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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN  HIV/AIDS DI BANDAR
LAMPUNG (Studi pada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandar

Lampung)

Oleh

Amanda Ramadani

Cepatnya penyebaran HIV/ADS telah menjadi perhatian dunia. Hal ini membuat
Mentri Kesehatan mengeluarkan peraturan Menkes No.21 Tahun 2013 tentang
Penanggulangan HIV/AIDS. Bertambahnya kasus HIV/AIDS setiap tahunnya
membuat pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk satuan Penanggulangan
HIV/AIDS untuk mencegah terjadinya lebih banyak kasus HIV/AIDS. Ada pun
tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai
pelaksanaan proses implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS
dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandar Lampung. Tipe
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitattif
dengan pendekatan deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan
dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teori yang digunakan
adalah empat indikator implementasi kebijakan dalam George C. Edward III, yang
menggunakan 4 indikator yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur
birokrasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan HIV/AIDS di
Bandar Lampung bahwa indikator sumberdaya dan sarana prasarana pada KPA
Kota Bandar Lampung belum terpenuhi dengan baik yang disebabkan jumlah
personil dalam KPA Kota Bandar Lampung sangat minim sehingga dapat
mempengaruhi keberhasilan implementasi. selain itu, SOP dalam indikator
Struktur birokrasi belum mempunyai standar operasional prosedur secara khusus,
namun, kegiatannya akan di bantu oleh stakeholder terkait. Jadi, dapat
disimpulkan bahwa implementsi penanggulangan HIV/AIDS oleh KPA Kota
Bandar Lampung ditinjau dari teori George C. Edward III belum sepenuhnya
berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, HIV/AIDS, Komisi Penanggulangan AIDS



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PREVENTION HIV/AIDS IN BANDAR
LAMPUNG (Study at Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandar

Lampung)

By

Amanda Ramadani

The fast case of HIV/AIDS has become the world’s attention. This is make things
Mentri Kesehatan realesed Mentri Kesehatan issued regulations No.21 Tahun
2013 of prevention HIV/AIDS. Increased cases of HIV/AIDS annually make
Bandar Lampung city government establish prevention HIV/AIDS’ Unit to prevent
more cases of HIV / AIDS. There’s now, the purpose of this study is to provide an
understanding of the implementation of the implementation process of HIV / AIDS
prevention policies carried out by the AIDS Commission of Bandar Lampung City.
Type of research used in this research is qualitative research with descriptive
approach. And then, the technique of data collection is done by interview,
documentation, and observation. The theory used is four indicators of policy
implementation in George C. Edward III, which uses 4 indicators of
Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure.

The result of the research indicates that HIV / AIDS prevention efforts in Bandar
Lampung indicate that the indicator of resources and infrastructure in KPA Kota
Bandar Lampung has not been met well because the number of personnel in KPA
Kota Bandar Lampung is very minimal so it can influence the success of
implementation. In addition, SOPs in indicators Bureaucratic structures do not
have specific operational procedures standards, however, their activities will be
assisted by relevant stakeholders. So, it can be concluded that the implementation
of HIV / AIDS prevention by KPA Kota Bandar Lampung in terms of George C.
Edward III theory has not fully well.

Keywords: Policy Implementation, HIV / AIDS, AIDS Prevention Commission
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MOTTO

Aku tidak peduli kalau pun harus mati ketika berjuang meraih mimpiku,
aku tidak akan menyesalinya

–Luffy (One Piece)

諦める なければ、必ずできると 言う な。だけど 諦めったら な

ん物 いらなぜ。Akirameru nakereba, kanarazu dekiru to iuna. Dakedo
yamettara nani mono iranaze

” selama kau tidak menyerah, kau pasti mencapai tujuanmu. Tetapi kalau
kau menyerah, tidak ada lagi yang tersisa”

–Aomine Daiki (Kuroko no Basuke)

Yakinlah dengan tiga perkara:

Tiada yang lebih sayang pada kita, selain Allah,

Tiada yang mengetahui kegundahan kita, selain Allah.

Dan Tiada yang berupaya menghilangkan kesulitan kita, selain Allah

-NN

TERUSLAH MENGEJAR MIMPIMU, PERCAYALAH PADA DIRIMU,
KARENA INI CERITAMU, KARENA INI JALAN HIDUPMU

—Amanda
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah HIV/AIDS sekarang ini sudah lama menjadi perhatian dunia. Penyakit

ini menjadi masalah kesehatan yang perlu mendapat penanganan serius. Hal ini

dikarenakan penanganan penyakit ini masih belum ada obatnya serta tingkat laju

perkembangan kasusnya secara global yang terus mengalami peningkatan. Data

dari United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) di akhir tahun 2014

diperkirakan sebanyak 2 juta kasus baru terinfeksi HIV dan sebanyak 1,2 juta

meninggal akibat komplikasi AIDS

(sumber:http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015/20150714_factshee

t “Unaids fact sheet” diakses pada tanggal 21 maret 2016). Selain itu dari segi

masalah sosial penyakit ini memberikan dampak serta kendala dalam

pembangunan suatu negara dikarenakan penyakit ini juga menyerang usia

produktif yang menyebabkan keterlambatan dalam pertumbuhan ekonomi

nasional.

Indonesia adalah salah satu negara di Asia dengan epidemi yang berkembang

paling cepat dengan kasus infeksi HIV/AIDS baru yaitu 340.000 kasus

(sumber:http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015/20150714_factshee
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t “Unaids fact sheet” diakses pada tanggal 21 maret 2016). Hampir setiap

tahunnya Indonesia mengalami peningkatan jumlah HIV/AIDS. berikut ini adalah

jumlah kasus penyebaran HIV/AIDS yang ada di Indonesia.

Tabel 1.1 Penyebaran HIV/AIDS di Indonesia

No Tahun HIV/AIDS
1 2013 40.530
2 2014 40.587
3 2015 37.016
4 2016 48.741

Jumlah 166.874

sumber: Dirjen P2PL, Menteri Kesehatan, 2015.

