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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Hak asasi manusia memiliki pengertian sebagai hak-hak yang 

melekat pada manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi 

manusia sebagai anugerah-Nya mengharuskan hak asasi untuk dihormati, 

dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap 

individu demi melindungi dan menghargai harkat dan martabat manusia. 1 

Dewasa ini, hak asasi manusia dikenal dengan sebutan “hak manusia” yang 

pada dasarnya adalah hak yang dimiliki manusia secara alamiah dan tidak 

dapat dipisahkan dari esensi dirinya sebagai manusia.2  

  Hak asasi manusia sebagai hak dasar dan fundamental bagi setiap 

manusia, dimana kesehatan, yang merupakan kebutuhan dasar manusia adalah 

salah satunya. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

mengamanatkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sesuai yang diamanatkan 

oleh Undang-Undang Dasar 45, sebuah konstitusi tertinggi di Indonesia, maka 

hak atas kesehatan merupakan hak hukum positif yang berjalannya dijamin 

 
1Zainuddin Ali, 2009, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal.90. 
2 Endang Wahyati, : “Withdrawing Life Supports Therapy in Human Rights Perspective.”, 2018, 
Journal of Advances in Health and Medical Sciences, Volume 4, No.2, Tahun 2018, hal. 34 
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oleh pemerintah dan menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhi hak 

tersebut bagi masyarakatnya dengan langkah-langkah yang nyata dan konkrit. 

Hal yang sama juga berarti berlaku bagi setiap warga negara yang merupakan 

pasien-pasien dengan penyakit menular tertentu, memiliki hak atas kesehatan.  

  Di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan, yang selanjutnya disebut UU Kesehatan, menyatakan 

bahwa “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, 

menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya 

kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.” Dengan adanya 

amanat Undang-undang tersebut, jelas bahwa pemerintah berperan untuk 

mengupayakan penyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

Indonesia.3 

  Peran pemerintah dalam mengupayakan penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan memiliki lingkup yang luas. Peran berpengaruh dalam 

menentukan pengaturan dalam perilaku seseorang. Hal ini menjadi dasar 

pelaksanaan peran pemerintah di Indonesia sesuai dengan kedudukannya 

dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya.  

  Dalam pelayanan kesehatan, Indonesia masih mengalami berbagai 

tantangan dalam memerangi penyakit menular. Berdasarkan data 

WHO Global Tuberculosis Report 2018, Indonesia berada di posisi 30 besar 

negara dengan beban penyakit Tuberkulosis tertinggi di dunia.  Tren kasus 

Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB di Indonesia semakin meningkat 
 

3 Fheriyal Sri Isriawaty, :"Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan 
Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", 2015, 
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 3, No.2, Tahun 2015, hal. 1–10. 
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setiap tahunnya, serta masih banyak kasus yang belum terjangkau maupun 

terdeteksi. Jika terdeteksi pun, pelaporannya seringkali belum dilakukan. 

Sejak tahun 1995, hingga 2018, kasus TB ternotifikasi terus meningkat di 

Indonesia. Pada tahun 2017 sendiri  jumlah kasus baru TB di Indonesia 

sebanyak 420.994 kasus.4 Dan pada tahun 2018, Indonesia masih masuk di 

dalam kelompok negara dengan beban penyakit TB yang tinggi.  

  Semenjak tahun 1993, WHO menyatakan bahwa TB sebagai 

sebuah kedaruratan global bagi manusia. Secara global, TB merupakan salah 

satu dalam 10 penyebab utama kematian yang disebabkan sebuah agen 

infeksius. Jutaan orang terus terinfeksi TB setiap tahunnya. Walaupun strategi 

Daily Observed Treatment Shortcourse(DOTS), strategi pengendalian 

penyakit TB demi efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan dasar sudah 

dibuktikan sangat efektif dalam mengendalikan TB, namun angka kasus TB di 

masyarakat masih sangat tinggi. Hal ini dikarenakan pengendalian TB 

menemui masalah baru yaitu ko-infeksi TB/HIV. 

  Penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus 

(HIV) menjadi sebuah tantangan kesehatan secara global, dengan Indonesia 

berada di Kawasan Asia Pasifik, yang merupakan urutan ketiga terbanyak 

yang memiliki kasus HIV. Sejak dilaporkan pertama kali di tahun 1987 hingga 

bulan Juni 2018, HIV telah terdeteksi positif di 433 (84,2%) dari 514 

kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia.  Total jumlah kasus HIV yang 

dilaporkan sampai dengan Juni 2018 adalah sebanyak 301.959 jiwa dengan 

 
4 Marlina Indah, Infodatin: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan  RI, 2018, hal 3-4 
 



 

 4 

populasi pasien terbanyak di kalangan usia 25-49 tahun dan 20-24 tahun. 

Provinsi yang tercatat memiliki infeksi HIV tertinggi adalah DKI Jakarta 

(55.099), Jawa Timur (43.399), Jawa Barat (31.293), Papua (30.699), dan 

Jawa Tengah (24.757).5 

  Pada tahun 2017, TB mengakibatkan 1.3 juta kematian pada pasien 

HIV negatif dan 300.000 kematian pada pasien HIV positif di seluruh 

dunia.6HIV memperburuk infeksi TB dengan meningkatkan tingkat reaktivasi 

dan mempercepat progresivitas TB. Meningkatknya kasus HIV akan 

meningkatkan transmisi dan proliferasi bakteri Mycobacterium Tuberculosis 

pada pasien yang sudah mengalami infeksi sebelumnya. 

