjasama antar 

lintas sektor, hal ini seperti yang tercantum pada Pasal 16 Ayat (2) 

dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2013 yang 

menyatakan bahwa :  

“untuk meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS 

agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi 

dibentuk KPA yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi 

profesi, organisasi masyarakat, LSM, dan dunia usaha”.  

 

a. Pemangku Kepentingan (Stakeholder) dalam Kebijakan 

Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Semarang  

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Semarang, 

KPA merupakan komisi bentukan pemerintah yang memilki tugas 

dan wewenang sekaligus fokus terhadap semua kegiatan yang 

bersinggungan dengan pengendalian, penanggulangan dan 
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pencegahan HIV dan AIDS di Kota Semarang, segala bentuk 

kordinasi, arus informasi, dan program yang dilakukan dipimpin 

oleh komisi tersebut.  

LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) atau yang selama ini 

dikenal dengan LSM atau NGO adalah organisasi di luar pemerintah 

yang memiliki misi untuk ikut serta dalam pembangunan dalam 

bidang-bidang tertentu. Begitu halnya dengan Kota Semarang dalam 

rangka mengurangi penyebaran AIDS yang massif, terdapat banyak 

LSM yang fokus dalam pembangunan HIV dan AIDS. Dari banyak 

LSM, salah satu LSM di kota Semarang yang berperan aktif dalam 

pendampingan program pemerintah dalam kegiatan 

penanggulangan HIV dan AIDS adalah LSM Griya Asa PKBI, 

berbagai bentuk programnya yang bertujuan penguatan masyarakat 

lapis bawah menuju dimilikinya hak-hak sosial, ekonomi dan politik 

khususnya dalam bidang kesehatan merupakan bentuk yang nyata 

dalam dukungan LSM ini pada kebijakan pemerintah.  

b. Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Semarang  

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2013 

tentang Penanggulangan HIV dan AIDS merupakan titik balik dari 

segala upaya penanggulangan HIV/AIDS yang selama ini dilakukan 

di Kota Semarang, dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang 

tersebut menjadikan kegiatan – kegiatan penanggulangan menjadi 

bervariasi dari tahap penyusunan hingga pelaksanaan kegiatan 

hingga pengawasannya dari berbagai kegiatan yang sangat menonjol 
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yaitu kegiatan 100% kondom, penambahan Klinik VCT dan 

penyuluhan IMS, pembentukan WPA dan pokja lokalisasi dan 

penambahan fasilitas kesehatan bagi kelompok resiko.  

 

2. Gambaran Umum LSM Griya Asa 

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan di kota 

Semarang, dengan jumlah narasumber 9 orang, narasumber terdiri dari 

KPA kota Semarang, LSM Peduli Kasih, LSM Kalandara, PWNU 

(Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama), Rumah Sakit Umum Daerah dr. 

Kariadi Semarang, LSM Griya Asa PKBI, WPA dan WPS,Tetapi pada 

studi kasus penelitian ini adalah LSM Griya Asa. 

Fokus pada studi kasus penelitian ini yaitu pada LSM Griya Asa 

Kota Semarang yang merupakan LSM bergerak di bidang penjaringan, 

pendampingan, pencegahan dan evaluasi monitoring tentang  infeksi 

menular seksual salah satunya pada HIV/AIDS yang berada di Kota 

Semarang. Griya Asa Kota Semarang mendampingi populasi kunci 

yaitu pada wanita yang dikategorikan kelompok resiko tinggi (Resti) di 

wilayah Kota Semarang .  

a. Profil Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Griya Asa  

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Griya Asa, yang 

merupakan kepanjangan dari Griya Aksi Stop Aids, adalah LSM 

yang menangani penanggulangan HIV dan AIDS di Kota 

Semarang. LSM Griya Asa merupakan suatu lembaga yang 

ditunjuk oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) 
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Jawa Tengah untuk menangani kasus HIV/AIDS di Kota Semarang 

sehingga setiap program yang dijalankan Griya Asa juga harus 

mempertanggung jawabkannya ke PKBI Jawa Tengah. Secara 

singkat, Griya Asa merupakan LSM yang terkait pada lembaga 

PKBI Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut senada dengan yang 

diutarakan pada LSM Griya Asa.  

LSM Griya Asa didirikan berawal dari isu semakin tingginya 

kasus HIV/AIDS di kota Semarang sehingga membutuhkan 

tindakan dalam menanggulanginya. LSM Griya Asa merupakan 

lembaga penanggulangan HIV/AIDS yang berfokus pada kasus 

IMS dan HIV dan AIDS.  

Dalam menjalankan setiap program yang dimiliki, LSM 

Griya Asa menjalinn kerjasama dengan berbagai lembaga yang 

concern terhadap penanggulangan HIV/AIDS, baik lembaga 

pemerintah, LSM local behkan hingga internasional, dan LSM 

Griya Asa mendapatkan funding dari Global Fund (GF) dan United 

States Agency for International Development (USAID) yang 

masuk ke dalam program.  

Berkaitan dengan upaya pencegahan HIV/AIDS. Pemerintah 

melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Kesehatan (PERMENKES) Nomor 21 Tahun 2013 

tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Dimana telah dijelaskan pada 

BAB I Pasal 1 Nomor 1, yang menjelaskan bahwasanya 

penanggulangan merupakan segala upaya yang meliputi pelayanan 
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promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang 

ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, 

membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak 

meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negative yang 

ditimbulkannya. Maka untuk mencegah penularan HIV/AIDS 

khususnya bagi waria, LSL, IDU, Griya Asa PKBI Kota Semarang 

mempunyai upaya yang telah diterapkan.  

Bentuk kegiatan tersebut di antaranya mengadakan 

penyuluhan tentang HIV/AIDS yang sasarannya adalah semua 

elemen masyarakat dan khususnya untuk para waria, LSL, IDU. 

Kegiatan tersebut dilakukan baik secara individual maupun 

kelompok oleh Griya Asa PKBI Kota Semarang. Semua bentuk 

kegiatan dan layanan pada dasarnya memiliki tujuan yakni 

membantu pemerintah dalam program KB, pencegahan penularan 

IMS dan HIV/AIDS yang pada setiap tahunnya terus meningkat. 

dengan adanya hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi Griya 

Asa PKBI Kota Semarang dalam menerapkan upaya pencegahan 

penularan HIV/AIDS para waria, LSL. Sebagaimana telah 

dikatahui bahwa masalah HIV/AIDS bagi para waria, LSL, IDU 

sudah dianggap tidak tabu lagi dan semakin banyak pula kasus 

HIV/AIDS yang dimuat di berbagai media.  

Dari hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2017 pada 

mbak Anita, menjelaskan bahwa para waria, LSL serta WPS 

melakukan hal itu dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor 
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ekonomi, adanya keretakan rumah tangga yang mengakibatkan 

perceraian, sehingga ketika mereka membiayai hidupnya sendiri 

akhirnya jalan pintaslah yang dipilihnya, namun akar penyebab 

utamanya adalah lemahnya nilai-nilai agama dalam diri. Karena 

nilai agama yang kurang maka mereka melakukan berbagai hal 

sekehendak hatinya tanpa memikirkan mana yang baik dan yang 

buruk. Data yang diperoleh oleh Griya Asa tidak dapat 

dipublikasikan secara umum kecuali rapat koordinasi dengan KPA 

Kota Semarang baru memberitahukan jumlah temuan, sedangkan 

untuk ODHA yang open untuk dapat diwawancarai biasanya kita 

meminta ijin dulu apakah yang bersangkutan bersedia, tetapi pada 

saat ini sudah banyak ODHA yang terbuka dan bahwakan menjadi 

motivator. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 4 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS pada 

Pasal 31 bagian b,c dan d yaitu bahwa :  

a. Melakukan koordinasi dalam setiap kegiatan 

penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan 

ketentuan; 

b. Melaporkan hasil kegiatan pencegahan dan 

penanggulangan HIV dan AIDS kepada KPA, dan; 

c. Menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS bagi ODHA 

yang didampingi.  

 

Griya Asa PKBI Kota Semarang juga menerapkan metode, 

yang di bagi menjadi dua, yakni metode langsung dan tidak langsung 

yang masing-masing di dalamnya terdapat metode individual dan 

kelompok. Dimana nantinya metode tersebut akan diterapkan oleh 
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para tim Griya Asa PKBI Kota Semarang dalam upaya pencegahan 

HIV/AIDS.  

Dalam pelaksanaanya, Griya Asa PKBI Kota Semarang 

tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Adapun yang 

menjadi faktor pendukung diantaranya relawan yang solid dan 

adanya bentuk kerjasama dengan pihak terkait ataupun instansi 

pemerintah. Sedangkan untuk faktor penghambat dapat dilihat dari 

sebagian masyarakat yang masih menempatkan persoalan 

reproduksi sebagai hal yang tabu, munculnya pihak-pihak yang 

tidak paham dan adanya oknum yang merasa terancam akan 

keberadaannya, serta masih susahnya mendekati kaum laki-laki 

yang merasa sehat. Griya Asa PKBI Kota Semarang juga menjalin 

kerjasama dengan instansi-instansi lain yang berkaitan, diantaranya: 

1) KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) dalam kegiatan 

penyuluhan dan sosialisasi tentang penyakit menular seksual. 

2) Bekerjasama dengan Puskesmas serta Rumah Sakit Kota 

Semarang. 

3) Mengadakan kerjasama dengan organisasi islam yaitu : PKNU, 

dan juga Kementerian Agama.  

4) Dan juga mensosialisasikan HIV/AIDS dalam momen kegaiatan 

seperti perkumpulan PKK, pertemuan kader yang dimana sangat 

membantu untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang 

penyuluhan penyakit menular seksual.  
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b. Visi, Misi dan Tujuan Griya Asa PKBI Kota Semarang  

Visi dari Griya Asa PKBI Kota Semarang adalah 

terwujudnya masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan 

kesehatan reproduksi dan Penyakit Menular Seksual, salah satunya 

yaitu HIV/AIDS. Dengan adanya hal tersebut maka Griya Asa 

PKBI mempunyai misi yaitu :  

1) Memberdayakan anak, remaja agar mampu mengambil 

keputusan dan berprilaku bertanggung jawab dalam hal serta 

hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual. 