Dari tabel di atas, jumlah kumulatif pengidap HIV/AIDS terhitung masih dalam

jumlah yang sangat besar dan mengkhawatirkan, maka dari itu perlu segera

dilakukan penanggulangan secara serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Menteri Kesehatan Indonesia telah berupaya melakukan tindak pencegahan dan

penanggulangan HIV/AIDS dengan menerbitkan Permenkes Nomor 21 Tahun

2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Upaya tersebut sebagai bentuk

komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia bebas dari penyakit menular

pada tahun 2015 yang menjadi kesepakatan bersama dalam Millenium

Development Goals (MDGs) pada Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) di New York

dimana salah satu isinya adalah memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria, dan

penyakit menular. Pemerintah juga bekerjasama dengan para stakeholders untuk

melakukan pelayanan promotif/edukasi, preventif/pencegahan, diagnosis,

pengobatan/perawatan, dukungan, dan rehabilitasi pada penderita HIV/AIDS.
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Sejak dilaporkan pada tahun 2002 jumlah penderita HIV/AIDS pada tahun 2013

hingga 2016, di wilayah Provinsi Lampung ada sebayak 1.547 kasus dengan

jumlah terinfeksi HIV sebanyak 1.171 kasus dan jumlah penderita AIDS sebanyak

376 kasus (Dinkes Provinsi, 2016). Saat ini penderita HIV/AIDS sudah dilaporkan

dan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Lampung. Adapun wilayah provinsi

Lampung yang mempunyai kontribusi tinggi meningkatnya penderita HIV/AIDS

adalah wilayah Bandar Lampung. Pengaruh dari penyakit HIV/AIDS di wilayah

Kota Bandar Lampung saat ini sudah cukup memprihatinkan. Berdasarkan hasil

laporan Kementerian Kesehatan Triwulan IV Desember 2016, jumlah kasus yang

teridentifikasi HIV sebanyak 1.023 kasus (Kemenkes, 2016). Hal ini juga

diperjelas oleh data dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam tabel di

bawah ini.

Tabel 1.2 Distribusi HIV/AIDS Kota Bandar Lampung

No Tahun HIV AIDS Jumlah
kumulatif

1 2013 174 81 255
2 2014 251 135 386
3 2015 307 3 310
4 2016 294 3 297

Jumlah 1.026 222 1.248

Sumber: Dirjen P2PL, Kemenkes RI, 2016

Secara keseluruhan, dari data di atas tahun 2013 sampai 2016 jumlah kasus di

kota Bandar Lampung terus mengalami peningkatan. Jumlah total kasus

HIV/AIDS dari tahun 2013 sampai 2016 sebanyak 1.248 kasus. Dimana jumlah

kasus terbanyak ini lebih banyak terjadi di daerah kota Bandar Lampung.
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Data pada gambar 1.1, menunjukkan rentang usia penderita HIV/AIDS lebih

banyak pada usia produktif yaitu 25-49 tahun. Hal ini cukup memprihatinkan,

tingginya proporsi kasus pada kelompok usia produktif akan berdampak pada

stabilitas ekonomi nasional, sebab dari individu Orang Dengan HIV/AIDS

(ODHA) sendiri tidak efektif bekerja dan dari segi bisnis terjadi penurunan

keuntungan dan produktivitas disebabkan kehilangan pekerja. Keluarga ODHA

akan terbebani dari segi waktu dan biaya pengobatan, sehingga membatasi

aktivitas pekerjaan mereka dan secara tidak langsung berakibat pada peningkatan

kemiskinan. Ada pun pada gambar 1.2, adalah menunjukkan kelompok penderita

HIV/AIDS yang terjadi pada kalangan tertentu. Hampir 70 persen kelompok ini

terjadi pada pasangan Heteroseksual. Hal ini terjadi karena jumlah pengidap

HIV/AIDS lebih banyak berasal dari kalangan pelanggan Pekerja Seks dan

Pasangan Risiko (Risti).

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandar Lampung

melalui SK Walikota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2012 tentang

Pencegahan HIV melalui Transmisi Seksual (PMTS) di daerah resiko tinggi

seperti tempat layanan sosial transisi untuk Pekerja Seks Komersial dan prostitusi

di Bandar Lampung dianggap sebagai suatu alternatif dalam mengurangi

penyebaran HIV/AIDS. Akan tetapi dengan laju pertumbuhan penduduk yang

tinggi, urbanisasi dan migrasi penduduk, banyak tempat-tempat hiburan

terselubung memberlakukan perilaku seks bebas tanpa memakai kondom.

Keadaan ini semakin mendukung percepatan penularan dan penyebaran
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HIV/AIDS di Bandar Lampung sehingga akan menyulitkan untuk mendeteksi

atau menjaring PSK dalam pembinaan layanan kesehatan.

Pemerintah sebagai penyelenggara tugas dan fungsi negara mempunyai peran dan

posisi sentral dan strategis untuk melakukan penanganan kasus HIV/AIDS ini.

Karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pemerintah Daerah, mempunyai kewenangan dan tugas untuk melakukan

penanganan khususnya penanggulangan masalah kesehatan dan sosial. Pemerintah

daerah dapat merancang dan mengkoordinasikan aksi bersama seluruh elemen

masyarakat, yang konkret dan rutin dalam rangka pencegahan dan penanganan

HIV/AIDS. Semua tertuang di dalam kebijakan Perpres Nomor 75 Tahun 2006

yang memuat aturan dimana pemerintah propinsi dan kabupaten/kota wajib

membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di wilayahnya serta

Permendagri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan KPA di

tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu pemerintah Bandar Lampung

perlu membentuk lembaga indipenden untuk menanggulangi HIV dan AIDS.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor

727/KPA/HK/2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) kota Bandar

Lampung memiliki tugas sebagai berikut: mengkoordinasikan perumusan

penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam

rangka Penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman

yang ditetapkan oleh Komisi penanggulangan AIDS Nasional, memimpin,

mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan
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Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten/Kota, menghimpun, menggerakkan,

menyediakan dan memanfaatkan sumberdaya berasal dari Pusat, Daerah,

Masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan

Penanggulangan HIV dan AIDS, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan

fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi

Penanggulangan AIDS Kabupaten/ Kota.

