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REKOMENDASI INI SISUSUN SESUAI BAB-BAB DI DALAM RPJMD SESUAI 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2010, DAN 

TERINTEGRASI KE DALAM BEBERAPA URUSAN WAJIB 

 

BAB I : ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  
 

 
Angka HIV-AIDS di Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan pada tiga 

tahun terakhir.  Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, kasus 

HIV & AIDS di Jawa Tengah pada tahun 2010 terdapat 373 kasus HIV dan 501 

AIDS. Pada Tahun 2011, terdapat 755 kasus HIV dan 521 kasus AIDS sedangkan 

pada 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 terdapat 276 HIV dan 387 AIDS. 

Berdasarkan jenis pekerjaannya, sebaran pengidap AIDS dengan urutan tertingi 

adalah wiraswasta 20,26%; IRT 18,33%; karyawan 11,48%; buruh 8,15%; pekerja 

seks 8,11%; dan lain-lain 33,67% (Anak, Napi, Polisi, PNS, dll). Bahkan, pada Ibu 

Rumah Tangga (IRT) juga mengalami peningkatan karena pada tahun 2010, 

persentase IRT sebesar 16% dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 18,33%. 

Sementara itu, sampai saat ini implementasi layanan program Voluntary Counseling 

and Testing (VCT) baru dilakukan di 22 Rumah Sakit (termasuk rumah sakit 

provinsi), dan pelayanan Anti Retroviral Virus (ARV) baru dapat dilakukan di 13 

Rumah Sakit, sedangkan peningkatan kasus ibu kepada anak juga belum disertai 

dengan meningkatnya akses pada layanan Prevention of Mother To Child 

Transmission of HIV (PMTCT) di kabupaten/kota. Selain itu, langkah-langkah untuk 

penjangkauan dan pendampingan terhadap kasus HIV-AIDS melalui Kelompok 

Dampingan Setara (KDS) juga belum maksimal karena belum semua ODHA menjadi 

anggota KDS, dimana saaat ini baru terdapat 23 KDS. Belum semua komunitas 

berisiko tinggi dan ODHA termasuk diantaranya yang berasal dari kelompok ibu dan 

anak dapat mengakses fasilitas Jaminan Kesehatan yang disediakan oleh 

pemerintah. Pada bagian lain, Kelembagaan yang menangani pencegahan dan 

penanggulangan AIDS belum bekerja secara optimal. 
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BAB 2 : PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 
 
 

1. Belum optimalnya kelembagaan dan lemahnya koordinasi serta jejaring 

kelembagaan yang menangani pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS 

di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

2. Kurangnya akses layanan yang berkualitas (kompetensi petugas, sarana 

prasarana, ketersediaan obat, dll) bagi ODHA dan kelompok rentan, maupun 

masyarakat, termasuk bagi ibu dan anak; 

3. Belum tersedianya strategi dan metoda komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 

yang tepat tentang HIV dan AIDS, termasuk pemilihan kelompok sasaran 

strategis; 

4. Masih kuatnya budaya patriarki dalam kehidupan berkeluarga dan 

bermasyarakat, yang berdampak pada relasi yang timpang antara perempuan 

dan laki-laki di dalam keluarga dan masyarakat; 

5. Belum tersedianya sistem perlindungan pada ODHA dan kelompok rentan 

memunculkan adanya perlakuan diskriminasi dan stigmatisasi yang harus 

dihadapi ODHA dihampir semua lini. 

6. Belum tersedianya sistem penyelenggaraan pelayanan yang komprehensif bagi 

ODHA dan kelompok rentan (rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemberdayaan 

ekonomi, reintegrasi sosial, mitigasi); 

7. Lemahnya sistem pencatatan, pendataan dan monitoring tentang pencegahan 

dan penanggulangan HIV-AIDS. 
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BAB 3 : ANALISIS ISU STRATREGIS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

 

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi, maka isu strategis yang perlu 

mendapatkan perhatian adalah: 

“Belum optimalnya upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS 

di Jawa Tengah” 

 
 
BAB 4 : TUJUAN DAN SASARAN 

 
A. Tujuan : 

 

1. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pencegahan dan penanggulangan 

HIV & AIDS. 

2. Memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam 

penanggulangan HIV & AIDS. 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan 

penanggulangan HIV & AIDS. 

4. Mengurangi diskriminasi dan stigmatisasi ODHA. 

5. Memberikan perlindungan terhadap ODHA. 

6. Mengurangi kasus HIV dan AIDS (terutama pada perempuan dan anak) 

 
B. Sasaran : 

 

1. Tersedianya layanan yang berkualitas terhadap penanggulangan HIV & 

AIDS. 