2) Mendorong keinginan masyarakat, dalam memperoleh 

informasi, pelayanan dan hak kesehatan reproduksi, dan 

kesetaraan gender. 

3) Berperan aktif dalam menurunkan angka kejadian infeksi 

menular seksual (IMS) serta menanggulangi HIV/AIDS, serta 

menangani diskriminasi dan stigma terhadap ODHA, OHIDA.  

4) Mempertahankan peran Griya Asa PKBI sebagai LSM 

pelopor, profesional, kredibel, berkelanjutan, dan mandiri 

dalam bidang dan juga hak-hak kesehatan reproduksi san 

seksual dengan dukungan relawan serta staf profesional.  
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c. Struktur Organisasi Griya Asa PKBI Kota Semarang  

LSM Griya Asa PKBI Kota Semarang mempunyai 

beberapa seksi, dengan tujuan agar semua permasalahan dapat 

terselesaikan dengan baik.  Struktur LSM Griya Asa PKBI Kota 

Semarang 

Pembina  :  DR. Bambang Dharmawan  

Ketua  :   : DR. Dwi Yoga Yulianto  

Direktur Pelaksana   :  Ardik Ferry  

Sekertaris  : Anang Wahyudi  

Bendahara  :  Merry Krismiana Yanuar Tanti, Amd,Ak 

Koord. Lapangan  : Ari Istiyadi 

Staff Klinik  : Taufiq H, Maris Diah, M. Afifun, Lina  

Staff PMTCT : Istiqomah, Nurul Aini  

Staf Relawan  : 1. Ulfa Nur Izza 

2. Mihlatul Latifah 

3. Wiwik  

4. Rosyid  

5. Amri 

6. Anita  

7. Andi  

8. Asti  

9. Hasan  

10. Rafael  

11. Rochim  

12. Untung  

13. Umar 
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3. Gambaran Umum Kasus yang Ditangani LSM Griya Asa dalam 

Waktu Lima Tahun Terakhir  

Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penanggulangan 

HIV dan AIDS pelaksanaan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

mempunyai pengaturan pada Pasal 1 Ayat 19 dalam PERDA Kota 

Semarang Nomor 4 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDS.  

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi/lembaga 

yang anggotanya adalah masyrakat warga Negara Republik Indonesia yang 

secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang 

kegiatan tertentu yang ditetapakan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud 

partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara 

swadaya. Dengan demikian Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau 

Non Governmental Organizations (NGOs) dapat dikatakan merupakan 

suatu bentuk oragnisasi yang memiliki karakteristik sosial sebagai 

organisasi mandiri (independen). 

Penanggulangan HIV/AIDS seharusnya dilakukan oleh berbagai 

elemen, mulai dari tingkat pemerintah hingga masyarakat. Peranan ideal 

yang dijalankan oleh KPA kota Semarang dan LSM Griya Asa merupakan 

perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait pada status 

mereka sebagai lembaga publik. KPA sebagai pemangku kepentingan kunci 

memiliki pengaruh yang kuat dan penting terkait dengan masalah, 

kebutuhan dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan. LSM Griya Asa 

melakukan tugasnya sebagai pelaksana yang menjadi perantara kepada 
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WPS, LSL, WPA dalam menyampaikan kegiatan. Hal ini sesuai dengan 

Pasal 38 Ayat (1), (2) dan (3) pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 

4 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS yang menyatakan 

bahwa;  

(1) Walikota berwenang melakukan kegiatan pencegahan dan 

penanggulangan HIV dan AIDS;  

(2) Untuk membantu wewenang Walikota sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) dibentuk KPA; 

(3) Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) 

terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pekerja Sosial, 

Akademisi, LSM dan dunia usaha.  

 

Dalam sebuah program kerja Griya Asa PKBI Kota Semarang, 

terdapat beberapa program kerja yaitu : 

a. Program Grisa (Griya Asa) yang kegiatannya meliputi : 

1) Penjangkauan HRM (High Risk Man) laki-laki resiko tinggi atau 

yang lebih dikenal dengan laki-laki pelanggan pekerja seks. Hal 

ini merupakan seseorang yang dalam satu tahun selalu 

berhubungan seks. Layanan ini menjangkau masyarakat, 

perusahaan dan komunitas. Bentuk kegiatannya berupa 

penyuluhan dan anjuran pemeriksaan kepada para tamu atau para 

pelanggan pekerja seks.  

2) Penjangkauan LSL (Lelaku Suka Lelaki atau Gay). Bentuk 

kegiatannya berupa penyuluhan dan anjuran pemeriksaan kepada 

para tamu atau para pelanggan pekerja seks.  

3) Waria dan Wanita Pekerja Seks (WPS) untuk WPS yang di 

lokalisasi Griya Asa. Pencegahannya dalam bentuk pemberian 

kondom, serta memberikan rujukan kepada pasien yang sudah 
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terinfeksi HIV/AIDS. Berdasarkan data dari Griya Asa PKBI 

Kota Semarang serta Griya Asa PKBI Provinsi Jawa tengah 

terdapat data pendampingan dan penyuluhan yang sudah 

dilakukan pada WPS yaitu :  

Tahun Jumalah WPS Jumlah Pendamping 

2005 375 orang 35 pendamping 

2012 470 orang 85 pendamping 

2013 345 orang 59 pendamping 

2014 355 orang 78 pendamping 

2015 485 orang 83 pendamping 

2016 586 orang 94 pendamping 

2017/ Juli 336 orang 68 pendamping 

   

  Jumlah WPS terus mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun hal ini disebabkan oleh adanya WPS pendatang 

bukan dari warga kota Semarang sendiri, mereka datang 

memanfaatkan adanya tempat resosialisasi untuk mencari mata 

pencaharian mereka. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab 

angka kejadian HIV/AIDS semakin tinggi di kota Semarang. 

WPS tersebut tidak tinggal menetap di kota Semarang, mereka 

hanya tinggal di kos – kos dan sering berpindah pindah tempat di 

luar kota, sedangkan yang Pengguna Wanita Pekerja Seks 

Langsung adalah penduduk kota Semarang asli,  

4) Program PMTCT (Prevention of Mother to Child Transmission) 

Layanan ini di khususkan untuk para ibu hamil yang positif 

terjangkit HIV. Program layanan ini di desain untuk menurunkan 

resiko penularan dari ibu HIV positif kepada bayinya. Bentuk 

layanannya berupa klinik pemeriksaan. 
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5) Klinik Griya Asa 

Untuk mencegah penularan HIV/AIDS dilakukan 

pendeteksian secara dini, dengan jalan memberdayakan untuk 

selalu hidup sehat. Maka Griya Asa PKBI Kota Semarang juga 

menghadirkan adanya klinik tujuannya adalah agar mau dan rutin 

untuk memeriksakan diri. Beberapa layanan diantaranya :  

a) Menyediakan layanan VCT (Voluntary Counseling Test). 

Dalam komunikasi dan konseling aplikasi dalam pelayanan 

kesehatan. diamana VCT adalah suatu pembinaan dua arah 

atau dialog yang berlangsung tak terputus antara konselor dan 

klien dengan tujuan untuk mencegah penularan HIV, 

memberikan dukungan moral, informasi, serta dukungan 

lainnya kepada ODHA, keluarga dan lingkungannya.  

Layanan ini mencakuo secara menyeluruh dari awal 

pra tes, paska tes dan berkelanjutan sampai klien benar-benar 

mampu beradaptasi dengan penyakit yang di deritanya. 

Layanan VCT ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali karena 

pada kurun waktu inilah mereka harus tahu apakah di dalam 

tubuh mereka terinfeksi virus HIV/AIDS atau tidak. Layanan 

VCT wajib dilakukan oleh para WPS di resosialisasi. Selain 

wajib untuk para WPS, VCT juga menyarankan untuk para 

pengunjung atau para tamu, karena di khawatirkan virus tidak 

hanya menular ke para WPS namun juga di bawa dan 

ditularkan dari para tamu.   
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b) Screning IMS (Infeksi Menular Seksual) atau sering disebut 

dengan penyakit kelamin. Bagi para perempuan biasanya 

penyakit  yang lebih sering ditemui adalah keputihan. 

Keputihan yang dimaksudkan adalah dengan ciri berbau, gatal, 

warnanya kuning kehijau-hijauan. Sedangkan untuk pria 

penyakit yang sering di derita seperti jengger ayam, dibagian 

alat kelamin kalu buang air kecil terasa sakit, keluar nanah, 

kutil ataupun herpes. Layanan ini untuk mengetahui 

bagaimana keseluruhan kesehatan alat reproduksi, dan 

disarankan bagi yang terinfeksi segera melakukan perawatan 

dan pengobatan secara rutin.  

c) Home Visit atau kunjungan ke rumah. Pembimbing 

mengadakan dialog dengan klien, tetapi dilaksanakan di rumah 

klien, metode ini dilaksanakan oleh Griya Asa PKBI Kota 

Semarang dengan cara pembimbing mendatangi dan 

mengamati keadaan rumah serta lingkungan sekitar klien. Hal 

ini dilakukan agar pembimbing dapat mengetahui segala 

tingkah laku klien, baik dari segi rohani maupun sosialnya 

secara langsung.  

d) Layanan konseling pernikahan, layanan konseling ini 

ditujukan kepasa pasangan yang ingin melakukan pernikahan, 

akan tetapi layanan ini belum berjalan secara efektif, karena 

sebagian masyarakat masih menganggap layanan ini kurang 

penting atau tabu untuk diceritakan. 
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4. Hasil Wawancara Dengan Informan  

Peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan di 

miliki orang yang berdasarkan kedudukan di masyarakat. Peran LSM juga 

dapat dikatakan seperangkat tingkah laku / tindakan yang diharapkan dapat 

menanggulangi HIV/AIDS di Kota Semarang yaitu dengan cara 

mengkoordinasikan setiap kegiatan dengan anggota LSM lainnya, serta 

KPA Kota Semarang dimana setiap anggota memiliki tugas pokok dan 

fungsi yang berbeda-beda di dalam masyarakat. Peran merupakan norma-

norma yang dihubungkan dengan posisi/tempat seseorang dalam 

masyarakat.  

