
 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk Perlindungan Hukum dan Peran Pemerintah Kota Semarang 

dalam Memenuhi Hak Ibu Rumah Tangga Atas Risiko Tertularnya 

HIV/AIDS 

Bentuk perlindungan hukum dan peran pemerintah Kota Semarang 

dalam memenuhi hak ibu rumah tangga atas risiko tertularnya HIV/AIDS 

diatur dalam beberapa dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945, 

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

Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 

Tahun 2014 tentang Pelaksanakan Konseling dan Tes HIV, Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan 

Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Sesudah Melahirkan, 

Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi , serta Pelayanan Kesehatan 

Seksual, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan 

HIV dan AIDS Kota Semarang. 

Peran pemerintah daerah kota Semarang dalam kasus HIV/AIDS 

tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang 



 
 

Penanggukangan HIV dan AIDS. Dalam peraturan tersebut sudah 

mencakup upaya penanggulangan HIV/AIDS yaitu upaya promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

Dalam melaksanakan program terdapat beberapa hambatan yang 

ditemui oleh pemerintah (dinas kesehatan dan komisi penanggulangan 

aids). Pertama, kurangnya sumber daya manusia. Kedua, susahnya 

memecah fenomena gunung es. Ketiga, kurangnya kesadaran dari orang 

yang sudah terinfeksi HIV/AIDS untuk membuka identitasnya yang sudah 

positif terinfeksi virus HIV kepada keluarganya terutama pasangannya. 

Keempat, layanan pemeriksaaan HIV/AIDS yang belum merata di seluruh 

rumah sakit swasta atau rumah sakit ibu dan anak di kota Semarang. Kelima, 

kurangnya anggaran dana dari pemerintah daerah dalam upaya pencegahan 

dan penanggulanagn HIV/AIDS. Keenam, masih adanya perlakuan 

diskriminasi dari kalangan masyarakat pada orang pengidap HIV/AIDS. 

Dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS khususnya pada ibu rumah 

tangga diperlukan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan agar semua 

program dapat terlaksana sehingga didapatkan hasil yang diharapkan Dari 

peraturan-peraturan yang ada terdapat nilai keadilan, kemanfaatan hukum 

dan kepastian hukum.   

 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Jumlah Pengidap 

HIV/AIDS pada Ibu Rumah Tangga 



 
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah pengidap 

HIV/AIDS pada ibu rumah tangga adalah sebagai berikut : 

a) Dari segi pengetahuan, minimnya pengetahuan dan informasi tentang 

penyakit menular seksual khususnya HIV/AIDS yang mendasari 

perempuan tersebut terinfeksi virus HIV. 

b) Adanya kerentanan sosial budaya dan ekonomi seperti mentoleransi 

hubungan seksual diluar nikah, multi partner, dan ketergantungan 

finansial perempuan kepada laki-laki yang berujung pada ketidakadilan 

dan kesetaraan gender pada perempuan. Keadaan ini yang membuat 

wanita dianggap lemah dan selalu dinomerduakan sehingga perempuan 

sering menjadi korban pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah 

tanggga. 

c) Kurangnya kesadaran dari pasangan yang berisiko yang terinfeksi untuk 

memeriksakan dirinya ke rumah sakit. 

d) Masih adanya perlakuan diskriminasi pada para ODHA yang 

menyebakan para pengidap HIV/AIDS belum bisa membuka statusnya 

yang sudah positif terinfeksi HIV ke keluargan khususnya pasangannya. 

e) Fasilitas kesehatan yang belum merata pada layanan pemeriksaan 

HIV/AIDS. 

3. Dukungan dan Peran Keluarga terhadap Penularan HIV/AIDS pada 

Ibu Rumah Tangga 

Di bawah ada bentuk-bentuk dukungan yang diberikan keluarga untuk 

ODHA khususnya ibu rumah tangga iala sebagai berikut : 



 
 

a. Dukungan Emosional 

b. Dukungan Penghargaan 

c. Dukungan Materi 

d. Dukungan Informasi 

e. Dukungan Bersosialisasi 

Meskipun suami memiliki hak penuh dalam mengatur rumah 

tangganya, namun ia tidak berhak melakukan pola kepemimpinannya secara 

dikattor, permisif, apalagi menyengsarakan anggota keluarganya. Dalam 

sebuah kasus, ibu yang positif terinfeksi virus HIV/AIDS seharusnya 

mendapatkan dukungan dan perhatian lebih dari keluarganya terutama dari 

suaminya. Karena istrinya tertular dari sikap suaminya yang mempunyai 

perilaku seks berisiko bukan malah menambah beban istrinya dengan tidak 

lagi mempedulikan keluarganya, tidak mencari nafkah untuk keluarganya, 

dan tidak melindungi keluarganya. Keadaan ini hanya akan menambah 

beban ibu saja dan mengesampingkan kesehatannya. Dalam kondisi ini 

suami sebaiknya merangkul istri dan sama-sama berjuang bertahan 

melangsungkan hidupnya demi anak dan terciptanya keluarganya yang 

sejahtera. 