Komisi Penananggulangan AIDS atau disingkat KPA merupakan sebuah lembaga

independen yang di bentuk pemerintah bertujuan untuk meningkatkan upaya

pencegahan dan penaggulangan AIDS di seluruh Indonesia. Sebagai sebuah

komisi yang bertugas dalam upaya penanggulangan AIDS, peran KPA saat ini

masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya

adalah upaya penanggulangan yang masih terbatas dan hanya berfokus di sektor

kesehatan, pembiayaan yang masih terbatas, dan masalah SDM yang masih

memiliki masalah keterbatasan kapasitas dan kompetensi.

Keberadaan KPA Kota Bandar Lampung sebagai jembatan antara penerima

manfaat (LSM, Komunitas ODHA, Jaringan Populasi Kunci ) dengan pemangku

kebijakan (Kementrian/lembaga, Instansi Pemerintah terkait lainnya) dengan

memastikan bahwa seluruh aspirasi dapat diarahkan di tingkat pemangku dan

pembuat kebijakan. Secara luas, pelayanan yang dapat diberikan oleh KPA Kota

Bandar Lampung kepada masyarakat dengan pemberian penyuluhan informasi

mengenai HIV/AIDS yang dimana fokus utamanya adalah menurunkan stigma

negatif dan diskriminatif dari masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS atau yang
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kemudian bisa kita sebut dengan ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS). Selama

ini stigma negatif yang melekat pada ODHA disebabkan kurangnya informasi dan

pemahaman mengenai penyakit tersebut. Banyak pihak yang menyalahartikan

penyakit HIV/AIDS sebagai penyakit yang memalukan karena salah satu

penyebab dari terjangkitnya penyakit ini adalah seringnya berganti-ganti pasangan

sehingga mengindikasikan adanya perilaku seks bebas yang mana kenyataan ini

sangan bertentangan dengan ajaran agama dan budaya timur yang masih melekat

pada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kinerja

pelayanan KPA Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan berbagai

stakeholders seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Populasi Kunci

(PONCI) untuk menjangkau orang-orang yang mempunyai resiko tinggi terkena

HIV/AIDS.

Selain itu bentuk penyelenggaraan pelayanan oleh KPA Kota Bandar Lampung

masih belum optimal karena masyarakat masih tidak mengenal apa itu KPA,

bagaimana menjangkau pelayanan yang dilakukakan KPA, dan sebagainya.

Masyarakat cenderung kurang tahu dan menyadari keberadaan lembaga ini.

Seperti pernyataan salah salah satu warga yang ada di Bandar Lampung yang

mengatakan bahwa mereka awalnya tidak mengetahui KPA itu apa. Mereka baru

mengetahui setelah ada kenalannya memberitahu adanya lembaga ini (hasil

wawancara 7 Juni 2016). masyarakat juga kurang tanggap terhadap masalah

kesehatan di dalam diri mereka. Ketidaktahuan masyarakat mengenai HIV/AIDS

juga menjadi kendala tersendiri dalam upaya melakukan penanggulangan penyakit

ini. Meskipun sosialisasi telah dilakukan secara maksimal melalui slogan, pamflet,
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media massa dan elektronik, namun masih belum mendapat perhatian sepenuhnya

mengenai bahaya HIV/AIDS terutama masyarakat golongan ke bawah.

Upaya penanggulangan  yang dilakukan oleh KPA Kota Bandar Lampung dalam

menanggulangi HIV/AIDS masih menemui hambatan dalam pelaksanaannya. Hal

ini telah menjadi “pekerjaan rumah” bagi KPA Kota Bandar Lampung serta para

pelaksana kegiatan untuk menerapkan program pelayanan menjadi efektif dan

efesien. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk meneliti pelaksanaan program

Penanggulangan HIV/AIDS di Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bentuk

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah strategi implementasi

program penanggulangan HIV/AIDS di Bandar Lampung yang dilaksanakan oleh

KPA Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dalam penelitian ini, yaitu memberikan gambaran tentang proses

strategi implementasi penanggulangan HIV/AIDS di Bandar Lampung di

lingkungan organisasi KPA Kota Bandar Lampung.
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D. Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi bagi

pemerintah daerah terutama KPA Kota Bandar Lampung atau instansi

terkait lainnya guna memperhatikan masalah-masalah sosial dalam hal ini

masalah HIV dan AIDS agar ancaman HIV/AIDS dapat dicegah dan

sebagai bahan informasi kepada masyarakat akan bahaya HIV/AIDS.

2. Secara teoritis, dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi bagi

mahasiswa Ilmu Administrasi Negara untuk memperluas wawasan kajian

ilmiah dan pengembangan ide dalam melakukan penelitian dengan tema

atau masalah yang serupa.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Pandangan tentang kebijakan selalu menyangkut serangkaian aktivitas atau

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para aktor dan institusi-institusi

pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Sehingga menjadi lebih mudah

dipahami bahwa makna kebijakan adalah tindakan-tindakan politik (political

actions) yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Seorang ilmuan politik, Carl

Friedrich dalam Wahab (2016: 9-10) menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu

tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok

atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-

hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau

mewujudkan sasaran yang diinginkan. Knoepfel dkk dalam Wahab (2016: 10)

juga mengartikan kebijakan sebagai:

Serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi
terstruktur dan berulang di antara aktor, baik publik/pemerintah maupun
privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespon,
mengidentifikasikan dan memecahkan suatu masalah yang secara politis
didefinisikan sebagai masalah publik.