Peran Griya Asa Kota Semarang merupakan organisasi LSM yang 

dibentuk dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2013 

tentang Penanggulangan HIV/AIDS yang dimana LSM Griya Asa 

berkoordinasi dengan KPA Kota Semarang dalam hal penanggulangan, 

sosialisasi, pendampingan ODHA.  

Pelaksanaan peran LSM Griya Asa dalam perlindungan ODHA 

yaitu melakukan pendampingan, penyuluhan, pembekalan ketrampilan serta 

melakukan evaluasi monitoring terhadap ODHA untuk selalu menjaga 

kesehatan, hidup layak serta tidak adanya stigma dan diskriminasi terhadap 

ODHA, hal itu merupakan perlindungan Griya Asa PKBI terhadap ODHA, 

yang sesuai dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2013 

tentang Penaggulangan HIV/AIDS. sedangkan Perlindungan hukum bagi 

ODHA itu sendiri di siapkan oleh Griya Asa akan tetapi bantuan hukum itu 

harus jelas, perlindungan hukum terhadap ODHA tersebut dilaksanakan jika 
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ODHA merasa hak nya telah di persulit, stigma dan diskriminasi, adanya 

kekerasan fisik, hal tersebut akan diberikan Griya Asa akan tetapi tentu saja 

hal ini harus adanya laporan dari ODHA itu sendiri ke Griya Asa PKBI Kota 

Semarang.  

Hasil Wawancara dengan Narasumber terkait dengan 

penanggulangan HIV/AIDS. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan 

menggali beberapa infomasi tentang Penanggulangan HIV/AIDS yang 

diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2013.  

No Narasumber Peran Terkait dengan PERDA Kota 

Semarang Nomor 4 th. 2013 

tentang Penanggulangan 

HIV/AIDS 

1.  Griya ASA Kota 

Semarang. 1 

“Peran kami adalah 

pendampingan dan pencegahan 

terhadap HIV/AIDS. 

Pendampingan dalam bentuk 

screening test, pengobatan dan 

psikologi sedangkan 

pencegahan dalam bentuk 

penyuluhan dan sosialisasi, 

dalam 1 bulan sekali setiap 

tanggal 15 PKBI Griya Asa Kota 

Semarang selalu mengadakan 

kegiatan dukungan kelompok 

sebaya”. 

Pada Pasal 31 bagian (a), (b), 

dan (d) menyakan bahwa:  

(a) Peduli terhadap setiap 

kegiatan pencegahandan 

penanggulangan HIV dan 

AIDS;  

 

(b) Melakukan koordinasi 

dalam setiap kegiatan 

penanggulangan HIV dan 

AIDS sesuai dengan 

ketentuan; 

 

(c) Menjaga kerahasiaan 

status HIV dan AIDS bagi 

ODHA yang didampingi. 

2. KPA2 “Hubungan dengan Griya Asa 

Kota Semarang yaitu Koordinasi 

tentang kegiatan yang akan dan 

sesudah dilakukan, kadang kami 

bekerjasama dalam hal  

promosi, pemantauan, 

pengendalian, pengelolaan 

program, Monev tentang 

HIV/AIDS di Kota Semarang. 

Jika Griya Asa mengalami 

kesulitan dalam menghadapi 

masyarakat dan ODHA maka 

kita bantu”  

 

1. Pasal 5 Ayat (1) yang 

menyatakan bahwa:  

“Penyelenggaraan 

penanggulangan HIV dan 

AIDS dilakukan secara 

komprehensif dan 

berkesinambungan”. 

 

2. Pasal 5 Ayat (2) yang 

menyatakan bahwa: 

“Ruang lingkup 

penanggulangan HIV dan 

AIDS sebagaimana 

                                                           
1 Wawancara terhadap staf penjangkauan di LSM Griya Asa Kota Semarang (Anita)  
2 Wawancara terhadap staf KPA Kota Semarang, bagian Monitoring dan evaluasi penanggulangan 

HIV/AIDS (Sutini)  
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dimaksud pada ayat (1) 

meliputi kegiatan promosi, 

pencegahan, penanganan 

dan rehabilitasi sosial”.  

 

3. Pasal 6 Ayat (1) 

menyatakan bahwa: 

“Promosi HIV dan AIDS 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 Ayat (2) dilakukan 

melalui peningkatan 

komunikasi, informasi, dan 

edukasi.  

 

4. Pasal 7 bagian (a), 

(b), (c) menyatakan bahwa:  

Pencegahan HIV dan AIDS 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 Ayat (2) meliputi : 

(a) Pencegahan HIv dan 

AIDS melalui transmisi 

seksual; 

(b) Pencegahan HIV dan 

AIDS melalui jarum dan 

alat suntik yang tidak 

steril atau bekas dipakai 

orang yang mengidap 

HIV dan AIDS; 

(c) Pencegaha HIV dan 

AIDS mmelalui tranfusi 

darah yang 

terkontaminsi HIV dan 

AIDS;  

3. PKNU 3  

Kami bekerja sama dengan 

seluruh LSM di Jawa Tengah 

termasuk dengan Griya Asa 

terkait dengan perolehan data 

ODHA. Tetapi kita tidak pernah 

melaporkan hasil temuan kita ke 

KPA Kota Semarang, kami 

langsung melaporkan ke KPA 

Provinsi. Kami menjalankan 

program ini tidak berdasarkan 

PERDA karena kami tahu bahwa 

PERDA itu sendiri belum 

terlaksana 100 % apalagi ada 

peraturan baku dari PERPRES, 

mungkin kaitannya dengan 

PERDA adalah dari masyarakat 

itu melaksanakan tidak dan dari 

pemerintahnya sendiri 

bagaimana”.  

“Tidak ada kaitannya dengan 

PERDA kota Semarang No.4 

tahun 2013 tentang 

Penanggulangan HIV/AIDS, 

karena kita langsung laporan 

dan koordinasi dengan KPA 

Provinsi”. 

4. Peduli Kasih4 “Kami pernah satu tempat 

diskusi dengan Griya Asa akan 

“untuk pelaksanaan PERDA 

itu sendiri ami belum paham. 

                                                           
3 Wawancara pada ketua PKNU (Bpak Teddy)  
4 Wawancara pada ketua LSM Peduli Kasih (Bpak Pute)  
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tetapi untuk kegiatan kami tidak 

pernah satu tempat dan 

berkoordinasi dengan KPA 

Provinsi.   tentang PERDA itu 

saya tau tetapi untk isinya 

sendiri saya kurang paham, saya 

rasa teman-teman yang ada 

disini juga kurang paham, 

karena kami lebih fokus ke pokja 

dan LSM, Biasanya kami 

mengadakan pertemuan 1 bulan 

sekali untuk pendampingan 

pengobatan ODHA secara 

gratis, 3 bulan sekalu kami fokus 

kedukungan kepatuhan obat, dan 

enam bulan sekali kami 

melakukan koordinasi di 26 

Kabupaten di Jawa Tengah. 

Kami juga ada pertemuan 1 

tahun sekali terhadap ODHA 

Provinsi dan kali ini mungkin di 

sekitas tanggal 17-19 April fokus 

pada ODHA baru yang belum 

tahu tentang status dan perlu 

adanya dukungan sebaya”.  

Tetapi kalau saling 

mendukung kami sangat 

mendukung, kami lebih fokus 

di KPA Provinsi.  

5. RSUP dr. 

Kariadi5 

”Kami disini bekerja dalam hal 

pengobatan alias mengobati dan 

perawatan bagi ODHA”. 

“Kalau menurut saya disini 

tidak ada kaitannya dengan 

PERDA dan saya rasa PERDA 

juga belum berjalan maksimal 

dalam segala hal karena 

memang di kita jarang 

koordinasi soal itu dan saya 

belum pernah mengkaji juga 

antara isi PERDA selama ini 

yang berjalan sudah berapa 

persen”.  

6 ODHA 6 “saya selalu ikut kegiatan di 

kelurahan semarang Utara, 

dalam penyuluhan bahaya 

HIV/AIDS, biasanya saya juga 

sebagai narasumber yang 

berhubungan dengan HIV/AIDS, 

saya kadang juga sebagai tamu 

undangan informan di KPA Kota 

Semarang jika ada acara 

penyuluhan bebrapa kegiatan.” 

Sekarang itu banyak ODHA 

yang open hanya saja kadang 

mereka kembali lagi ke arah 

yang suram, mungkin ODHA 

seperti ini butuh adanya 

pendekatan dari Griya Asa 

ataupun KPA ya, supaya mereka 

ini sadar.  

Saya pernah denger saja, tapi 

saya belum tau bentuk dan 

isinya, saya rasa, sebagai 

ODHA yang open gak ada 

masalah dengan PERDA, tu 

kan tugas para yang diatas aja, 

kalau saya menjalankan sesuai 

arahan saja.  

                                                           
5 Wawancara di Rumah RSUP dr.Kariadi Semarang, bagian VCT HIV/AIDS (dr. Mukhlis)  
6 Wawancara terhadap ODHA yang Open, di semarang Utara (Waria mbak Donna) 
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7 Warga Peduli 

AIDS (WPA)7  

“Kami disini hanya 

mendampingi ODHA jika 

memang ada temuan kejadian, 

kami open terhadap ODHA, 

walaupun kdang diantara kami 

masih ada yang merasa takut, 

jika kami menunukan ODHA 

kami langsung laporkan ke 

Griya Asa, dan dari Griya Asa 

segera menindak lanjuti.”  

Kami tidak mengetahui 

tentang PERDA Kota 

Semarang, kami hanya 

menjalankan pendampingan 

sesuai dengan arahan Griya 

Asa  

 

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS tidak dapat 

dipisahkan dari aspek hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Permasalahan pokok yang menyangkut hukum berkaitan dengan maraknya 

kasus HIV/AIDS adalah bagaimana menyeimbangkan antara perlindungan 

kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pengidap HIV dan 

penderita AIDS.  

Terdapat dua hak asasi fundamental yang berkaitan dengan epidemi 

HIV/AIDS yaitu : hak terhadap kesehatan dan hak untuk bebas dari 

diskriminasi. Dibandingkan dengan hak terhadap kesehatan, jalan keluar 

dari masalah diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS ini jauh lebih 

kompleks dan sulit.  