  Berdasarkan laporan WHO di tahun 2017 angka kematian akibat 

TB-HIV adalah 13 dari 261.000 populasi. Adapun angka ini diperkirakan 

lebih rendah dari fakta yang terjadi di masyarakat mengingat bahwa kematian 

akibat TB pada pasien dengan HIV positif dilaporkan sebagai kematian akibat 

HIV dan seringkali penyakit penyertanya tidak dicantumkan. 7  Angka 

mortalitas koinfeksi TB-HIV adalah empat kali lebih besar dibandingkan 

dengan pasien yang HIV positif tanpa infeksi TB, menjadikan TB sebagai 

penyebab utama kematian pada pasien dengan HIV positif. Kasus kematian 

akibat TB terjadi pada satu dari tiga kasus kematian pada pasien HIV/AIDS. 

 
5Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Laporan Situasi Perkembangan HIV-AIDS & 
PIMS di Indonesia Januari-Desember 2017. 
6  Laura Anderson, et al, 2018, Global Tuberculosis Report 2018, Geneva: World Health 
Organization. 
7Ibid. 
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Bahkan, diperkirakan 49% pasien yang mengalami koinfeksi TB/HIV tidak 

menyadari gejalanya sehingga tidak mencari dan mendapatkan pengobatan.8 

  Berbagai peraturan telah dibuat dalam upaya menanggulangi 

penyakit TB-HIV. Seperti dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 

tentang Wabah Penyakit Menular, disebutkan bahwa “Pemerintah 

bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).” Adapun hal yang dimaksud 

dalam penanggulangan tersebut dimulai dari penyelidikan epidemiologis, 

pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan 

karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, 

penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat, maupun 

upaya penanggulangan lainnya.  

  Selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis 

menyebutkan bahwa “pemerintah daerah bertanggung jawab 

menyelenggarakan penanggulangan Tuberkulosis.” Lebih lanjut disebutkan 

pula dalam Pasal 5 Ayat (2)  bahwa “penyelenggaraan program 

penanggulangan TB harus dilakukan secara terintegrasi dengan 

penanggulangan program kesehatan yang berlaku yaitu salah satunya program 

HIV.” 

  Seiring dengan peraturan mengenai TB, pada Pasal 7 Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 tentang 

 
8UNAIDS, 2018, Global HIV & AIDS Statistics: 2018 Fact Sheet. Retrieved from: 
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_en.pdf 
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Penanggulangan HIV dan AIDS,  mengamanatkan pemerintah daerah untuk 

melakukan penyelenggaraan berbagai upaya pengendalian dan 

penanggulangan HIV dan AIDS, menyelenggarakan penetapan situasi 

epidemik HIV tingkat kabupaten/kota, menjamin ketersediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan 

penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan kemampuan; dan 

menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan 

memanfaatkan sistem informasi. 

  Mulai dari konstitusi tertinggi, UUD 1945, hingga Undang-

Undang, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, hingga Peraturan 

Gubernur, menyatakan bahwa pemerintah sesuai peran imperatifnya 

berkewajiban melaksanakan program penanggulangan TB-HIV bagi 

masyarakatnya yang pada akhirnya merupakan upaya dalam melakukan 

pemenuhan hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan, hak atas pelayanan 

kedokteran yang merupakan hak- hak pasien dengan segala jenis penyakit 

yang dideritanya.  

  Meskipun berbagai pengaturan mengenai TB-HIV yang telah 

dibuat, dalam penelitian yang diadakan di Kota Tegal pada tahun 2017, 

ditemukan bahwa penanggulangan TB belum dapat dilaksanakan secara 

maksimal. Hasil penelitian tersebut mendapatkan banyak indikator yang 

belum terpenuhi, angka cakupan pengobatan semua kasus TB masih dibawah 

target, angka keberhasilan pengobatan juga masih belum sesuai target. 

Berbagai variabel berpengaruh dalam hal tersebut, adapun penelitian ini 
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menyimpulkan bahwa kebijakan yang sudah baik adanya belum dapat 

terlaksana dengan maksimal karena sumber daya pelaksana kebijakan yang 

belum memadai.9 

  Penelitian lain di Kota Bukittinggi, terkait penanggulangan 

HIV/AIDS juga menemukan bahwa pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS 

juga belum maksimal terutama di tingkat pemerintahan daerah. 

Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bukittinggi hanya menggunakan 

Permenkes No.21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, tanpa 

lebih lanjut membuat kebijakan yang disesuaikan dengan daerah masing-

masing melalui peraturan daerah. Serupa dengan penelitian TB di Kota Tegal, 

sumber daya pelaksana kebijakan pun belum memadai dengan ditemukannya 

banyak petugas dengan tugas rangkap.10 

  Dua penelitian terdahulu membahas penanggulangan TB dan 

penanggulangan HIV masing-masing, tanpa memperhatikan keterkaitannya 

satu sama lain, yang penulis temukan sangat erat keterkaitannya yang 

menyebabkan pentingnya dilakukan upaya penanggulangan kolaborasi TB-

HIV. Berdasarkan berbagai fakta yuridis dan fakta sosial yang didapatkan, 

penulis mendapati bahwa belum sepenuhnya hak atas kesehatan dalam 

hubungannya dengan pelayanan kedokteran dalam penanggulangan TB-HIV 

tepenuhi. Hal ini dapat dilihat melalui tingginya kasus TB-HIV di Indonesia, 

dan peningkatannya yang terjadi terus-menerus terjadi setiap tahunnya 

 
9 Naili Akrima F, Sofwan Indarjo. :“Implementasi Kebijakan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 
Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.”, Higeia Journal of Public Health Research and 
Development, Volume 2 , No.2, Tahun 2018, ISSN 1475-362846 
10 Aida Andriani, Wisnatul Izzati. :”Analisa Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV Dan 
AIDS Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.”, Jurnal Endurance, Volume 3, Tahun 2018. 
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meskipun pemerintah sudah banyak mencanangkan berbagai peraturan 

maupun program penanggulangannya.  

  Terlebih lagi di DKI Jakarta sendiri, kasus TB menginfeksi lebih 

dari 10 juta orang, dengan di tahun 2017 sendiri tercatat ada 12.880 kasus 

baru.11 DKI Jakarta juga merupakan provinsi dengan angka kasus HIV yang 

tinggi, di tahun 2017, tercatat terdapat lebih dari 6.000 kasus HIV baru 

ditemukan di Puskesmas, belum termasuk yang ditemukan di Rumah Sakit.12 

Di Tahun 2017, khususnya Kota Jakarta Timur tercatat sebagai kota dengan 

kasus HIV kedua terbanyak  dan kasus TB terbanyak di Provinsi DKI Jakarta. 

Di Jakarta Timur tercatat terdapat 12.541 pasien TB dan 993 pasien dengan 

HIV. Terkait penanggulangan TB-HIV di DKI Jakarta, telah diterbitkan 

Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan 

HIV dan AIDS serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 28 Tahun 2018 

tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya menjadi pedoman 

penanggulangan TB-HIV di DKI Jakarta. 

  Tingginya angka kasus TB-HIV di DKI Jakarta menjadi sebuah 

dilema tersendiri, DKI Jakarta sebagai provinsi yang menjadi pusat 

pemerintahan negara Indonesia namun memiliki angka kasus penyakit 

mematikan yang begitu tinggi.  Menilik dari penelitian yang ditemukan 

penulis sebelumnya, serta tingginya angka kasus TB-HIV yang di Jakarta 

Timur, maka penulis tertarik untuk meneliti “Peran Pemerintah Kota 

 
11 Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2018, Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 2017 
12Ibid, Hal. 4 
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Jakarta Timur Dalam Penanggulangan TB-HIV Dan Pemenuhan Hak 

Atas Kesehatan”. 

 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan 

berkaitan dengan “Peran Pemerintah Kota Jakarta Timur Dalam 

Penanggulangan TB-HIV Dan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan” dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini dalam bentuk pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan tentang penanggulangan TB-HIV di Kota 

Jakarta Timur? 

2. Bagaimana pelaksanaan peran pemerintah Kota Jakarta Timur dalam 

penanggulangan TB-HIV untuk memenuhi hak atas kesehatan? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran pemerintah Kota 

Jakarta Timur dalam penanggulangan TB-HIV? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah di atas, dalam penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaturan tentang penanggulangan TB-HIV di 

Kota Jakarta Timur. 



 

 10 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan peran pemerintah Kota Jakarta Timur 

dalam penanggulangan TB-HIV untuk memenuhi hak atas kesehatan.  

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah 

Kota Jakarta Timur dalam penanggulangan TB-HIV. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu 

hukum, khususnya hukum kesehatan terkait dengan Peran Pemerintah 

Kota khususnya Jakarta Timur, dalam Penanggulangan TB-HIV untuk 

memenuhi hak atas kesehatan 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis 

mengenai pelaksanaan peran pemerintah dalam penanggulanan TB-

HIV dan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi 

pada Program Pasca Sarjana Hukum Kesehatan Universitas Katholik 

Soegijapranata Jawa Tengah. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

kepada Pemerintah dalam membuat kebijakan maupun pelaksanaan 

kebijakan terkait program penanggulangan TB-HIV untuk memenuhi 

hak atas kesehatan. 
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c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

masyarakat terkait penanggulangan TB-HIV, sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan 

program-program penanggulangan TB-HIV.  
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E. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Konsep 
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1. UUD Tahun 1945 Pasal 28A  
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

 

Hak Atas Kesehatan 
1. UUD Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1)  
2. UUD Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (3) 
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
 

Hak Atas Pelayanan Kesehatan 
1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran 
2. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah 

Sakit 
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 
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Pasal 14-Pasal 19  Undang-Undang No. 36 
Tahun 2009 Tentang Kesehatan  

Pelayanan Kesehatan Individu 
Pasal 5-Pasal 8 Undang-Undang No. 36 
Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

 

Penanggulangan Penyakit Menular 
1. Pasal 152  Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan  
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2014 