Konsep dari dua pakar  di atas, dapat di jabarkan dalam pemahaman sebagai

berikut:
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1) Bahwa fokus perhatian saat mempelajari/menganalisis kebijakan publik itu

lebih pada apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah, bukan sekedar pada apa

yang dipikirkan atau ingin dilakukan;

2) Bahwa kebijakan (policy) mengandung arti adanya pemilihan di antara

sejumlah alternatif yang (dianggap) tersedia;

3) Bahwa kebijakan secara normatif bersifat problem solving (pemecah masalah).

Artinya setiap kebijakan sejatinya dimaksudkan untuk memecahkan atau

mengurai kerumitan masalah publik. Yakni masalah-masalah kolektif yang

sempat teridentifikasi dan berhasil masuk dalam agenda pemerintah.

Sehingga dalam arti sebenarnya kebijakan mencerminkan respon/tanggapan

sistem politik dan administrasi terhadap realita sosial.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bukan sekedar mekanisme penjabaran keputusan-

keputusan politik kedalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi,

melainkan menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh

apa dari suatu kebijakan. Jenkins dalam Parson (2014: 463) mengatakan;

Studi implementasi adalah studi perubahan: bagaimana perubahan itu
terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan itu bisa dimunculkan. Ia juga
merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana
organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka
dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak
seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka
bertindak secara berbeda.

Secara umum, implementasi menghubungkan tujuan-tujuan kebijakan terhadap

hasil-hasil kegiatan pemerintah. Jika melihat kebijakan publik dari perspektif
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Policy Cycle (siklus kebijakan), implentasi kebijakan merupakan aspek penting

dari keseluruhan proses kebijakan. Pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah

kebijakan itu di tentukan atau disetujui. Suatu kebijakan apabila tidak diikuti oleh

implementasi, tidak akan menghasilkan tujuan yang diharapkan karena tidak akan

berpengaruh apa pun terhadap permasalahan yang dihadapi. Pakar kebijakan asal

Afrika, Udoji  (1981) mengatakan bahwa pelaksanaa kebijakan adalah suatu hal

yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.

Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana yang bagus yang

tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Wahab, 2016: 126).

Namun terkadang dalam penerapan implementasi kebijakan dapat menemui

kegagalan.Setiap proses kebijakan akan selalu terbuka kemungkinan terjadinya

perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang

nyatanya dicapai, sebagai hasil atau kinerja dari pelaksanaan kebijakan. Dalam hal

ini, Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2016: 128) telah membagi pengertian

kegagalan kebijakan (policy failure) ke dalam dua bagian, yaitu:

1) Non-implementation (tidak terimplementasikan), dan

2) Unsuccesssful implementation (implementasi yang tidak berhasil).

Tidak terimplementasi artinya suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan

rencana, akibatnya implementasi  yang efektif sukar untuk dipenuhi. Sementara

itu, implementasi yang  biasanya terjadi ketika suatu kebijakan tertentu telah

dilaksanakan dengan baik, namun kondisi eksternal tidak menguntungkan.

Kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir

yang dikehendaki. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut: pelaksanaan
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yang jelek (bad execution), kebijakannya sendiri memang jelek (bad policy) dan

kebijakan itu memang bernasib jelek (bad luck). Dengan demikian, suatu

kebijakan boleh jadi tidak dapat diimplementasikan secara efektif sehingga dinilai

oleh para pembuat kebijakan sebagai pelaksanaan yang jelek.

Suatu keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari

sudut kemampuannya secara nyata di lapangan dalam opersional program-

program atau aplikasi yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya, keseluruhan

proses implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi dengan

cara membandingkan atau mengukur hasil akhir dari program-program tersebut

dengan tujuan-tujuan- kebijakan (Anggara, 2012: 541). Ada pun George C.

Edward III (1980) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil

apabila terdapat empat variabel kritis yang mendukung (Anggara, 2012: 541),

yaitu;

1) Komunikasi

Komunikasi menunjukkan peran penting sebagai acuan agar pelaksana kebijakan

mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi jenis ini

dinyatakan sebagi perintah dari atasan agar tidak keluar dari sasaran kebijakan.

Edward  menyebutkan terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam

mengukur faktor komunikasi, indikator tersebut antara lain

a) Transmisi adalah penyaluran komunikasi yang baik akan dapat

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi

dalam penyaluran komunikasi adalah adanya kesalahpahaman, hal ini
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dikarenakan komunikasi telah melalui beberapa tingkatan komunikasi,

sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b) Kejelasan adalah komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan

haruslah jelas dan tidak membingungkan  (ambigu/mendua). Ketidakjelasan

pesan  kebijakan tidak selalu  menghalangi  implementasi. Pada saat

tertentu, para pelaksana  membutuhkan  fleksibilitas dalam menjalankan

kebijakan. Pada saat yang sama, hal tersebut justru akan menyelewengkan

tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang  telah ditetapkan.

c) Konsistensi adalah perintah yang  diberikan  dalam pelaksanaan

komunikasi haruslah konsisten dan jelas  (untuk diterapkan atau dijalankan).

Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat

menimbulkan kebingungan bagi  pelaksana di lapangan.

2) Sumber Daya

Berkenaan  dengan  ketersediaan  sumber daya  manusia dengan kecakapan

pelaksana kebijakan publik untuk penyelenggaraan kebijakan  secara efektif.

Sumber daya yang paling penting adalah staf  yang memadai serta keahlian-

keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas –tugas  mereka, informasi,

wewenangan, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan

usulan-usulan di atas  kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Staf

merupakan sumber  daya  utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan yang

sering terjadi dalam implentasi, salah satunya disebabkan oleh staf atau pegawai

yang  tidak cakap dan tidak kompeten dibidangnya.