2. Tersedianya sistem perlindungan untuk ODHA dan keluarganya. 

3. Meningkatnya cakupan penduduk 15-24 tahun yang mendapatkan informasi 

HIV & AIDS. 

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan 

penanggulangan HIV & AIDS. 

5. Tersedianya kelembagaan yang mampu melakukan pencegahan dan 

penanggulangan HIV & AIDS. 
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BAB 5 : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
 
A. Strategi 

 

1. Membangun kepedulian dan komitmen pemerintah di semua tingkatan 

mencegah dan menanggulangi HIV dan AIDS 

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk  

3. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi dunia usaha, perguruan tinggi, 

media dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan 

AIDS  

4. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam upaya 

pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS 

5. Pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan anak dalam pencegahan 

dan penanggulangan HIV-AIDS 

6. Memperkuat ketahanan keluarga untuk pencegahan dan penanggulangan 

HIV dan AIDS 

 
B. Arah kebijakan 

 

Menekan angka infeksi HIV baru dan kematian karena AIDS, serta mengurangi 

diskriminasi. 

BAB 6 : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM DAERAH 

 

A. Kebijakan Umum 

 

1. Memperluas jangkauan layanan dan pemberian layanan gratis bagi 

masyarakat terutama kelompok beresiko. 

2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan jejaring dalam upaya pencegahan 

dan penanggulangan HIV & AIDS 

3. Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan dalam penanggulangan 

HIV dan AIDS 

4. Meningkatkan prevalensi penduduk usia 15 – 24 tahun yang memahami HIV 

dan AIDS. 
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5. Mencegah sedini mungkin penularan HIV dan AIDS dari ibu kepada anak 

melalui penguatan ketahanan keluarga. 

6. Meningkatkan usia harapan hidup dan kualitas hidup pada ODHA 

7. Mengurangi bentuk-bentuk diskriminasi pada ODHA 

 

B. Program  

1. Urusan wajib kesehatan : 

a. Program sumber daya kesehatan 

1) Meningkatkan kompetensi petugas layanan dalam penanggulangan 

HIV & AIDS (termasuk bidan desa untuk PMTCT) 

2) Meningkatkan jumlah rumah sakit yang melayani VCT, PMTCT dan 

CST  

 

b. Program akses layanan kesehatan masyarakat 

1) Mengembangkan layanan VCT di Puskesmas 

2) Meningkatkan cakupan ODHA yang memiliki jaminan kesehatan 

 

c. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit 

1) Meningkatkan penemuan kasus baru HIV 

2) Menurunkan kematian akibat AIDS 

 

d. Program farmasi dan perbekalan kesehatan 

1) Meningkatkan ketersediaan ARV tablet dan sirup 

 

e. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 

1) Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui KIE 

2) Menurunkan angka penyalahgunaan narkoba 

3) Mengintegrasikan upaya pencegahan dan penganggulangan HIV & 

AIDS dalam desa/kelurahan Siaga 

 

2. Urusan wajib pemberdayaan perempuan 

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 
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1) Mengembangkan sistem perlindungan bagi perempuan dan anak 

ODHA (termasuk home care) 

2) Menyediakan konselor (MK) bagi perempuan dan anak 

3) KIE untuk kelompok perempuan rentan, ODHA, organisasi 

perempuan, tokoh masyarakat dan agama perempuan 

4) Pemberdayaan ekonomi bagi ODHA perempuan dan perempuan 

kelompok rentan 

 

b. Program Pengarusutamaan Gender 

1) Pengarusutamaan Gender dalam Program Pencegahan dan 

Penanggulangan HIV dan AIDS 

2) Penguatan pemahaman gender pada masyarakat dalam program HIV 

& AIDS 

 

3. Urusan wajib Keluarga Berencana (KB) 

a. Program keluarga sejahtera 

1) Mendorong penguatan ketahanan keluarga dengan meningkatkan 

pemahaman tentang hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi dan 

pencegahan HIV-AIDS. 