Peran yang dilakukan LSM Griya Asa merupakan perwujudan hak 

dan kewajiban dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang. 

Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang merupakan suattu kegiatan 

yang sudah seharusnya dilakukan oleh setiap stakeholder yang ada, dan hak 

yang seharusmya diterima oleh LSM Griya Asa ialah hanya ingin 

mendapatkan iklim dan lingkungan yang kondusif dari KPA ketika 

menjalankan program-program yang ada, karena KPA dimilai sebagai 

                                                           
7 Wawancara terhadap Warga Peduli Asa Wilayah Pasar Kambing, di Griya Asa (Mas Yudi)  
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regulator dan koordinator dalam penanggulangan HIV/AIDS, yang 

sekaligus mampu menjadi mediator kepada pemerintah terlebih 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tentang penyakit 

menular seksual. Mengenai hak dana dalam menjalankan program, LSM 

Griya Asa tidak sepenuhnya berharap pada anggaran dari APBD melalui 

KPA karena dinilai dana APBD untuk penanggulangan HIV/AIDS sangat 

mimim sehingga pendanaan setiap program LSM Griya Asa umumnya 

bersumber dari lembaga donor.  

Peran ideal yang dilakukan LSM Griya Asa sebagai stakeholder 

penunjang merupakan aksi nyata sebagai perantara dalam membantu proses 

penyampaian kegiatan dari pemerintah. Poin penting yang menjadi sorotan 

di sini adalah apa yang dilakukan LSM Griya Asa kepada orang dengan 

HIV/AIDS dalam melakukan penanggulangan HIV/AIDS. Sebagai wadah 

pemberian pelayanan HIV/AIDS kepada ornag dengan HIV/AIDS, Griya 

Asa melakukan di lapangan.  

Orang yang terinfeksi dengan HIV / AIDS sering dihubungkan 

dengan adanya penyakit kutukan (amoral) karena perilakunya yang 

menyimpang dan memang harus menanggung penderitaan sebagai karma 

atas dosa-dosanya. Tidak hanya dalam bentuk berbagai pelanggaran HAM 

yang berupa stigma dan diskriminasi dan bahkan dalam bentuk 

penganiayaan dan penyiksaan. Berbagai pelanggaran HAM dan hukun 

sebagai yang tergambar diatas pada akhirnya merupakan fakta sosial yang 

menjadi bagian dari penderitaan orang terinfeksi bahkan merupakan 

penyebab sekunder / non medis bagi kematian mereka.  
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Perlindungan hukum ODHA merupakan upaya pencegahan dan 

penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum dan 

HAM permasalahan pokok yang menyangkut hukum berkaitan dengan 

maraknya kasus HIV/AIDS untuk bagaimana menyeimbangkan antara 

perlindungan kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pengidap 

HIV dan penderita AIDS.  

Aspek hukum dan HAM merupakan 2 komponen yang penting dan 

berpengaruh terhadap berhasil tidaknya program penanggulangan yang 

dilaksanakan. Di ketahui bahwa salah satu sifat uatama dari fenomena 

HIV/AIDS terletak pada keunikan dalam penularan dan pencegahannya.  

Dalam Pasal 4 Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 

menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. permasalahan 

HIV/AIDS sangat terkait dengan hak kesehatan, ha katas kesehatan adalah 

asset utama keberadaanya umat manusia, karena terkait dengan kepastian 

adanya pemenuhan hak yang lain, seperti Pendidikan dan pekerjaan.  

Secara garis besar di dalam Undang-Undang kesehatan 

perlindungan hukum terhadap penderita HIV/AIDS diatur mengenai:  

1. Hak atas informasi  

2. Hak atas kerahasiaan  

3. Hak atas persetujuan tindakan medis  
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B. PEMBAHASAN  

1. Pengaturan Peran LSM Griya Asa dalam Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 4 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS  

a. Dasar Hukum Pengaturan Peran LSM Griya Asa Dalam 

Penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan PERDA Kota Semarang 

Nomor 4 tahun 2013.  

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun Tahun 2013 

tentang Penanggulangan HIV/AIDS, merupakan wujud dari upaya 

pemerintah dalam menanggulangi kasus HIV/AIDS di Kota Semarang 

yang angka kejadiannya semakin tinggi, sehingga hal ini memerlukan 

penanggulangan HIV/AIDS secara komprehensif dan 

berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dasar hukum Peran 

LSM Griya Asa Dalam Pengaturan PERDA Kota Semarang Nomor 4 

Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS terkait dengan Peran 

LSM dan hak kesehatan :  

1) Undang – Undang Terkait dengan peran LSM Griya Asa Kota 

Semarang  

a) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia. Pada Pasal 24 Ayat (2) menyatakan bahwa:  

“Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak 

mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau 

organisasi lainya untuk berperan serta dalam jalannya 

pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan 

tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi 

manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.” 
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Pada Undang – Undang tentang Hak Asasi Manusia ini LSM 

Griya Asa mempunyai hak untuk berperan dalam penanggulangan 

HIV/AIDS dan mempunyai hak untuk melindungi ODHA dari 

stigma dan diskriminasi, dimana Griya Asa melakukan ini harus 

sesuai ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku.  

b) Undang – Undang Nomor 23 Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak 

Pasal 74 Ayat (2) menyatakan bahwa :  

“Keaggotaan Komisi Sebagaimana di maksud ayat (1) terdiri 

dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, 

organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi 

profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan 

kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan 

anak.” 

 

LSM Griya Asa pada Pasal ini dijelaskan sebagai Lembaga 

Swadaya Masyarakat yang merupakan anggota dari Komisi 

Perlindungan AIDS (KPA) yang juga mempunyai kewajiban untuk 

melindungi kesehatan seorang anak yang dalam kaitannya terharap 

HIV/AIDS.  

c) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi 

Penanggulangan AIDS Nasional. Pada Pasal 12 menyatakan bahwa :  

“Dalam melaksnakan tugasnya, Komisi Penanggulangan 

AIDS Nasional melakukan koordinasi dan/atau kerjasama 

dengan instansi Pemerintah Pusat maupun instansi 

Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi non pemerintah, 

organisasi profesi, perguruan tinggi, badan internasional, 

dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu, serta 

melibatkan partisipasi masyarakat.” 
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d) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS, Pada Pasal 9 Ayat (1) menyatakan 

bahwa :  

“untuk meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS 

yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi 

dibentuk KPAP yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, 

organisasi profesi, organisasi masyarakat, lembaga swadaya 

masyarakat dan dunia usaha.” 

 

  Pada Pasal 13 pada Ayat (6) tentang larangan menyatakan bahwa:  

 

“Setiap orang atau badan/lembaga dilarang 

mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali 

dengan persetujuan yang bersangkutan.” 

 

e) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa :  

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, pemerintahan Kota Semarang memiliki tugas dan 

tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, 

untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang 

dijalankan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah pengelolaan 

keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung 
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jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat 

untuk masyarakat.  

Belanja daerah dapat diklasifikasikan menurut organisasi, 

fungsi, program dan kegiatan, dalam hal ini LSM Griya Asa 

merupakan susunan organisasi non pemerintah daerah yang dimana 

menjalankan tugasnya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

yang peduli terhadap HIV/AIDS, maka LSM Griya Asa mempunyai 

hak untuk mendapatkan dana bantuan untuk menunjang kegiatan 

penanggulangan HIV/AIDS, hal ini sesuai dengan Pasal 28 Ayat (4b) 

bagian v menyatakan bahwa :  

“Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (4) huruf a mencakup : (v) 

pembedayaan masyarakat dan desa.” 

 

2) Undang – Undang terkait dengan hak kesehatan yaitu :  

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pada 

Pasal 18 Ayat 6 menyatakan bahwa:  

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah 

dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi 

dan tugas pembantuan.” 

 Maksud dari ayat ini adalah Pemerintah daerah mempunyai hak 

untuk membuat peraturan di daerahnya sendiri dengan tujuan 

melaksanakan tugas pemerintahan daerah tersebut. Pada Pasal 18 Ayat 

(6) menjelaskan tentang kebijakan publik di dalamnya, yang 

menjelaskan bagaimana kebijakan dan aturan dari pemerintah dan 

kepala daerah dalam menentukan suatu birokrasi atau kebijakan di 

dalamnya. Hal ini merupakan landasan dasar Pemerintah Kota 



92 
 

Semarang membuat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 

2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS, yang di mana kejadian 

HIV/AIDS di Kota Semarang selalu meningkat di setiap tahunnya, 

sehingga hal ini menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Semarang itu 

sendiri.  

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

(1) Pasal 8 menyatakan bahwa :  

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan 

jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, 

spiritual, dan sosial.” 

 

(2) Pasal 44 menyatakan bahwa :  

(a) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyeleng-

garakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, 

agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang 

optimal sejak dalam kandungan.  

(b) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya 

kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.  

(c) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan 

kesehatan dasar maupun rujukan. 

(d) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-

cuma bagi keluarga yang tidak mampu. 

(e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(3) Pasal 45 menyatakan bahwa :  

 

(a) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga 

kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam 

kandungan.  

(b) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu 

melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.  
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(c) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Setiap masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh 

kesehatan serta jaminan sosial tentang kebutuhan fisik, mental, 

spiritual dan sosial, dalam Undang-Undang perlindungan anak ini, 

menayatakan bahwa setiap anak juga berhak mendapatkan 

kesehatannya, hal ini sangat mendukung bagi pelaksana 

penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang, bahwa anak yang 

dikandung hingga sampai dilahirkan dari orang tua yang mengidap 

HIV/AIDS, maka sangat perlu untuk anak tidak mendapatkan virus 

tersebut dari orang tuanya, maka dari itu Pemerintah punya fasilitas 

pengobatan tersebut. Sehingga seorang anak mendapatkan hak nya 

untuk hidup sehat baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual.  

c) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.   

(1) Pada Pasal 1 Ayat (10) menyatakan bahwa :  

“Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi 

masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun 

tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.’ 