Tentang Penanggulangan Penyakit Menular 
 

Upaya Pelayanan  Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan 
Rehabilitatif dalam Penanggulangan TB-HIV 

1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 tahun 2013 Tentang 
Penanggulangan HIV dan AIDS  
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Penanggulangan Tuberkulosis 

 

Peran Pemerintah Jakarta Timur 
dalam Pemenuhan Hak Atas 

Kesehatan 
Pasal 11-12 Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah 
 

Regulasi 

Pelaksanaan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
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2. Kerangka Teori 

 Hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada 

manusia sebagai suatu hak yang kodrati, oleh sebab itu sifatnya sangat 

mendasar bagi kehidupan manusia.13 Menurut Hadi Siswanto, hak untuk 

memiliki standar hidup untuk kesehatan dan kesejahteraan merupakan 

salah satu perwujudan hak asasi manusia. Hak atas kesehatan memiliki 

pengertian sebagai hak untuk mendapatkan keadaan yang sehat, baik 

mental, fisik, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang 

untuk hidup produktif, terbebas dari segala penyakit, kelemahan maupun 

kecacatan. 14  Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan 

kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan upaya 

pelayanan kesehatan.  

 Menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo upaya kesehatan adalah: 

“setiap kegiatan individu dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan 

secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan. Hal itu dilakukan 

untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam 

bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, 

dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.” 15 

 Pembangunan kesehatan merupakan sebuah bagian dalam 

kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan tugasnya harus diwujudkan 

oleh pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang 

tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan 
 

13Majda El Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta 
14CST. Kansil, 1991, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, hal.6 
15Soekidjo Notoatmodjo, Etika & Hukum Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, hal.120 
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pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya 

yang secara sinergis harus dilaksanakan guna mewujudkan hasil yang 

optimal.16 

 Adapun terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan, 

salah satu hal yang masih menjadi masalah besar di Indonesia adalah 

penanggulangan penyakit menular. Penyakit menular (communicable 

disease) adalah penyakit yang ditularkan dari satu individu ke individu 

lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilihat dari cara 

penularannya, penyakit menular dibagi menjadi dua yaitu penyakit yang 

menular langsung dan penyakit yang menular tidak langsung. Penyakit 

menular langsung memiliki jalur penularan atau masuknya bibit penyakit 

secara langsung tanpa melalui perantara binatang ataupun pembawa bibit 

penyakit lainnya. Penyakit menular langsung ini dapat ditularkan melalui 

berbagai rute, seperti melalui makanan, minuman, melalui udara, maupun 

melalui cairan tubuh.17Sedangkan penyakit menular tidak langsung adalah 

penyakit yang penularannya terjadi melalui perantara binatang seperti 

penyakit malaria, demam berdarah, dan rabies. 

 Berbagai penyakit menular langsung telah diuraikan pada 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 seperti TB dan HIV. 

TB merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis dengan paling sering menginfeksi paru-paru. 

HIV adalah sebuah virus penyebab penyakit AIDS yang menyerang 
 

16H. Zaeni Asyhadie, 2017, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia, Depok: RajaGrafindo 
Persada.  
17Soekidjo Notoatmodjo, op.cit. hal. 120  
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kekebalan tubuh manusia. Pada individu yang memiliki dua pathogen 

tersebut, Mycobacterium tuberculosis penyebab TB dan Human 

Immunodeficiency Virus (HIV), kedua bakteri tersebut saling 

meningkatkan potensi masing-masing, yang mempercepat penurunan 

sistem kekebalan tubuh seseorang dan berujung kematian apabila tidak 

segera ditangani.18Kedua penyakit ini TB dan HIV memiliki efek yang 

signifikan terhadap sistem kekebalan tubuh sesuai dengan kemampuan 

kedua penyakit ini untuk melemahkan kekebalan tubuh melalui 

mekanisme yang belum sepenuhnya dipahami.19   

 Koinfeksi HIV merupakan faktor resiko paling kuat yang membuat 

progresi infeksi M. tuberculosis menjadi suatu penyakit TB, meningkatkan 

resiko reaktivasi TB laten hingga 20 kali lipat.20 Pengobatan HIV dengan 

antiretroviral juga dapat menyebabkan timbulnya gejala penyakit TB yang 

lebih parah. 21  Serupa dengan hal tersebut, TB juga dilaporkan 

meningkatkan derajat keparahan infeksi HIV.22 

 Berbagai bukti mengindikasikan bahwa berbagai mekanisme 

menyebabkan kerusakan sistem kekebalan tubuh pada pasien TB dan HIV. 

 
18 Zumla A., Malon P., Henderson J., Grange J.M, “Impact of HIV Infection on Tuberculosis”, 
2000, Postgrad Medical Journal, hal. 259-261 
19 Getahun H, et al, HIV infection-associated tuberculosis: the epidemiology and the response, 
2010,Clin Infect Dis.;50, Suppl 3:S201–S207. 
20Elwyn PA, et al, “A prospective study of the risk of tuberculosis among intravenous drug users 
with human immunodeficiency virus infection”, 1989, N Engl J Med. 1989;320:545–550. 
21 Longo L.D., et al, 2013, Harrison’s Manual of Internal Medicine 18th Edition, United States of 
America: McGraw Hills, retrieved from http://onemansblog.com/wp-
content/uploads/2016/06/Harrisons%20Manual%20of%20Medicine,%2018th%20Edition.pdf, 11 
April 2019 
22Modjarrad K, Vermund SH. Effect of treating co-infections on HIV-1 viral load: a systematic 
review. Lancet Infect Dis. 2010;10:455–463.  
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Dengan berbagai mekanisme ini, jelas bahwa TB dan HIV menjadi dua 

beban penyakit menular yang berat secara global, terlebih bagi Indonesia. 