3) Disposisi atau Sikap
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Diartikan sebagai keinginan atau kespakatan dikalangan pelaksana untuk

menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif,

pelaksana harus memiliki kemampuan untuk mengetahui, menerapkan kebijakan

serta memiliki keinginan (niat) untuk menerapkan kebijakan itu.

4) Struktur Birokrasi

Merupakan variabel terakhir yang mempunyai dampak terhadap penerapan

kebijakan. Artinya bahwa penerapan kebijakan itu tidak akan berhasil jika

terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi tersebut. Ada dua karakteristik yang

dapat mendongkrak kinerja struktur organisasi, yaitu melakukan Standar

Operating  Procedures (SOPs) dan pelaksanaan  fragmentasi.  SOPs adalah suatu

kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai melaksanakan kegiatan-

kegiatannya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang

dibutuhkan warga), sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran

tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara

beberapa unit kerja.

B. Tinjauan tentang Strategi Penanggulangan  HIV/AIDS

Strategi penanggulangan HIV/AIDS telah dirumuskan oleh KPA Nasional (2007)

yang mengacu pada pedoman penggulangan HIV/AIDS yang dikeluarkan oleh

WHO/UNAIDS yaitu dengan cara mengembangkan hasil-hasil yang sudah

dicapai dan menjabarkan paradigma baru dalam upaya penanggulangan

HIV/AIDS secara bersama-sama, komprehensif, terpadu dan diselenggarakan

secara sinergis oleh semua pemangku  kepentingan (stakeholders).



17

Menurut Setyoadi dan Trityanto (2012:63) dalam bukunya menyatakan upaya

penanggulangan penyakit HIV/AIDS di tingkat masyarakat diawali dengan

memahami masalah kesehatan dan faktor-faktor yang berpengaruh terjadinya

kesakitan. Usaha penanggulangan masalah kesehatan melalui upaya promosi

kesehatan dan pencegahan penyakit. Adapun upaya untuk mencapai tujuan

promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dilakukan dengan menggunakan

pendekatan tiga tingkatan pencegahan, yaitu

a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer berfokus pada upaya pencegahan faktor resiko sebelum proses

penyakit dimulai. Fokus strategi pencegahan primer diarahkan pada perubahan

faktor resiko lingkungan dan faktor resiko perilaku. Untuk itu stategi pencegahan

primer dimulai dari pendidikan kesehatan

b. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder difokuskan pada deteksi dini terhadap penyakit dan

penanganan awal terhadap penyakit melalui program skrining. Program skrining

dilakukan dengan wawancara mendalam, riwayat kesehatan dan pemeriksaan

fisik. Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan sekunder infeksi HIV/AIDS

adalah penemuan kasus sedini mungkin dengan cara melakukan skrining HIV

pada subpopulasi berisiko

c. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier difokuskan pada rehabilitas dan pemulihan setelah terjadi sakit

untuk meminimalkan kesakitan, kecatatan dan meningkatkan kualitas hidup.
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Pelayanan kesehatan meliputi kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan

pendampingan pemberian obat, menerima atau melakukan sendiri pengobatan

atau prosedur dan perawatan tindak lanjut. Kegiatan itu bertujuan agar saat

penderita dikembalikan ke dalam masyarakat dapat berguna untuk dirinya dan

masyarakat sesuai dengan kemampuannya

C. Tinjauan tentang HIV/AIDS

1. Pengertian HIV dan AIDS

1) HIV (Human Immunodeficiency Virus)

HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sel darah

putih di dalam tubuh (limfosit) yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh

manusia. Orang yang dalam darahnya terdapat virus HIV dapat tampak sehat dan

belum membutuhkan pengobatan. Namun orang tersebut dapat menularkan

virusnya kepada orang lain bila melakukan hubungan seks berisiko dan berbagi

alat suntik dengan orang lain ( www.aidsindonesia.or.id, 2012).

HIV menyerang sistem imun dengan menghancurkan jenis sel darah putih tertentu

dan mengganggu fungsi kerjanya. Sel ini disebut dengan nama sel T pembantu,

sel T4 atau sel CD4+. Sel CD4+ berfungsi sebagai “monitor” dalam mengenali

benda asing yang masuk ke dalam tubuh. HIV mampu melawan sel CD4+

sehingga dengan menyerang sel ini maka fungsinya sebagai antibodi melawan

kuman-kuman penyebab penyakit menjadi tidak berfungsi sama sekali.
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Infeksi virus ini mengakibatkan terjadinya penurunan sistem kekebalan yang

terus-menerus, yang akan mengakibatkan defisiensi kekebalan tubuh. Sistem

kekebalan dianggap defisien ketika sistem tersebut tidak dapat lagi menjalankan

fungsinya memerangi infeksi berbagai penyakit. Orang yang kekebalan tubuhnya

defisien (Immunodeficient) menjadi lebih rentan terhadap berbagai ragam infeksi.

Kebanyakan orang yang terinfeksi HIV tidak mengetahui dirinya telah terinfeksi.

Segera setelah terinfeksi, orang tersebut mengalami gejala yang mirip gejala flu

selama beberapa minggu selain itu tidak terdapat tanda-tanda terinfeksi HIV, akan

tetapi virus tersebut masih tetap berada di dalam tubuh dan dapat menularkan

kepada orang lain.

2) AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrom)

Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS adalah sekumpulan gejala

penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh (www.aidsindonesia.or.id,

2012). AIDS terjadi akibat defisiensi immunitas seluler tanpa penyebab lain yang

diketahui, ditandai dengan infeksi oportunistik keganasan yang berakibat fatal.

Munculnya Syndrome ini erat hubungannya dengan berkurangnya zat kekebalan

tubuh yang prosesnya tidaklah terjadi seketika melainkan sekitar 5-10 tahun

setelah seseorang terinfeksi HIV.