(2) Pasal 4 Ayat (1), menyatakan bahwa :  

 

“Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan 

kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari 

dokter dan dokter gigi dibentuk Konsil Kedokteran 

Indonesia yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil 

Kedokteran Gigi.” 

(3) Pasal 2 bagian B, menyatakan bahwa : 

 

“Manfaat adalah bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran 

harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
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kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.” 

(4) Pasal 2 bagian F, menyatakan bahwa :  

 

“Perlindungan dan keselamatan pasien adalah bahwa 

penyelenggaraan praktik kedokteran tidak hanya 

memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus 

mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan dengan 

tetap memperhatikan perlindungan dan keselamatan pasien.” 

Pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran menjelaskan bahwa prsktik kedokteran harus 

dapat bermanfaat untuk masyarakat yang berkaitan dengan 

mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, 

dengan adanya Undang-Undang praktik kedokteran ini memberikan 

gambaran bahwa salah satu kesejahteraan masyarakat yang salah 

satunya bebas dari virus ataupun penyakit menular seksual adalah 

salah satu tindakan yang pasti dilakukan, sehingga penanggulangan 

HIV/AIDS sangat diharapkan terbantu dengan adanya undang-

undang praktik kedokteran ini.  

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.  

(1) Pasal 15 tentang Perlindungan Sosial 

(a) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan 

menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial 

seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar 

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan 

kebutuhan dasar minimal. 

(b) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui: a. bantuan sosial; b. advokasi 

sosial; dan/atau c. bantuan hukum. 

Yang di maksud dengan perlindungan sosial pada Pasal 15 Ayat 

(1) dan (2) adalah  Bentuk bantuan sosial antara lain makanan pokok, 
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pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan sementara), dana tunai, 

perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar 

(kesehatan, pendidikan), bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan 

pemakaman. Hal ini merupakan tugas dari pemerintah untuk 

perlindungan sosilal dimasyarakat.  

e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

(1) Pasal 1 Ayat (11). menyatakan bahwa : 

“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau 

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, 

terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk 

pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan 

penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau 

masyarakat.” 

(2) Pasal 1 Ayat (15). menyatalan bahwa : 

 

“Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau 

serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita 

ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai 

anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan 

masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan 

kemampuannya.” 

(3) Pasal 9, menyatakan bahwa :  

 

(a) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, 

mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya.  

(b) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, 

upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan 

berwawasan kesehatan.  

 

(4) Pada Pasal 10, menyatakan bahwa :  

 

“Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain 

dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, 

biologi, maupun sosial.” 
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(5) Pasal 11, menytakan bahwa :  

 

“Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk 

mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan 

yang setinggi-tingginya.” 

 

(6) Pasal 14 Ayat (1), menyatakan bahwa :  

 

“Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, 

menyelenggarakan, membina, dan mengawasi 

penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan 

terjangkau oleh masyarakat.” 

(7) Pasal 20 Ayat (1), menyatakan bahwa :  

 

”Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan 

kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional 

bagi upaya kesehatan perorangan.” 

(8) Pasal 46, menyatakan bahwa : 

 

“Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan 

yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan 

perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.” 

(9) Pasal 47, menyatakan bahwa :  

 

”Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan 

dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, 

dan berkesinambungan.” 

 

(10) Pasal 55 Ayat (2), menyatakan bahwa :  

 

“Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah 

penyakit suatu kelompok dan masyarakat.” 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu 

unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita 

bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  
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Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, 

perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi 

pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan 

ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. 

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, 

kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan 

upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan 

mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya 

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat 

menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.  

f) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 

(1) Pasal 3 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Rumah Sakit 

bertujuaan :  

(a) mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan;  

(b) memberikan kepastian hukum kepada pasien, 

masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan 

Rumah Sakit. 

 

(2) Pasal 29 Ayat (1) Bagian E, menyatakan bahwa :  

 

“Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak 

mampu atau miskin.” 
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Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan 

merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat 

diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. 

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai 

karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis 

tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing 

berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi 

kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh 

tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, 

membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit.  

Pada hakekatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat 

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi 

dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya 

merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf 

kesejahteraan masyarakat 

Yang dimaksud dengan ”nilai manfaat” adalah bahwa 

penyelenggaraan Rumah Sakit harus memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan 

dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 
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b. Tujuan Pengaturan Peran LSM Griya Asa Dalam Pengaturan PERDA 

Kota Semarang Nomor 4 tahun 2013 tentang Penanggulangan 

HIV/AIDS. 

Tujuan Griya Asa dalam Penanggulangan HIV/AIDS adalah:  

1) Sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, 

mengelola dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat yang 

terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS. 

2) Ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi serta merancang 

proses penanggulangan HIV/AIDS secara berkesinambungan tidak 

hanya pada saat itu juga. Dalam hal ini Griya Asa memberikan 

penyuluhan langsung kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif 

dalam penanggulangan HIV/AIDS, Griya Asa bekerja sama 

dengan Warga Peduli AIDS (WPA) di setiap kelurahan, tujuannya 

dengan adanya ini masyarakat terhadap ODHA di harapkan tidak 

ada lagi stigma ataupun diskriminasi tentang ODHA.  

3) LSM Griya Asa aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana 

yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat. 

4) LSM Griya Asa ikut menggali dan mengembangkan segala potensi 

yang dimiliki oleh anggotanya sehingga dapat mewujudkan tujuan 

yang telah ditetapkan bersama.  

5) Sebagai salah satu cara bagi masyarakat untuk memberikan 

aspirasi, pendapatnya yang terkait dengan penanggulangan 

HIV/AIDS. 
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Didalam tujuan pengaturan LSM secara umum masing-masing 

LSM memiliki tujuan yang berbeda – beda tergantung dengan 

tujuannya. Jadi, untuk melihat apakah LSM tersebut dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik atau tidak, harus dilihat lagi tujuan 

dari LSM itu sendiri, serta melakukan monitoring dan evaluasi tentang 

kinerja LSM dalam penanggulangan HIV/AIDS.  

LSM Griya Asa selalu melakukan kegiatannya terus menerus 

demi tercapainya penangulangan HIV/AIDS secara baik, akan tetapi 

LSM Griya Asa dalam hal mensosialisasikannya tidak semudah yang 

diharapkan karena dari beberapa warga masih anti dengan ODHA 

karena penyuluhan tentang HIV/AIDS kurang menyeluruh dan warga 

sendiri pun masih takut dengan ODHA.  

c. Bentuk Pengaturan Peran LSM Griya Asa Dalam Pengaturan PERDA 

Kota Semarang Nomor 4 tahun 2013 tentang Penanggulangan 

HIV/AIDS.  

Bentuk pengaturan peran LSM Griya Asa dalam Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan 

HIV/AIDS, menjelaskan tentang LSM yakni pada Pasal 1 bagian ke 19 

menjelaskan bahwa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan 

lembaga non pemerintah, dimana LSM melakukan kegiatannya sesuai 

dengan bidangnya yaitu penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS 

dengan beberapa kegiatan serta kerjasama dengan lintas sektor yang 

sesuai dengan prinsip dan ketentuan perundangan serta Peraturan 
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Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2013 tentang Penanggulangan 

HIV/AIDS.  

Bentuk peran LSM Griya Asa dalam penanggulangan 

HIV/AIDS terdapat dua bentuk peran yaitu secara :  

1) Peran LSM Griya Asa secara Imperatif 

Imperatif merupakan hukum yang sudah diatur, yang harus dita’ati 

atau hukum yang tidak boleh ditinggalkan pleh pihak terkait dan 

harus diikuti sesuai ketentuan dan kebijakan yang sudah ada.  

Dalam peraturan daerah kota Semarang nomor 3 tahun 2013 

tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, Pada Pasal 1 Ayat (19) 

tentang ketentuan umum menjelaskan bahwa, LSM Griya Asa 

merupakan lembaga non pemerintah yang kegiatannya terkait 

dengan penanggulangan serta pencegahan HIV/AIDS harus 

mengikuti prinsip dan perundang-undangan yang berlaku.  

Griya Asa dalam melaksanakan fungsinya sebagai LSM, 

yang dimana di sebutkan dalam Pasal 16 Ayat (4) tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan HIV dan AIDS, menjelaskan 

bahwa :  

“Masyarakat dan LSM memperoleh kesempatan seluas-

luasnya untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan 

penanggulangan HIV dan AIDS, serta pendampingan ODHA 

termasuk menyediakan fasilitas dan pembiayaannya yang 

selaras dengan strategi penanggulangan di Daerah dalam 

koordinasi dan pembinaan KPA”.  
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Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 

2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS juga membahas 

tentang bagaimana tentang Hak, Kewajiban dan Larangan bagi LSM 

yang dimanakan di nyakan dalam Pasal 21, yaitu :  

“Pemerintah Daerah berhak memperoleh informasi akurat 

tentang penanggulangan HIV dan AIDS dari fasilitas 

pelayanan kesehatan, pekerja sosial, LSM dan / atau 

masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku”.  

 

LSM Griya Asa dalam menjalankan tugasnya berhak 

mendapat informasi apapaun yang berkaitan dengan HIV/AIDS 

sehingga mempermudah Griya Asa untuk menjadikan acuhan dalam 

menjalankan tugas, hal ini di sebutkan pada Pasal 25, yang 

menjelaskan bahwa, LSM berhak mendapatkan informasi terkait 

dengan penanggulangan HIV/AIDS, angka kejadian HIV/AIDS 

serta kegiatan penanggulangannya. Untuk itu di butuhkan kerja 

sama lintas sektor, baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat.  

Griya Asa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 

LSM merupakan partner dari pemerintah maka LSM mempunyai 

kewajiban dimana pada Pasal 31 menyatakan bahwa :  

(1) Peduli terhadap setiap kegiatan pencegahan dan 

penanggulangan HIV dan AIDS;  

(2) Melakukan koordinasi dalam setiap kegiatan 

penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan 

ketentuan;  

(3) Melaporkan hasil kegiatan pencegahan dan 

penanggulangan HIV dan AIDS kepada KPA; dan  

(4) Menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS bagi ODHA 

yang didampingi. 
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Pasal 36 menyakatan bahwa LSM dilarang untuk :  

(a) Mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang 

kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan; dan  

(b) Menginformasikan data kasus HIV dan AIDS tanpa 

seijin SKPD yang membidangi. 