 Dalam sebuah negara pemerintah berwenang menjalankan 

fungsinya yang diwujudkan dalam bentuk sebuah hak dan kewajiban. 

Pemerintah berkewajiban mengurus negaranya dengan menetapkan 

peraturan-peraturan, keputusan, kebijakan dalam tujuannya untuk 

mewujudkan kesejahteraan negara.23Sesuai dengan yang tertuang dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang 

Penanggulangan Penyakit Menular mengamanatkan bahwa pemerintah 

Indonesia bertanggungjawab melaksanakan penanggulangan penyakit 

menular serta akibat yang ditimbulkannya melalui upaya kesehatan 

masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.  baik upaya pencegahan, 

pengendalian maupun pemberantasan. Adapun upaya tersebut diwujudkan 

melalui kegiatan, promosi kesehatan, surveilans kesehatan, pengendalian 

faktor resiko, penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan 

(imunisasi), pemberian obat pencegahan secara massal. Khususnya untuk 

upaya penanggulangan bagi penderita penyakit menular dilaksanakan 

dengan cara penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan, 

penyelidikan epidemiologi, pengobatan massal, pemberian kekebalan 

massal, dan intensifikasi pengendalian faktor resiko.  

 Pelaksanaan kewajiban oleh pemerintah dalam suatu struktur sosial 

berkaitan erat dengan pengertian peran. Peran merujuk kepada suatu 

 
23Tedi Sudrajat, 2017, Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan, Jakarta: Sinar 
Grafika, hal. 39 
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konotasi dalam sosiologi, yang menjabarkan peran sebagai suatu fungsi 

yang dilakukan seseorang ketika menduduki suatu posisi atau jabatan 

dalam sebuah struktur sosial. 24  Peranan merupakan suatu aspek yang 

dinamis, yang di dalamnya menyangkut hak dan kewajiban seseorang 

yang telah dilakukan sesuai dengan posisinya di masyarakat. Peranan 

dianggap dijalankan ketika seseorang melaksanakan suatu hak dan 

kewajibannya. Peranan dipengaruhi oleh suatu kedudukan dan sebaliknya. 

Kedudukan sendiri memiliki pengertian sebagai posisi seseorang dalam 

suatu kelompok sosial. Peranan menentukan apa yang wajib diperbuatnya 

bagi masyarakat dan kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat 

baginya. 

 Sesuai dengan pengertian peran yang merupakan tingkah laku 

seseorang sesuai dengan norma-norma yang berlandaskan kaidah hukum, 

maka peran dapat dibagi menjadi dua yaitu peran imperatif dan peran 

fakultatif. Peran imperatif memiliki pengertian memaksa, harus ditaati atau 

mengikat, berisi perintah dan larangan. Peran imperatif pemerintah ini 

wajib ditaati oleh pihak-pihak yang berkaitan dan tidak boleh 

ditinggalkan. Sedangkan peran fakultatif memiliki pengertian yaitu tidak 

secara apriori mengikat, melainkan sebagai pelengkap, yang berarti 

konkretnya peran yang dilaksanakan  boleh dilakukan atau boleh juga 

dikesampingkan, tidak mengikat dan tidak wajib ditaati.25 

 
31Edy Suhardono, 1994, Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya, Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, hal. 3 
25Sudikno Mertokusumo, 2015, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta, hal. 40. 
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 Peran pemerintah menentukan bagaimana pemerintah bertindak 

sesuai dengan kedudukannya dalam suatu struktur sosial dalam memenuhi 

fungsi tertentu. Terkait dengan upaya penanggulangan penyakit menular 

khususnya TB-HIV, peran pemerintah bagi masyarakat di tingkat Kota 

Jakarta Timur diwujudkan melalui penugasan Dinas Kesehatan Provinsi 

DKI Jakarta dan Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Timur.26 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dimana 

penelitian ini akan membahas aspek yuridis, dalam peraturan-peraturan 

yang berlaku, sekaligus membahas aspek-aspek sosialnya yang 

melingkupi gejala-gejala sosial yang ditimbulkannya. Dalam 

perkembangannya, hukum dipandang dalam menjalankan fungsi-

fungsinya. Hukum dimanfaatkan sebagai suatu solusi dalam 

menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. 27 

Dalam penelitian ini pendekatan yuridis dilakukan dengan menganalisa 

regulasi yang terkait dengan penanggulangan TB-HIV. Sedangkan 

pendekatan sosiologis dilakukan dengan menganalisa pelaksanaan peran 

peran pemerintah dalam penanggulangan TB-HIV khususnya di Kota 

Jakarta Timur serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. 