Dalam kasus ibu rumah tangga yang mempunyai suami positif 

terinfeksi virus HIV, suaminya harus melindungi keluarganya agar tidak 

ikut tertular virus HIV. Tertular virus HIV dari perilaku seks berisiko inilah 

yang membuat suami sadar bahwa ini akibat dari kesalahannya sendiri. Dari 

kesadaran suaminya itulah yang membuat tidak adanya paksaan pada ibu 



 
 

rumah tangga untuk berhubungan suami istri dan saat melakukan hubungan 

suami istri mereka memakai alat kontrasepsi kondom untuk mencegah 

penularan virus HIV melalui cairan sperma. Rasa tanggung jawab itu juga 

dikarenakan suami merupakan kader HIV/AIDS dimana suami sering 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta ikut mendampingi ODHA 

yang lain terutama yang baru. Kesadaran ini lah yang membuat dirinya 

mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga keluarganya 

agar tidak ikut tertular virus HIV.  

 

B. Saran  

1. Bagi Ibu Rumah Tangga 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi ibu rumah tangga tentang HIV/AIDS. Selain itu juga diharapkan ibu 

untuk aktif mengikuti sosialisasi-sosialisasi tentang pernyakit menular 

seksual khususnya HIV/AIDS untuk menambah pengetahuan dan mendapat 

informasi yang terbaru seputar HIV/AIDS. Untuk ibu yang positif terinfeksi 

diharapkan rajin mengkonsumsi ARV dan lebih memperhatikan 

kesehatannya. Sedangkan untuk ibu yang negatif terinfeksi HIV/AIDS 

hendaknya sering memeriksakan kesehatannya apabila ada tanda gejala dari 

HIV/AIDS dan ikut sosialisasi tentang HIV/AIDS untuk menambah 

pengetahuan dan informasi yg terbaru. 

2. Bagi Keluarga 



 
 

Dari hasil penelitian dan pembahasan didapatkan saran untuk keluarga 

sebagai berikut : 

a. Bagi keluarga ibu rumah tangga dan suami yang positif HIV/AIDS 

Keluarga diharapkan selalu mendukung dan selalu mengingatkan ibu 

untuk rajin mengkonsumsi ARV. Untuk suami diharapkan menjaga 

perilaku seks yang aman dan bertanggungjawab kepada keluarganya. 

Selain itu diharapkan para suami selalu memberi dukungan kepada ibu, 

merangkul ibu dan sama-sama berjuang untuk bertahan melangsungkan 

hidupnya dengan memperhatikan kesehatannya demi anak agar 

terciptanya keluarga yang sehat dan sejahtera. 

b. Bagi ibu rumah tangga yang negatif dengan suami yang positif 

HIV/AIDS 

Keluarga diharapkan selalu menjaga kesehatan ibu dengan selalu 

mengingatkan ibu untuk memeriksakan kesehatannya bila menemui 

tanda dan gejala HIV/AIDS. Bagi suami diharapkan selalu menjaga 

perilaku seksnya yang aman agar tidak menularkan virus HIV ke 

istrinya dan selalu melindungi keluarganya agar tidak tertular. Karena 

suami ibu juga seorang kader HIV/AIDS diharapkan suami juga 

mengajak ibu untuk ikut kegiatannya seperti kegiatan sosialisasi tentang 

HIV/AIDS agar ibu lebih paham dan mengerti tentang HIV/AIDS. 

3. Bagi Pemerintah  

Dari hasil penelitian didapatkan saran untuk pemerintah adalah 

sebagai berikut : 



 
 

a. Diharapkan pemerintah untuk mensosialisasikan informasi kepada 

masyarakat tentang hak ibu rumah tangga untuk terbebas dari penyakit 

menular seksual termasuk HIV/AIDS agar tidak terjadi pelanggaran 

hak dan sebagai salah satu cara pemerintah memebri perlindungan 

kepada hak ibu rumah tangga. 

b.  Membuat  pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang HIV/AIDS seperti 

in house training di rumah sakit. 

c. Diharapkan pemerintah lebih rajin dan merutinkan kegiatan untuk 

melakukan sosialisasi tentang penyakit menular seksual khususnya 

HIV/AIDS berupa edukasi-edukasi kepada masyarakat. 

d. Diharapkan pemerintah untuk dapat melakukan sosialisasi tentang 

HIV/AIDS pada rumah sakit khususnya rumah sakit swasta untuk 

membuka layanan pemeriksaan HIV/AIDS pada ibu hamil sebagai 

salah satu langkah pendeteksian dini pada ibu rumah tangga yang 

hamil. 

e. Diharapkan pemerintah membuat target disemua program dalam 

penanggulangan HIV/AIDS. 

 

4. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian diharapkan masyarakat untuk membantu 

dan mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan 

AIDS seperti mengikuti sosialisasi-sosialisasi tentang penyakit menular 

seksual khususnya tentang HIV/AIDS yang diadakan oleh PKK setempat, 



 
 

puskesmas, dinas kesehatan atau institusi lain. Selain itu, bila ada di sekitar 

tempat tinggal ada orang dengan HIV/AIDS (ODHA) diharapkan 

masyarakat untuk tidak memberikan stigma dan perlakuan diskriminasi 

kepada para ODHA agar terciptanya lingkungan yang aman. tenteram, dan 

damai. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat menjadi bahan acuan tentang HIV/AIDS dan 

penelitian dapat dilanjutkan dengan variabel yang berbeda agar penelitian 

tentang HIV/AIDS semakin berkembang. 

 

  