 

Selama menjalankan tugasnya, sebagaimana tercantum pada 

Pasal 31, LSM mempunyai sanksi administrasi jika melakukan 

pelanggaran atau kesalahan yang dimana di atur pada Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2013 tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS, pada Pasal 44 Ayat 1 sampai 5 

yang menjelaskan bahwa  bahwa : jika LSM tidak melaksanakan 

kewajibannya sebagai tugas dan fungsinya dalam penanggulangan 

HIV/AIDS maka diberikan sanksi administrasi dari Walikota, yaitu 

berupa teguran atau peringatan tertulis sebanyak tiga kali teguran 

(Surat Peringatan), jika tidak di hiraukan oleh LSM terkait maka 

akan dilakukan pencabutan izin dan/atau sanksi administratif 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

2) Peran LSM Griya Asa secara Fakultatif  

Didalam PERDA Kota Semarang menjelaskan bahwa secara 

fakultatif peran LSM Griya Asa tidak di wajibkan untuk:  

(a) Menerima dana dari pemerintah untuk kegiatan atau keperluan 

LSM terkait dengan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS. 

(b) Menyediakan sarana prasarana untuk skrining HIV, layanan 

VCT, CST, layanan rehabilitasi medik. 
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(c) Melakukan pemeriksaan HIV/AIDS untuk keperluan 

surveilans. 

(d) Melakukan inisiasi pemeriksaan tes HIV/AIDS. 

(e) Menyediakan obat ARV, obat infeksi opportunistic dan obat 

IMS.  

 

2. Pelaksanaan Peran LSM Griya Asa Berdasarkan PERDA Kota 

Semarang Nomor 4 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS.  

a. Lembaga Terkait dengan Pelaksanaan Peran LSM Griya Asa terhadap 

Penanggulangan HIV/AIDS  

Didalam pelaksanaan peran, LSM Griya Asa mempunyai 

lembaga rujukan yang terkait dengan HIV/AIDS, yang dimana lembaga 

itu di harapkan sangat membantu peran LSM Griya Asa dalam 

pelaksaan penanggulangan HIV/AIDS, dengan harapan saling 

kerjasama, koordinasi serta tukar pikiran dalam pelaksaannya. 

Lembaga yang terkait adalah :  

1) Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, bekerja sama dengan Griya Asa 

dalam bentuk pemberian penyuluhan terhadap WPS, LSL, Waria. 

2) Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Semarang, bekerja 

sama dengan Griya Asa dalam bentuk pendampingan ODHA, 

penyuluhan, evaluasi dan monitoring terdadap ODHA, WPA, WPS, 

Waria, LSL, serta menggalangkan penangggulangan HIV/AIDS 

dengan salah satunya yaitu dengan mensosialisasikan pemakaian 

kondom serta membagikan kondom di tempat lokalisasi. 
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3) Bekerja sama dengan Puskesmas Poncol,  dan Rumah Sakit Kariadi, 

dalam bentuk pendampingan, skrining test, pengobatan, yang 

dimana LSM Griya Asa  bertugas mendampingi para ODHA untuk 

memeriksanakan diri dan pengambilan obat untuk ODHA.  

4) Warga Peduli AIDS (WPA), bekerja sama dengan Griya Asa dalam 

bentuk tidak melakukan stigma dan diskriminasi tehadap ODHA, 

serta melaporkan kejadian ke Griya Asa jika ditemukan warga 

lingkungannya menderita dengan ciri-ciri HIV/AIDS.  

Dalam pelaksanaan peran LSM Griya Asa, lembaga yang 

terkait seperti Dinas Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS serta 

Rumah Sakit dan WPA, LSM Griya Asa mempunyai beberapa kendala 

diantaranya adalah saat pengadakan penyuluhan tentang 

penannggulangan HIV lebih banyak pelaksaannya adalah LSM Griya 

Asa, sedangkan LSM Griya Asa dalam proses penyuluhan dan 

pendampingan terkendala dengan tidak adanya biaya, sehingga hal ini 

perlu dijadikan perhatian khusus oleh lembaga terkait. dengan adanya 

hal ini diharapkan adanya koordinasi yang terus menerus dari sektar 

sektor baik dari pemerintahan ataupun dari masyarakat sekitar.   
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b. Mekanisme Peran LSM Griya Asa terhadap Penanggulangan 

HIV/AIDS  

Dalam pelaksanaan peran LSM Griya Asa mempunyai beberapa 

pelaksanaan peran, secara mekanisme, lembaga yang terkait tentang 

pelakasanaan peran Griya Asa, serta monev. Dengan adanya hal tersebut 

maka dapat di jabarkan sebagai berikut:  

1) Mekanisme 

Penguatan Kemitraan 

Sistem 
Kesehatan

Sistem 
Masyarakat 

LSM Griya Asa 

KPA Kota Semarang

Anggaran
Dukungram  Program Secara 

Khusus terhadap Program 
Penanggulangan HIV/AIDS

Pelaksanaan Kegiatan Wilayah Instansi 
yang di kelola KPA Kota Semarang

 

a) Penguatan kemitraan, sistem, kesehatan dan sistem 

masyarakat antara Griya Asa dengan KPA Kota Semarang  

Secara garis besar sudah berjalan dengan baik, walaupun 

dipertemukan dengan beberapa kendala dan kekurangan 

anggaran serta belum adanya dukungan program secara 

khusus yang dibuat oleh instansi terkait namun kerjasama 

tetap terjalin dengan mengijinkan Griya Asa untuk 

melakukan kegiatan di wilayah instansi yang dikelola KPA 

Kota Semarang. 
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b) Meningkatkan  koordinasi antara para pemangku 

kepentingan dan mobilisasi penggunaan sumber dana di 

semua tingkat terkait dengan kegiatan penanggulangan 

HIV/AIDS. Dalam hal ini antara Griya Asa dengan KPA 

Kota Semarang.  

Meningkatkan 
Koordinasi 

Pemangku 
Kepentingan

MobilisasiPenggunaan 
Sumber Dana

Kegiatan Penanggulangan 
HIV/AIDS 

 

c) Penerapan perencanaan, prioritas dan pengimplementasian 

program berbasis data juga dilaksanakan dengan baik  

sehingga dapat memprioritaskan kegiatan mana yang perlu 

dilakukan dengan segera.  

Penerapan 
Perencanaan  

Prioritas  

Pengimplementasian 
Berbasis Data 

Program Kegiatan yang 
akan dilakukan 

 

2) Monitoring dan evaluasi  

Secara umum langkah-langkah dalam setiap melakukan 

monev harus mengetahui indikator-indkator tujuan monev, 

kegiatan-kegiatan monev dalam hal ini adalah:  

a) Meninjau kembali tujuan-tujuan dalam rencana kerja, 

tujuan apa yang ingin dicapai, dengan dilakukannya 
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kegiatan penanggulangan HIV/AIDS oleh Griya Asa, 

sehingga hal ini dijabarkan dalam bentuk out put dan 

dampaknya,  

b) Menentukan kegiatan – kegiatan utama apa yang relevan 

dengan pencapaian tujuan, seperti yang dilakukan oleh 

Griya Asa dalam hal pendampingan, penyuluhan, promosi, 

menjalin kersama sengan beberapa LSM yang ada di Kota 

Semarang.   

c) Menentukan siapa saja yang memerlukan informasi. Jenis-

jenis informasi yang diperlukan serta tujuan dari monev. 

Biasanya hal ini dilakukan Griya Asa pada WPA. ODHA, 

Keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini biasanya Griya Asa 

melakukan presentasi tentang HIV/AIDS, mulai dari 

penyebab , tanda HIV/AIDS, sampai ke perlakuan terhadap 

ODHA. 

d) Melakukan pengumpulan informasi yang dilakukan dalam 

penanggulangan HIV/AIDS. 

e) Melakukan analisa berdasarkan informasi yang diperoleh, 

seperti melakuakan pendatyaan, skrening test.  

f) Menyusun laporan yang sudah dikerjakan serta 

memberikan laporan hasil kegiatan ke KPA Kota Semarang 

setiap 3 bulan sekali. 
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g) Menyampaikan laporan atau rekomendasi dalam forum 

yang tepat dan membahasnya hingga menjadi salah satu 

kebijakan organisasi.  

Dari beberapa pelaksanaan dan mekanisme peran Griya Asa 

pada kasus yang terjadi terhadap ODHA mereka kurang menerima 

kenyataan bahwa mereka adalah seorang ODHA dan bahkan malu 

untuk mengakuinya karena biasanya hal ini dihubungkan dengan 

amoral karena perilakunya yang menyimpang dan memang harus 

menanggung penderitaan sebagai karma atau dosa-dosanya. Tidak 

hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok ODHA saja tetapi 

pelanggaran HAM berupa stigma dan diskriminasi, bahkan juga 

penganiayaan dan penyiksaan, hal ini merupakan fakta sosial yang 

menjadi bagian dari panderitaan orang terinfeksi bahkan merupakan 

penyebab sekunder/non medis bagi kematian mereka.  

c. Perlindungan Hukum Terhadap ODHA melalui Peran LSM Griya Asa  

1) Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap ODHA  

Bentuk perlindungan tidak hanya berupa Undang-Undang 

yang dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan diri 

Negara. Tetapi perlindungan dapat diberikan oleh siapa saja, 

misalnya diberikan oleh orang tua terhadap anaknya, oleh seorang 

kakak terhadap adinya, dan lain sebagainya. Perlindungan disini 

menitik beratkan diberikan kepada kaum atau pihak yang lebih 

lemah agar tetap merasa nyaman dan dalam keadaan yang aman.  
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Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS 

tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum dan Hak Asasi Manusia 

(HAM). Aspek hukum dan HAM merupakan dua komponen yang 

sangat penting dan ikut berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya 

program penanggulangan yang telah di jalankan. Terdapat dua hak 

asasi fundamental yang berkaitan dengan tejadinya HIV/AIDS 

yaitu: hak terhadap kesehatan dan hak untuk bebas dari diskriminasi, 

hal ini juga tertuang dalam PERDA Kota Semarang Nomor 4 Tahun 

2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS, Pada Pasal 17 Ayat (1) 

dan (2) yaitu :  

(1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan 

menangani resiko dari guncangan jiwa, kerentanan 

sosial, stigma, diskriminasi, seseorang, keluarga, 

kelompok dan/atau masyarakat akibat status HIV dan 

AIDS, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi 

sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, serta untk 

melindungi masyarakat dari penularan HIV dan AIDS; 

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(1) dilaksanakan melalui;  

(a) Bantuan sosial; 

(b) Advokasi sosial; dan /atau  

(c) Bantuan hukum.  