2) Melakukan KIE untuk keluarga rentan 

3) Menyediakan kader keluarga untuk penganggulangan HIV & AIDS 

4) Peningkatan pengetahuan dan nilai sosial budaya terkait HIV & AIDS 

di lingkungan keluarga  

5) Pemberdayaan ekonomi keluarga ODHA sebagai upaya pemenuhan 

layanan pengobatan 

6) Mendorong program integrasi ODHA dengan keluarga dan masyarakat  

7) Mengembangkan model tata laksana HIV & AIDS yang mudah 

dipahami bagi ODHA dan keluarganya 
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b. Program peningkatan kesehatan reproduksi remaja 

1) Meningkatkan jumlah kelompok KRR yang mampu melakukan KIE 

tentang HIV & AIDS 

2) Meningkatkan partisipasi kelompok KRR dalam menyebarluaskan KIE 

c. Program Keluarga Berencana (KB) 

1) Meningkatkan cakupan penggunaan kondom pada hubungan seks 

terakhir (kelompok rentan) 

2) KIE kepada kelompok rentan/keluarga rentan tentang pengaturan 

jarak dan jumlah kelahiran 

 

4. Urusan wajib pemberdayaan masyarakat 

a. Program peningkatan partisipasi masyarakat 

1) Penguatan pendekatan pendampingan yang berbasis masyarakat 

2) Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) HIV & AIDS 

kepada kelompok-kelompok masyarakat  

3) Mengembangkan model pencegahan dan penanggulangan HIV dan 

AIDS berbasis masyarakat 

 

b. Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat 

1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan desa untuk pencegahan dan 

penanggulangan HIV dan AIDS 

 

5. Urusan wajib sosial 

a. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 

1) Meningkatkan jumlah pekerja sosial yang mampu melakukan 

rehabilitasi sosial pada ODHA 

2) Penyediaan panti untuk ODHA terlantar 

 

b. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial 

1) Meningkatkan pembinaan kepada ODHA 

2) Pendataan ODHA 
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6. Urusan wajib pendidikan 

a. Program pendidikan dasar 

1) Mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dan HIV & AIDS dalam 

kurikulum pendidikan jasmani dan kesehatan, biologi dan 

pengembangan diri (BK) 

2) Meningkatkan kapasitas pendidik penjaskes, biologi dan 

pengembangan diri (BK) dalam menyampaikan materi kespro dan HIV 

& AIDS 

 

b. Program pendidikan menengah 

1) Mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dan HIV & AIDS dalam 

kurikulum pendidikan jasmani dan kesehatan, biologi dan 

pengembangan diri (BK) 

2) Meningkatkan kapasitas pendidik penjaskes, biologi dan 

pengembangan diri (BK) dalam menyampaikan materi kespro dan HIV 

& AIDS 

 

c. Program pendidikan non formal 

1) Mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dan HIV & AIDS dalam 

kurikulum pendidikan keaksaraan, dan diklat masyarakat 

2) Meningkatkan kapasitas pendidik pendidikan keaksaraan, dan diklat 

masyarakat dalam menyampaikan materi kespro dan HIV & AIDS 

3) Menyediakan sarana KIE kespro dan HIV & AIDS  

 

7. Urusan wajib ketenagakerjaan 

a. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 

1) Mengembangkan sistem perlindungan bagi pekerja dan calon tenaga 

kerja ODHA dari diskriminasi 

2) Menyediakan mekanisme layanan bagi proses perekrutan tenaga kerja 

yang terkait isu HIV & AIDS  
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3) Peningkatan pengetahuan dan kepedulian para pengusaha terhadap 

pekerja ODHA 

4) Meningkatkan pengawasan terhadap kasus diskriminasi yang dialami 

pekerja ODHA 

 

8. Urusan wajib pemerintahan umum 

Program Penyelengaraan pemerintahan umum 

1) Penguatan kelembagaan, koordinasi dan jejaring lembaga yang 

menangani pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di provinsi 

dan kabupaten/kota 

2) Penyusunan kebijakan dan sistem penyelenggaraan penanggulangan HIV-

AIDS (pelayanan medis, rehabilitasi sosial, perlindungan, pemberdayaan, 

reintegrasi sosial, dll) 

3) Mendorong pengintegrasian kebijakan pencegahan dan penanggulangan 

HIV-AIDS ke dalam program dan kegiatan di seluruh SKPD 

4) Penyelenggaraan pencatatan, monitoring, evaluasi  dan pelaporan 

terhadap penyelenggaraan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV 

dan AIDS  

5) Peningkatan layanan yang mudah akses (accessibility) untuk kelompok 

beresiko 

9. Urusan Wajib Komunikasi Informasi 

a. Program Kerjasama dengan Media 

1) Meningkatkan kerjasama dengan media massa untuk ruang KIE untuk 

HIV dan AIDS 

2) Penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV 

dan AIDS 

b. Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 

1) Meningkatkan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi dalam 

pengembangan media untuk pencegahan HIV dan AIDS 
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2) KIE pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS bagi awak media 

dan LKM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