Berdasarkan hal tersebut maka penderita AIDS dimasyarakat digolongkan

kedalam 2 kategori yaitu :

1. Penderita yang mengidap HIV dan telah menunjukkan gejala klinis (penderita

AIDS positif).
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2. Penderita yang mengidap HIV, tetapi belum menunjukkan gejala klinis

(penderita AIDS negatif).

Pada tingkat pandemi HIV tanpa gejala jauh lebih banyak daripada penderita

AIDS itu sendiri. Tetapi infeksi HIV itu dapat berkembang lebih lanjut dan

menyebabkan kelainan imunologis yang luas dan gejala klinik yang

bervariasi.AIDS merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena mempunyai

case fatality rate 100% dalam 5 tahun setelah diagnosa AIDS ditegakkan, maka

semua penderita akan meninggal.

2.Cara Penularan HIV/AIDS

HIV terdapat di dalam cairan tubuh orang yang telah tertular seperti darah, air

mani dan getah penis (pre-cum), cairan vagina serta air susu ibu (Hutapea, 2011:

63).  Dalam bukunya Hutapea (2011: 64) mengatakan HIV dapat menular melalui

perpindahan darah dari orang yang terinfeksi HIV melalui :

1) Kontak seksual, Penularan melalui hubungan heteroseksual adalah yang paling

dominan dari semua cara penularan. Penularan melalui hubungan seksual dapat

terjadi selama senggama laki-laki dengan perempuan atau laki-laki dengan

laki-laki. Senggama berarti kontak seksual dengan penetrasi vaginal, anal

(anus), oral (mulut) antara dua individu. Resiko tertinggi adalah penetrasi

vaginal atau anal yang tak terlindung dari individu yang terinfeksi HIV;

2) Transfusi dengan darah yang tidak melalui proses pemeriksaan (screening);

3) Transplantasi organ  atau jaringan yang terinfeksi;
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4) Menggunakan jarum suntik seperti jarum pada alat mentato tubuh yang tidak

disterilkan atau pada pengguna narkotika jenis suntik secara bergantian;

5) Melalui silet atau pisau cukur secara bergantian;

6) Penularan dari ibu ke anak. Infeksi ini terjadi saat anak masih berada di dalam

kandungan, dilahirkan dan melalui ASI yang diminum.

3. Penularan pada HIV

Ada pun keadaan-keadaan di mana HIV tidak dapat ditularkan dengan cara

bersentuhan biasa seperti jabatan tangan, rangkulan atau persinggungan tubuh di

dalam bis atau kereta api. HIV juga tidak dipindahkan melalui gigitan nyamuk

atau serangga (HIV tidak dapat hidup di dalam aliran darah serangga) (Hutapea,

2011: 67). HIV juga tidak dapat ditularkan dengan mencoba pakaian di toko,

memegang gagang pintu, uang atau benda lain yang baru digunakan oleh orang

tertular, atau melalui pesawat telepon, toilet, alat minum atau kolam renang.

Demikian pula tidak dapat dipindahkan melalui udara yang dihirup atau makanan.

Penularan HIV juga tidak terjadi di dalam keluarga yang bersama-sama makan,

duduk bahkan memakai alat mandi.

HIV harus memasuki aliran darah untuk dapat mengganggu sistem tubuh

(Hutapea, 2011: 41). Kulit biasanya menjadi tameng terhadap HIV dan Kuman

penyebab penyakit lainnya. Jika kulit kita terkena darah, cairan vagina atau air

mani yang mengandung HIV, virus itu biasanya mati dan tetap di sana hingga

terbuang. Namun apabila kulit itu mengalami luka, maka HIV akan dapat masuk

ke dalam aliran darah.
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Jika darah, cairan vagina, dan air mani masuk ke dalam rongga mulut, maka

sebagian akan terbuang. Tetapi apabila terdapat luka-luka kecil di dalamnya

seperti dalam keadaan pilek atau menyikat gigi, maka HIV akan memasuki aliran

darah pula. Bila cairan itu tertelan, umumnya HIV akan dihancurkan oleh suasana

asam yang ada di dalam daluran pencernaan makanan.

4. Sikap Masyarakat Terhadap Penderita HIV/AIDS

Mengingat HIV/AIDS sering diasosiasikan dengan seks, penggunaan narkoba dan

kematian, banyak orang yang tidak peduli, tidak menerima, dan takut terhadap

penyakit ini di hampir seluruh lapisan masyarakat. Stigma sering kali

menyebabkan terjadinya diskriminasi dan akan mendorong munculnya

pelanggaran HAM bagi ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) dan keluarganya.

( www.mitrainti.org, 2007)

Diskriminasi terjadi ketika pandangan-pandangan negatif mendorong orang atau

lembaga untuk memperlakukan seseorang secara tidak adil yang didasarkan pada

prasangka mereka akan status HIV seseorang. Contoh-contoh diskriminasi

meliputi para staf rumah sakit atau penjara yang menolak memberikan pelayanan

kesehatan kepada ODHA, atasan yang memberhentikan pegawainya berdasarkan

status atau prasangka akan status HIV mereka, atau keluarga/masyarakat yang

menolak mereka yang hidup, atau dipercayai hidup, dengan HIV/AIDS. Tindakan

diskriminasi semacam itu adalah sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia

( www.mitrainti.org, 2007).
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D.  Kerangka Pikir

Masalah HIV/AIDS sekarang ini sudah lama menjadi perhatian dunia. HIV/AIDS

saat ini menjadi masalah kesehatan yang perlu mendapat penanganan serius, hal

ini karena perkembangan kasusnya secara global yang terus mengalami

peningkatan. Perkembangan epidemi yang terus meningkat di awal tahun 2000-an

telah ditanggapi dengan keluarnya Peraturan Mentri Kesehatan No. 21 Tahun

2013 yang mengamanatkan perlunya intensifikasi penanggulangan HIV dan AIDS

di Indonesia. Kebijakan Perpres nomor 75 tahun 2006 yang memuat aturan

dimana pemerintah propinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk Komisi