 
 

26Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2015, Rencana Aksi Nasional Kolaborasi TB-HIV 
2015-2019, Jakarta. 
27 Bambang Sunggono, 2016, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 72-73 



 

 19 

2. Spesifikasi penelitian 

Penelitian ini menjawab permasalahan yang telah dirumuskan 

dengan metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis 

memberikan gambaran mengenai terjadinya suatu gejala atau peristiwa 

hukum, atau menggambarkan karakteristik hubungan antara gejala hukum 

yang satu dengan yang lainnya. 28  Metode deskriptif analitis meneliti 

masalah atau sebuah gejala yang terjadi untuk selanjutnya diolah dan 

dianalisa untuk menentukan kesimpulannya. 29 Metode deskriptif dapat 

menggambarkan hukum sebagai sebuah proses sosial, bukan hanya 

sebagai sebuah tata tertib.30 Melalui penelitian deskriptif, dapat didapatkan 

sebuah gambaran yang sudah terjadi.31 Dalam penelitian ini  yang akan 

digambarkan mengenai sebuah peristiwa hukum yang berkaitan satu sama 

lainnya.  

Penelitian ini akan membahas bagaimana pemerintah Kota Jakarta 

Timur melaksanakan kewajibannya dalam penanggulangan TB-HIV dalam 

upayanya untuk memenuhi hak atas kesehatan. Metode deskriptif analitis 

akan digunakan untuk menjabarkan peraturan-peraturan penanggulangan 

TB-HIV yang berlaku, pelaksanaan peran pemerintah Kota Jakarta Timur 

dalam penanggulangan TB-HIV serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

upaya penanggulangan TB-HIV tersebut lalu penjabaran tersebut 

 
28 Agnes Widanti, Endang Wahyati, Trihoni Nalesti Dewi, Hermawan Pancasiwi, 2015, Petunjuk 
Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Semarang: Universitas Katholik Soegijapranata, hal. 8 
29 Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 
Bandung: CV Alfabeta. 
30 Yesmil Anwar, Adang., 2011, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: Grasindo, hal. 87 
31 Sevilla G.C., et al. 1993. Pengantar Metode Penelitian, Jakarta: UI Press, hal. 91. 
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selanjutnya akan dianalisa dengan berbagai teori dan perundang-undangan 

yang berlaku terkait dengan peran pemerintah dalam penanggulangan TB-

HIV untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan 

penelitian.   

3. Jenis data 

Secara garis besar jenis data terdiri atas data primer dan data 

sekunder. Data primer dapat didapatkan dari proses wawancara dengan 

narasumber yang terkait. Data primer didapatkan secara langsung oleh 

peneliti sendiri guna mendapatkan jawaban dari masalah yang muncul 

dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan 

peneliti melalui wawancara dan observasi.  

Data sekunder umumnya didapatkan berupa data dari instansi 

tertentu baik dalam bentuk dokumen, laporan, keputusan pengadilan 

hingga peraturan perundang-undangan. Data sekunder kemudian dibagi 

lagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum 

primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti UUD 1945, 

peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun hukum adat. 

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil penelitian 

(hukum), jurnal hukum. Bahan hukum tersier adalah bahan yang 

memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan 

sekunder seperti ensiklopedia, kamus-kamus hukum. Dalam penelitian ini 

data sekunder yang digunakan adalah: 
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a. Bahan hukum primer:  

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah 

Penyakit Menular 

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia 

4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Praktik 

Kedokteran 

5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

6) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah 

Sakit 

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah 

8) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan HIV dan 

AIDS 

9) Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No.1278/MENKES/SK/VII/2009 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TB dan 

HIV 

10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2013 

Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS  
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11) Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2014 Tentang 

Penanggulangan Penyakit Menular 

12) Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 tahun 2016 Tentang 

Penanggulangan Tuberkulosis 

13) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan 

Tuberkulosis 

14) Surat Edaran 50053/1.772.11 tentang Pemantapan dan 

Percepatan Program Kolaborasi TB-HIV di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jakarta Timur  

15) Rencana Aksi Nasional Kolaborasi TB-HIV 2015-2019 

16) Buku Petunjuk TB-HIV Untuk Petugas Kesehatan 

b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

buku metodologi penelitian hukum, buku sosiologi, buku hukum 

kesehatan, buku hak asasi manusia, buku epidemiologi kesehatan, 

jurnal hukum, jurnal kesehatan, serta laporan-laporan kesehatan yang 

relevan dengan penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

kamus hukum dan kamus kedokteran.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Adapun dalam metode pengumpulan data yang di lakukan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut : 
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a. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mencari landasan teori dari 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian, sehingga nantinya apa yang 

dilakukan dalam penelitian bukan sekedar aktivitas yang bersifat trial and 

error. Secara ringkas, studi pustaka membantu peneliti untuk mendapatkan 

informasi dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini, mengetahui metode pendekatan, cara 

analisis yang baik dilakukan dalam penelitian ini. Studi pustaka digunakan 

untuk mencari data sekunder baik berupa perundang-undangan, buku teks, 

laporan, karya ilmiah, dan berbagai sumber pustaka lainnya yang relevan 

dengan masalah penelitian yang diangkat.32 Studi pustaka dalam penelitian 

ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencermati regulasi terkait 

penanggulangan TB-HIV, mengumpulkan data melalui laporan-laporan 

mengenai TB-HIV, menelaah penelitian-penelitian sebelumnya yang 

terkait dengan objek penelitian sekarang, mencari informasi melalui buku-

buku teks hukum, kesehatan, maupun sosiologi. 

b. Studi Lapangan 

Dalam rangka pengumpulan data primer yang akan dilakukan oleh 

peneliti, maka penelititi akan melakukan wawancara dan observasi. 