Dalam Pasal 4 Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 

Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. 

Permasalahan HIV dan AIDS sangat terkait dengan hak atas 

kesehatan. Hak atas kesehatan merupakan aset utama keberadaan 

setiap manusia karena terkait dengan kepastian akan adanya 

pemenuhan atas hak yang lain, seperti pendidikan dan pekerjaan. 

Secara garis besar di dalam Undang – Undang Kesehatan 
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perlindungan hukum yang terkait dengan perlindungan hak ODHA 

diatur mengenai : 

a) Hak atas pelayanan kesehatan 

Undang-Undang Kesehatan mewajibkan perawatan 

diberlakukan kepada seluruh masyarakat tanpa kecuali 

termasuk penderita HIV AIDS. Dalam Pasal 5 UU 

Kesehatan  menyatakan bahwa terdapat kesamaan hak tiap 

orang dalam mendapatkan akses atas sumber daya kesehatan, 

memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan 

terjangkau. 

Tugas pemerintah dalam hal ini untuk menyediakan 

tenaga medis, paramedik dan tenaga kesehatan lainnya yang 

cukup dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi penderita 

HIV/AIDS dan menjamin ketersediaan segala bentuk upaya 

kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya. Griya Asa sebagai LSM yang pergerak dalam 

penanggulangan HIV/AIDS bertugas sebagai pendamping 

ODHA di pelayanan kesehatan terkait seperti Puskesmas 

Poncol, dan Rumah Sakit Kariadi, baik dalam hal skrining 

ataupun pengobatan. 

Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan serta jaminan 

ketersediaan obat dan alat kesehatan diatur dalam Undang - 

Undang Kesehatan dan berlaku juga bagi penderita HIV/AIDS. 
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b) Hak atas informasi 

Pasal 7 Undang – Undang  Kesehatan secara tegas 

mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi 

dan edukasi tentang kesehatan serta informasi tentang data 

kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan atas 

dirinya, yang dinyatakan pada Pasal 8. 

Peningkatan pendidikan untuk menangani HIV dan 

AIDS termasuk metode pencegahan dan penanggulangan HIV 

dan AIDS serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai 

pentingnya pencegahan dan penyebaran HIV dan AIDS, 

misalnya melalui penyuluhan dan sosialisasi merupakan upaya 

dalam memberikan informasi mengenai HIV/AIDS. LSM Griya 

Asa memberikan penyuluhan terhadap WPA tentang 

penanggulangan HIV/AIDS serta memberikan infomasi 

mengenai pengobatan terhadap ODHA di wilayah Kota 

Semarang.  

c) Hak atas kerahasiaan 

Hak atas kerahasiaan diatur dalam Undang - Undang 

Kesehatan dalam Pasal 57 dimana setiap orang berhak atas 

rahasia kondisi kesehatannya. Selain itu Undang – Undang 

Perlindungan Konsumen Nomor 29 Tahun 2004, juga mengatur 

mengenai rahasia medis dan rekam medis yang dinyatakan pada 

paragraph 3 dan 4 tentang rekam medis dan rahasia kedokteran. 
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Rahasia Medis bersifat pribadi, hubungannya hanya 

antara dokter dan pasien.  Maka hal ini seorang dokter tidak 

boleh mengungkapkan tentang rahasia penyakit pasien yang 

dipercayakannya kepada orang lain, tanpa seizin si pasien. 

Masalah HIV / AIDS banyak terkait dengan Rahasia Medis 

sehingga kita harus berhati hati dalam menanganinya. 

Dalam hal ini kaitannya dengan LSM Griya Asa juga di 

larang untuk menyebar luaskan identitas ODHA, kecuali 

diperlukan, tetapi hal itu pun harus dengan ijin ODHA yang 

bersangkutan.  

d) Hak atas persetujuan tindakan medis 

Dalam pasal 56 Undang - Undang Kesehatan diatur 

tentang persetujuan tindakan medis atau informed consent. 

Masalah AIDS juga berkaitan dengan Informed Consent. Hal ini 

merupakan tugas dan kewajiban seorang dokter untuk 

memberikan informasi tentang penyakit-penyakit yang diderita 

pasien dan tindakan apa yang hendak dilakukan, disamping 

wajib merahasiakannya.  

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 prates. LSM Griya Asa dalam hal ini ikut 

mendampingi pasien dalam memberikan dukungan dan ikut 

memberikan pengarahan terkait dengan tindakan medis yang 
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akan di lakukan oleh tenaga kesehatan ataupun dokter, serta 

memberikan motivasi bahwa skrining tes pada HIV/AIDS 

sangat penting untuk dilakukan, agar dapat memperoleh 

tindakan medis lebih awal jika diketahui adanya virus 

HIV/AIDS dalam tubuhnya.  

ODHA juga mempunyai hak atas kesehatannya, yang 

dimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 

Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas 

kesehatan. secara garis besar di dalam Undang-Undang 

kesehatan perlindungan hukum terhadap penderita HIV/AIDS 

yang dijelaskan pada Bab II yaitu hak atas pelayanan kesehatan, 

hak informasi, hak atas kerahasiaan, hak atas persetujuan 

tindakan medis, hal ini juga dijelaskan pada PERDA Kota 

Semarang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan 

HIV/AIDS,  pada Pasal 22 bagian a dan b yakni ODHA 

berhak:mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif 

serta mendapatkan perlindungan terhadap diskriminasi dari 

masyarakat dan Pemerintah Daerah.  

2) Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap ODHA  

Perlindungan hukum dapat diartikan suatu perlindungan 

yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat 

hukum baik yang bersifat preventif maupub yang bersifat represif , 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain 

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, 
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yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, 

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedaiman. ODHA 

mendapatkan perlindungan hukum dari stigma dan deskriminasi 

serta dukungan sosial yaitu :  

a) Stigma dan Diskriminasi kepada ODHA 

Stigma berhubungan dengan kekuasaan dan dominasi di 

masyarakat. Pada puncaknya, stigma akan menciptakan 

ketidaksetaraan sosial. Diskriminasi terjadi ketika oandangan-

pandangan negatif mendorong orang atau lembaga untuk 

memperlakukan seorang secara tidak adil yang didasarkan pada 

prasanga mereka akan status HIV seseorang.  

Stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang yang 

sudah terdeteksi mengidap HIV/AIDS yang menjadi 

penghalang bagi sebagian orang untuk menjalankan tes HIV. 

Stigma dan diskriminasi justru terjadi karena informasi 

HIV/AIDS yang disebar luaskan selama ini tidak akurat karena 

di sertai dengan moral. Yang perlu dilakukan adalah memupus 

stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang yang terdeteksi 

mengidap HIV/AIDS dengan cara memberikan informasi yang 

akurat karena di sertai dengan moral, dalam Peraturan Daerah 

(PERDA) pencegahan dan penanggulangan HV/AIDS pun 

pencegahan selalu dikaitkan dengan moral serta iman dan 

taqwa. Pengaitan itulah yang mendorong stigma dan 

diskriminasi karena dikesankan orang-orang yang menginap 
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HIV/AIDS adalah orang-orang yang tidak bermoral dan tidak 

mempunyai iman dan taqwa. 

Peran LSM Griya Asa dalam hal ini yaitu memberikan 

pengertian terhadap masyarakat tentang HIV/AIDS, bagaimana 

cara penularaanya, bagaimana cara untuk mencurigai adanya 

virus HIV/AIDS bila terjangkit di masyarakat sekitar, serta 

bagaimana cara pengobatannya, sehingga dengan adanya hal 

tersebut stigma dan diskriminasi tidak terjadi. Pemberian 

pemahaman yang mendalam kepada masyarakat tentang 

HIV/AIDS, sehingga tidak perlu adanya kejadian stigma dan 

diskriminasi, hal ini juga salah satu konsentrasi LSM Grya Asa 

agar ODHA mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan 

hak ODHA di masyarakat.  

b) Dukungan Sosial  

LSM memberikan perlindungan sosial kepada 

masyarakat dari status HIV dan AIDS. Perlindungan sosial itu 

dilaksanakan oleh konselor dan tidak boleh memberikan atau 

menyampaiakan status ODHA kepada seseorang khalayak 

karena itu merupakan kode etik dari konselor. Pada Pasal 17 

Ayat 1 menyakatakan bahwa : “perlindungan sosial dimaksud 

untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan jiwa, 

keremtanan sosial, stigma, diskriminasi, seseorang, keluarga, 

kelompok dan/atau masyarakat akibat status HIV dan AIDS, 

agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan 
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kebutuhan dasar minimal, serta untuk melindungi masyarakat 

dari penularan HIV dan AIDS”.  

Yang berhak memberikan bantuan sosial, advokasi dan 

bantuan hukum adalah Dinas Sosial dan untuk bantuan hukum 

berasal dari LSM. Mereka bersinergi untuk melakukan advokasi 

kepada masyarakat agar tidak terjadi stigma dan diskriminasi 

pada orang yang statusnya positif HIV dan AIDS.  

Berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan yang 

terdapat di dalam PERDA tersebut SKPD dan LSM menyatakan 

bahwa sudah mengetahui apa saja hak dan kewajiban serta 

larangan bagi mereka, namun ini berbeda dengan anggota WPA 

dan populasi Kunci dimana mereka belum pernah mendapatkan 

sosialisasi tentang PERDA ini sehingga mereka tidak 

mengetahui tentang hak dan kewajiban serta larangan bagi 

mereka.  

Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan 

Kesehatan merupakan problem yang selalu dihadapi dalam 

perkembangan konsep human rights termasuk di antaranya 

dalam penerapan di bidang pelayanan kesehatan. sebagai 

contoh, ha katas informasi kesehatan pada saat inni bagi 

masyarakat kota semarang terkait dengan penularan penyakit 

yang membahayakan merupakan hak yang harus dipenuhi agar 

melalui informasi tersebut masyarakat dapat terhindar dari 
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penyakit menular termasuk salah satunya adalah penyakit 

menular seksual.  

Dalam konsep hukum, hak mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang layak merupakan hak konstusional bagi setiap 

warga Negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H 

Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa :  

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan”.  

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-

Undang HAM) disebutkan bahwa :  

“HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada 

hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan 

Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang 

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh 

negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 

manusia”.  

 

Kesehatan merupakan bagian dari HAM. Hak sehat juga 

terdapat dalam Undang-Undang HAM. Pada Pasal 9 Ayat (3) 

dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat.  

Dalam persoalan hak untuk sehat juga diatur oleh 

Negara dalam Pasal 4 dan 6 Undang-Undang Kesehatan 

menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan 

kesehatan, lingkungan yang sehat demi tercapainya derajat 
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kesehatan yang seutuhnya maka setiap orang berhak 

mendapatkan hal tersebut.   

Dari pengaturan, pelaksanaan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi Peran LSM Griya Asa dalam pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2013 tentang 

Penanggulangan HIV/AIDS serta perlindungan hukum  bagi 

ODHA, secara umum sudah mengikuti pedoman dan 

pengaturan yang ada didalam PERDA Kota Semarang terkait 

dengan pengaturan dan pelaksanaannya, akan tetapi dalam 

faktor – faktor pendukung terlaksananya pelaksanaan peran 

LSM kurang komprehensif dikarenakan dalam pelaksanaan 

kegiatan LSM Griya Asa butuh dana terkait dengan pelaksanaan 

penanggulangan HIV/AIDS, seharusnya LSM Griya Asa 

membuat anggaran biaya sesuai dengan kebutuhan kegiatan, 

dari anggaran tersebut di serahkan ke KPA Kota Semarang 

dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi terhadap 

lembaga terkait salah satunya dinas sosial, jika LSM Griya Asa 

selalu mengandalkan dana APBD maka kegiatan LSM tidak 

akan berjalan dengan maksimal. 
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3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran LSM Griya 

Asa dalam Perlindungan Hukum Terhadap ODHA  

a. Faktor Yuridis Peran LSM Griya Asa Berdasarkan PERDA Kota 

Semarang Nomor 4 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS. 

1) Faktor Yuridis Yang Mendukung 

Dengan ditetapkannya peraturan daerah kota Semarang 

Nomor 4 tahun 2013 tentang Penaggulangan HIV/AIDS, maka 

berlaku pengaturan tentang LSM dikota Semarang, sehingga 

pemerintah daerah kota Semarang wajib mentaati peraturan tersebut. 

Pengaturan peran LSM merupakan mitra pemerintah yang dimana 

tentang pelaksanaannya sudah diatur dalam Peraturan Daerah kota 

Semarang yaitu pada Pasal 16 Ayat (4).  

Untuk mendorong kegiatan penanggulangan HIV/AIDS 

LSM Griya Asa juga berhak mendapatkan informasi tentang data 

ODHA serta kegiatan yang akan dilaksanakan, hal ini sesuai dengan 

Pasal 25 dalam Peraturan Daerah Kota Semarang N0mor 3 tahun 

2014 tentang Penanggulangan HIV/AIDS.  

2) Faktor Yuridis Yang menghambat  

Didalam PERDA Kota Semarang No. 4 Tahun 2013 Tentang 

HIV/ AIDS memberikan kewajiban terhadap LSM tentang kegiatan 

pencegahan, penanggulangan, koordinasi dalam setiap kegiatan, 

pelaporan hasil kegiatan, menjaga kerahasiaan status ODHA, hal 

tersebut sudah terlaksana dengan baik, bahkan dalam mendapatkan 
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informasi tentang penanggulangan LSM tidak mendapatkan 

kesulitan selama ini. 

Tetapi dalam Pasal 16 Ayat (4) dijelaskan bahwa LSM juga 

termasuk menyediakan fasilitas, dalam hal ini tempat beberapa LSM 

di Kota Semarang, salah satunya yaitu Griya Asa PKBI sudah 

memiliki homebase, yang mana tujuannya memudahkan para 

ODHA untuk sekedar bercerita, tukar pikiran ataupun masalah serta 

kendala yang mereka hadapi. Pada Pasal 16 ayat (4) juga 

menjelaskan tentang pembiayaannya terkait penanggulangan 

ODHA. Selama ini memang untuk pendanaan LSM Griya Asa 

menerima dana APBD dan Global Fund akan tetapi hal tersebut 

tidaklah selalu ada setiap bulannya, maka hal ini menjadi faktor 

penghambat untuk LSM menjalankan kegiatannya, sehingga 

beberapa kegiatan juga tidak dijalankan karena belum adanya dana 

yang masuk. 

b. Faktor Sosiologis Peran LSM Griya Asa Berdasarkan PERDA Kota 

Semarang Nomor 4 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS 

Untuk meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan 

penanggulangan AIDS, serta melakukan langkah-langkah strategis 

sebagai respon yang ditujukan untuk mengurangi peningkatan kasus 

baru dan kematian yang terkait dengan HIV/AIDS. KPA Kota 

Semarang tidak bekerja sendirian, tetapi melibatkan berbagai pihak 

yang terkait, yaitu instansi pemerintah sipil dan militer, akademisi, 

organisasi profesi, organisasi ODHA nasional, lembaga swadaya 
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masyarakat (LSM) termasuk komunitas LSM AIDS, sektor swasta, 

serta pihak lainnya yang dianggap perlu. Fungsi LSM dan masyarakat 

adalah meningkatkan peran sebagai mitra pemerintah sampai ke tingkat 

pemerintahan yang paling kecil, yaitu tingkat desa.  

1) Faktor Sosiologis Yang Mendukung  

Faktor pendukung LSM Griya Asa dalam melakukan Perannya 

sebagai LSM yang menanggulangi HIV/AIDS mempunyai rujukan 

yaitu berkordinasi dengan KPA Kota Semarang dalam hal 

penyuluhan, mencegahan HIV/AIDS. Pada saat menemukan kasus 

HIV/AIDS yang tidak dapat ditangani oleh Griya Asa, maka KPA 

Kota Semarang akan memberikan pendampingan pada Griya Asa 

dalam penyelesaikan permasalahan tersebut. Warga Peduli AIDS 

yang selalu koperatif dalam menyampaikan temuan jika di 

lingkungannya dicurigai ada orang yang mengalami ciri-ciri terkena 

HIV/AIDS, dan tugas WPA terhadap warganya biasanya 

mensosialisasikan bahaya HIV/AIDS serta menghilangkan stigma 

dan diskriminasi terhadap ODHA melalui Kelompok Dawis maupun 

PKK.  

2) Faktor Sosilogis Yang Menghambat  

Faktor penghambat kinerja LSM Griya Asa adalah jika terdapat 

ODHA yang tidak terbuka dengan statusnya sehingga hal ini 

mempersulit Griya Asa melakukan pendataan dan penanganan. Hal 

penghambat lainnya yaitu ada beberapa masyarakat yang belum mau 

menerima ODHA di lingkungannya dan masih adanya stigma serta 
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diskriminasi dari masyarakat terhadap ODHA, sehingga hal ini 

menjadi tugas LSM Griya Asa untuk melakukan penyuluhan 

terhadap masyarakat tersebut.  

c. Faktor Teknis Peran LSM Griya Asa Dalam PERDA Kota Semarang 

Nomor 4 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS 

1) Faktor Teknis Yang Mendukung  

Lembaga Swadaya Masyarakat Griya Asa dalam segi Sarana 

dan prasarana atau bangunan baik dan memadai, dari segi sumber 

daya manusianya juga sudah mencukupi dalam setiap kegiatannya, 

terdapat klinik pendukung untuk melakukan penanggulangan 

HIV/AIDS, klinik ini digunakan untuk skrining tes HIV di tempat.  

2) Faktor Teknis Yang Menghambat 

Kurangnya petugas kesehatan yang dapat memberikan 

pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan, hal ini menjadi 

penghambat ODHA tidak berani ataupun datang untuk 

memeriksakan dirinya baik ke puskesmas atau rumah sakit.  

Dalam segi SDM pada LSM Griya Asa juga mengalami 

keterbatasan oleh sebab itu LSM Griya Asa  terhambat untuk 

melakukan pendampingan terhadap ODHA.  

Dari segi anggaran biaya atau operasional LSM Griya Asa 

tidak dapat selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah 

atupun dari subsidi lainnya sehingga sumber dana dalam hal ini 

sangat di butuhkan, dan hal ini juga menjadi salah satu penghambat 

kurang optimalnya kinerja LSM Griya Asa.  



124 
 

Kemitraan lintas sektor untuk penanggulangan AIDS sangat 

penting. KPA di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota perlu 

membangun kemitraan dengan semua sektor pemerintah yang 

berkaitan dengan HIV dan AIDS, seperti kesehatan, sosial, 

pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, serta tenaga kerja, 

perhubungan dan lain-lain. Kemitraan dengan sektor non 

pemerintah, seperti LSM dan kelompok-kelompok komunitas 

merupakan pintu masuk untuk dapat menjangkau populasi berisiko 

terinfeksi HIV, yaitu pekerja seks dan pelanggannya, pengguna 

NAPZA, LSL, Gay, Waria serta pasangan intim mereka. Kemitraan 

dengan dunia usaha juga perlu dibangun untuk menyelenggarakan 

pencegahan HIV di tempat kerja, dan mengembangkan upaya-upaya 

yang didukung CSR (Corporate Social Responsibility) untuk 

komunitas dan masyarakat sekitar tempat kerja. Sektor swasta juga 

perlu dibina untuk mendorong kemitraan public-private dalam 

upaya mobilisasi dukungan terhadap program pencegahan, 

perawatan, dukungan dan pengobatan serta dampak di dunia kerja 

dan berbagai bentuk tanggung jawab sosial bagi masyarakat sekitar. 
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