Penanggulangan AIDS (KPA) di wilayahnya serta Permendagri nomor 20 tahun

2007 tentang Pedoman Pembentukan KPA di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

Kota Bandar Lampung juga turut dalam mendukung percepatan penularan dan

penyebaran HIV/AIDS. Jumlah penderita HIV/AIDS yang terus meningkat tiap

tahunnya, membuat walikota Bandar Lampung melakukan upaya tindak

pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan membentuk satuan unit kerja

yaitu Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandar Lampung. Komisi

Penanggulangan AIDS (KPA) kota Bandar Lampung di bentuk berdasarkan Surat

Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 727/KPA/HK/2014 dimana

bertugas mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan

langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS

sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi

Penanggulangan AIDS Nasional.
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Ada pun KPA Kota Bandar Lampung masih memiliki hambatan dalam

pelaksanaan implementasi program penanggulangan HIV/AIDS. Hal ini

sebagaimana di ketahui bahwa masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui

apa itu lembaga KPA serta kurangnya tanggap masyarakat terhadap masalah

kesehatan dalam hal ini bahaya penyakit HIV/AIDS terutama pada masyarakat

golongan ke bawah. Selain itu stigma dari masyarakat membuat para Orang

Dengan HIV dan AIDS (ODHA) cenderung menutup diri sehingga menyulitkan

untuk mendeteksi dan menjaring ODHA untuk mendapatkan layanan perawatan

lebih lanjut.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh KPA Kota Bandar Lampung dalam

menanggulangi HIV/AIDS melalui empat analisis indikator keberhasilan strategi

implementasi program yang dilakukan oleh KPA kota Bandar Lampung akan

dilihat pada empat variable model implementasi kebijakan Edward III dalam

Anggara (2012: 541), yaitu : (1) Komunikasi; (2) Sumber daya; (3) Disposisi atau

sikap, dan (4) Struktur Birokrasi. Dengan menerapkan  keempat tersebut, maka

dapat terlihat pencapaian upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS

yang dilakukan oleh KPA Kota Bandar Lampung bersama para pemangku

kepentingan lainnya
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Bagan 2.1 Kerangka Pikir

Sumber: Diolah peneliti, 2016

Jumlah penderita HIV/AIDS
di Indonesia setiap tahunnya
terus meningkat ( Menkes
No.21 Tahun 2013 tentang
Penanggulangan
HIV/AIDS).

Perwali nomor
727/KPA/HK/2014 tentang
pembentukan Komisi
Penanggulangan AIDS di
kota Bandar Lampung serta
911/KPAK-BL/HK/2013
tentang pembentukan
kelompok warga peduli
AIDS (WPA).

Upaya Penanggulangan
HIV/AIDS di Kota Bandar
Lampung

Indikator pendekatan analisis
Strategi Implementasi:

(1) Komunikasi;

(2) Sumber Daya;

(3) Disposisi atau  Sikap; dan

(4) Struktur organisasi
Tercapainya keberhasilan
implementasi program
dalam pencegahan dan
penanggulangan HIVdan
AIDS di Kota Bandar
Lampung.

Setiap tahun jumlah
penderita HIV/AIDS di kota
Bandar Lampung terus
bertambah sehingga menjadi
perhatian serius pemerintah
Bandar Lampung.

K  Kebijakan Perpres nomor 75
tahun 2006 tentang
pembentukan Komisi
Penanggulangan AIDS
(KPA) di kabupaten/kota.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya penanggulangan

HIV/AIDS yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di Kota

Bandar Lampung. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif

(Descriptive Research). Metode penelitian ini hanya menggambarkan dan

menginterprestasikan objek apa adanya tanpa ada pengubahan sedikit pun.

Pelaksanaannya tidak terbatas pada pengumpulan data saja, melainkan juga

meliputi analisis dan interprestasi dari data tersebut. kelebihan dalam penelitian

kualitatif ini adalah datanya yang bersifat fleksibel ketika menemukan langkah-

langkah dalam penelitian. Penelitian ini berusaha menuturkan, menganalisis dan

,memperbandingkan data yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan

yang bersifat deduktif atau yang biasa disebut hipotesis.

Pendekatan deskriptif adalah metode yang menggambarkan sebuah peristiwa,

benda dan keadaan dengan sejelas-jelasnya tanpa mempengaruhi objek yang

ditelitinya. Peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk menggambarkan

suatu keadaan dimana didalam konteks penelitian ini yang hendak digambarkan

adalah upaya dalam pelaksanaan suatu program oleh suatu instansi pemerintah
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atau non pemerintah demi tercapainya tujuan bersama. Selain itu, pelaksanaan

dari penelitian ini tidak semata mengumpulkan data saja, tetapi menganalisis,

mengamati suatu fenomena atau peristiwa secara terperinci sehingga dapat

menginterprestasikan data-data yang diperoleh di lapangan. Sedangkan metode

kualitatif digunakan dengan alasan agar lebih mudah disesuaikan dengan

keadaaan dan kenyataan yang ada. Selain itu, metode kualitatif juga dapat

membangun hubungan langsung antara peneliti dengan informan.

Berdasarkan tema dalam penelitian ini, maka menggunakan penelitian deskriptif

bertujan agar dapat menggambarkan bagaimana proses pelaksanaan

penanggulangan HIVAIDS di Bandar Lampung yang dilakukan oleh KPA Kota

Bandar Lampung. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif ini dapat

memberikan gambaran secara terperinci mengenai fenomena sosial yang terjadi

dengan mengembangkan informasi yang ada.