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode in-depth interview, 

sebuah wawamcara mendalam dimana peneliti mengajukan pertanyaan 

terbuka dan mendengarkan, mencatat atau merekam narasi yang 

 
32 Bambang Sunggono, op. cit, hal 112-113 
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disampaikan oleh narasumber. Selain itu peneliti juga melakukan probing, 

menggali jawaban dari narasumber sampai informasi yang didapatkan 

dianggap cukup dalam menjawab permasalahan dari penelitian.33 Sebelum 

wawancara peneliti membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu yang berisi 

pertanyaan terbuka, serta menentukan narasumber yang dapat memberikan 

informasi terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian. 34 

Observasi dilakukan dengan cara observasi langsung dimana peneliti 

melakukan pengamatan langsung di lokasi yang telah ditentukan tanpa 

menggunakan alat tertentu. Pengamatan pada penelitian ini dilakukan 

dalam situasi sebenarnya.35 Wawancara dan observasi dalam penelitian ini 

dilakukan di lokasi sebagai berikut:  

1) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 

2) Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur 

3) Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan 

4) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo  

5) Rumah Sakit Umum Daerah Matraman 

6) Puskesemas Kecamatan Duren Sawit  

7) Procare Klinik PKBI Jakarta Timur 

8) LSM Red Institute yang bergerak di bidang HIV 

 

 
33 Teknik Wawancara Penelitian, diakses dari http://sosiologis.com/teknik-wawancara. 7 April 
2019 
34Aminatur Rohmah, “Obeservasi dan Wawancara: Pengumpulan Data Kualitatif dengan Metode 
yang Pertama” diakses dari  
https://www.kompasiana.com/ina.rohmah/555b6e2db67e61ed0b23fdd9/observasi-dan-
wawancara-pengumpulan-data-kualitatif-dengan-metode-yang-pertama, 7 April 2019 
35 Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 26. 
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5. Metode Sampling 

Metode sampling dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan 

purposive technic sampling. Metode purposive technic sampling dilakukan 

dengan cara menentukan sampel sesuai dengan karakteristik populasi dan 

tujuan dari penelitian. Dalam penggunaan metode purposive sampling 

dalam pemilihan sampel, dipilih lokasi pengambilan sampel yang 

memiliki informasi yang menjadi jawaban dari masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini.36  

Pemilihan lokasi dalam pengambilan sampel diharapkan dapat 

memberikan jawaban permasalahan yang diangkat oleh pasien yaitu 

mengenai TB-HIV. Dimana berdasarkan profil kesehatan kota DKI Jakarta 

tahun 2017, jumlah kasus TB-HIV di Kota Jakarta Timur dilaporkan 

cukup tinggi. Pemilihan berbagai lokasi sampel yang dilakukan di 

penelitian ini juga dalam rangka mendapatkan informasi mengenai 

penanggulangan TB-HIV di semua tingkat fasilitas pelayanan kesehatan 

dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pemilihan responden dengan 

purposive sampling dalam penelitian ini juga bertujuan untuk memilih 

narasumber yang diharapakan dapat memberikan informasi untuk 

menjawab pertanyaan permasalahan penelitian. Responden yang dipilih 

dalam penelitian ini diharapkan akan menjawab mengenai regulasi 

penanggulangan TB-HIV terutama di Kota Jakarta Timur, pelaksanaan 

peran pemerintah dalam penanggulangan TB-HIV tersebut, serta faktor-
 

36 Purposive Sampling, diakses dari http://dissertation.laerd.com/purposive-sampling.php, 9 April 
2019 
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faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan TB-HIV. 

Informasi atau narasumber dalam penelitian ini yaitu:  

1) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  

2) Pengelola Program TB dan Pengelola Program HIV 

Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Timur  

3) 1 Orang Petugas Pengelola Program TB-HIV, 1 Orang 

Petugas Farmasi, 1 Orang Petugas Laboratorium, 1 Orang 

Pasien TB-HIV di Rumah Sakit Umum Pusat 

Persahabatan.  

4) 1 Orang Pengelola Program TB, 1 Orang Pengelola 

Program HIV, 1 Orang Petugas Farmasi, 1 Orang Petugas 

Laboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. 

5) 1 Orang Pengelola Program TB, 1 Orang Pengelola 

Program HIV, 1 Orang Petugas Farmasi, 1 Orang Petugas 

Laboratorium, 1 Orang Pasien TB-HIV di Rumah Sakit 

Umum Daerah Matraman.  

6) 1 Orang Pengelola Program TB, 1 Orang Pengelola 

Program HIV, 1 Orang Petugas Farmasi, 2 Orang Petugas 

Laboratorium, 1 Orang Pasien TB-HIV di Puskesmas 

Kecamatan Duren Sawit.  
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7) 1 Orang Pengelola Program TB, 1 Orang Pengelola 

Program HIV, 1 Orang Petugas Farmasi, 1 Orang Pasien 

TB-HIV di Procare Klinik PKBI Jakarta Timur.  

8) 1 Orang Aktivis LSM Red Institute yang bergerak di 

bidang HIV. 

9) 2 Orang Keluarga Pasien TB-HIV. 

6. Metode Penyajian Data 

Setelah dilakukan pengumpulan data,  dilakukan proses reduksi 

data. Reduksi data dalam proses analisis data dilakukan dengan cara 

merangkum hal-hal penting yang didapatkan dari penelitian, membuang 

yang dianggap tidak perlu dan memfokuskan hasil analisis menjadi suatu 

hasil yang spesifik yang mudah dimengerti orang banyak. Setelah data 

direduksi, penyajian data pada penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk 

narasi, grafik, tabel dan bagan.  

Adapun penelitian kali ini memilih penyajian berbentuk narasi 

untuk menguraikan secara jelas pelaksanaan peran pemerintah Kota 

Jakarta Timur dalam penanggulangan TB-HIV. Berbagai faktor yang 

mempengaruhinya pun akan diuraikan secara rinci melalui narasi dan akan 

dijabarkan hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan pelaksanaan 

peran pemerintah Kota Jakarta Timur dalam penanggulangan TB-HIV 

untuk memenuhi hak atas kesehatan. Berbagai pengaturan yang mendasari 

penelitian ini akan dibentuk dalam bagan yang akan ditampilkan dalam 

kerangka knsep. Tabel akan menyajikan data yang berbentuk angka untuk 



 

 28 

angka kasus TB-HIV maupun pendanaan. Data juga akan disajikan dalam 

bentuk grafik untuk melihat angka kasus TB-HIV serta demografi pasien 

TB-HIV.  

7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis kualitatif. Creswell mengartikan penelitian kualitatif 

sebagai “suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan 

memahami suatu gejala sentral.”37 Penelitian ini menggunakan pendekatan 

yuridis-sosiologis yang datanya akan berupa penjelasan-penjelasan 

mengenai suatu gejala hukum, maka analisis yang digunakan adalah 

sebuah analisis kualitatif. 38 Dalam metode analisis kualitatif, instrumen 

yang digunakan adalah orang, peneliti sebagai instrument harus memiliki 

wawasan luas mengenai permasalahan yang diangkat sehingga mampu 

bertanya, menganalisis dan mendeskripsikan situasi sosial yang 

didapatkan di lapangan dibandingkan dengan teori-teori hukum. 39Analisis 

kualitatif menunjukkan sebuah kesenjangan atau perbandingan mengenai 

apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang dilakukan pada 

kenyataannya. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa peran 

pemerintah Kota Jakarta Timur dalam penanggulangan TB-HIV menurut 

regulasi yang berlaku dengan pelaksanaan perannya yang terjadi di 

masyarakat serta menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi 

 
37 Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Grasindo, hal. 7 
38 Ibid, Hal. 13 
39 Suryana, 2010, Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 
Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, hal. 63 
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pelaksanaan peran pemerintah Kota Jakarta Timur dalam penanggulangan 

TB-HIV sebagai pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakatnya 

dibandingkan dengan berbagai teori hukum dan teori sosial yang berkaitan 

dengan judul penelitian.  

 

G. Sistematika Penyajian Tesis 

  Penelitian ini akan diuraikan dalam empat bab dengan susunan 

sebagai berikut: 

  Bab I yang merupakan Pendahuluan berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran 

yang terdiri dari kerangka konsep dan kerangka teori, metodologi penelitian 

yang berisi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis data, metode 

pengumpulan data, metode sampling, metode penyajian data, metode analisis 

data, sistematika penyajian tesis.  

  Bab II berisi tinjauan pustaka yang akan menjabarkan teori-teori 

yang mendasari permasalahan yang akan diteliti seperti teori hukum mengenai 

hak atas pelayanan kesehatan, teori mengenai upaya pelayanan kesehatan, 

teori mengenai penyakit menular, teori hukum mengenai tanggung jawab 

pemerintah dalam penanggulangan penyakit menular, serta teori mengenai 

peran pemerintah dalam penanggulangan penyakit menular, khususnya 

penyakit TB-HIV. 

  Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya dimana 

pada bab ini akan diuraikan mengenai pengaturan yang berlaku di Indonesia 
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dalam penanggulangan TB-HIV khususnya di Kota Jakarta Timur, 

pelaksanaan peran pemerintah Kota Jakarta Timur dalam penanggulanan TB-

HIV dalam rangka memenuhi hak atas kesehatan, serta faktor-faktor apa 

sajakah yang mempengaruhi peran pemerintah Kota Jakarta Timur dalam 

penanggulangan TB-HIV. 

  Bab IV adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dari analisa 

hasil penelitian serta saran yang berisi rekomendasi dalam kaitannya dengan 

peran pemerintah Kota Jakarta Timur dalam penanggulangan TB-HIV. 

Selanjutnya pada bagian akhir terdapat daftar pustaka serta lampiran. 
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