B. Fokus Penelitian

Dalam Penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah fokus

penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam

pengumpulan data, sehingga dalam pembatasan ini penelitian akan terfokus untuk

memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Penetapan fokus

penelitian kualitatif sangatlah penting karena membatasi ruang lingkup penelitian

dan untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian atau pengamatan. Pemilihan

masalah penelitian dapat dilakukan dengan menentukan sasaran utama penelitian,
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lokasi penelitian serta tahun penelitian. Sehingga akan di peroleh hasil dari

rumusan masalah dari latar belakang yang ditetapan sebelumnya.

Ada pun fokus dalam penelitian ini berdasarkan kerangka pikir dan jutuan

penelitian, yaitu mendeskipsikan mengenai proses pelaksanaan kebijakan

pemerintah melalui KPA Kota Bandar Lampung yang akan diimplementasikan ke

dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini

penulis menggunakan indikator pendekatan implementasi kebijakan model

George Edward III dalam Anggara ( 2012: 541), yang menggunakan empat

variabel pendekatan, yakni:

a) Komunikasi (Communication)

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan

kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk

melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan

bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

b) Sumber Daya (Resources)

Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, terutama sumber

daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan

publik untuk membawa kebijakan secara efektif.

c) Disposisi (Disposition)

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk melaksanakan

kebijakan publik tersebut, karena kecakapan saja tidak mencukupi tanpa

kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

d) Struktur Birokrasi



29

Struktur birokrasi di buat agar terjadi kesesuaian dalam organisasi birokrasi

yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Namun,

tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi fragmentasi dalam birokrasi

karena struktur ini menjadikan proses implementasi tidak efektif akibat

kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan

/atau pemerintahan.

C. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2007: 128) lokasi penelitian merupakan tempat dimana

peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau

peristiwa  yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka

mendapatkan data-data yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian cara

terbaik yang ditempuh adalah dengan mempertimbangkan teori subtantif dengan

jajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Selain itu juga perlu diperhatikan penentuan lokasi penelitiannya seperti

keterbatasan geografi, waktu, tenaga dan juga biaya. Dengan mempertimbangkan

hal tersebut, maka lokasi penelitian ini ditentukan dengan sengaja yang akan

dilakukan di kota Bandar Lampung.

Kota Bandar Lampung menjadi alasan peneliti memilih lokasi ini karena di Kota

Bandar Lampung merupakan tempat projek penelitian yang tepat untuk melihat

perkembangan kasus HIV/AIDS. Dimana Bandar Lampung memiliki tempat

strategis untuk berkembangnya pelanggaran norma-norma sosial. Selain itu guna

mendapatkan data-data pendukung lainnya, peneliti juga mengambil data-data dari
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instansi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandar Lampung karena

KPA Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan dalam upaya penanggulangan

HIV/AIDS di wilayah Kota Bandar Lampung.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan

dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data adalah subjek penelitian

tempat data menempel (Sangadji & Sopiah, 2010: 44). Ada dua jenis sumber data

dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung

dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa

opini subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap

suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Penggunaan

sumber data primer dapat mengumpulkan data sesuai dengan keinginan

peneliti karena data yang diperoleh lebih relevan dan akurat. Dalam penelitian

ini sumber data diperoleh melalui wawancara tatap muka antara peneliti dan

informan, serta meninjau obyek observasi yang berhubungan. Adapun

informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Data Informan

N

o

Nama Jabatan

1 Rendie DY. Yuliadie,
S.Sos

Pengelola Program KPA Kota Bandar Lampung
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2 Supriyanti, S.Sos Pengelola Administrasi dan Keuangan KPA Kota
BandarLampung

3 Adi Setiawan Pengelola Logistik dan Distribusi Kondom KPA
Kota Bandar Lampung

4
Ibu Dewi Kabid & Sekretaris Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan
Kota Bandar Lampung

5 dr. Arlia Penjangkau Layanan Kesehatan (Puskesmas
Panjang)

6

Ade Komariah Indira manager kasus HIV Klinik Voluntering Conceling
and Testing (VCT) Rumah Sakit Umum Daerah
Abdoel Moeloek (RSUDAM)

7 Mumu dan Elvina Populasi Kunci (Gaya Lampung) dan Orang
Dengan HIV/AIDS (ODHA)

8 Ester Mahasiswa

Sumber: diolah peneliti, 2016

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh

pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari catatan-catatan,

arsip-arsip dan dokumen-dokumen lain tentang Penanggulangan HIV/AIDS.

Ada pun data-data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

Tabel 3.2 Daftar dokumen yang berkaitan dengan penelitian

No Dokumen-dokumen Subtansi

1 Peraturan Presiden
Nomor 75 tahun 2006

Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS.

2 Peraturan Menteri
Dalam Negeri No.2
tahun 2007

Pedoman pembentukan KPA di tingkat
propinsi dan kabupaten/kota.

3 Keputusan Walikota
Bandar Lampung
Nomor
727/KPA/HK/2014

Penenetapan organisasi Komisi
Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandar
Lampung.
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4 Keputusan Walikota
Bandar Lampung
Nomor 911/KPAK-
BL/HK

Pembentukan Kelompok Warga Peduli AIDS
(WPA) pada tingkat kecamatan dan kelurahan
se kotaBandar Lampung.

5 Instruksi Walikota
No.2 Tahun 2012

Pencegahn HIV Melalui Transmisi Seksual

Sumber: Diolah peneliti dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandar
Lampung (2016).

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara memperoleh data dalam kegiatan

penelitian, yaitu menentukan cara mendapatkan data mengenai variabel-variabel.

Pada dasarnya pengumpulan data kualitatif berupa bukan angka. Pengumpulan

data tersebut akan dideskripsikan dalam bentuk tulisan. Ada bebeberapa  metode

pengumpulan data yang terdiri atas:

a) Observasi

ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang

diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai

dengan tujuan penelitian, direncanakan, dan dicatat secara sistematis, serta dapat

dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi

digunakan untuk menyakinkan peneliti terhadap data-data primer yang berupa

peristiwa atau situasi sosial tertentu, tempat atau gambar yang berhubungan

dengan fokus penelitian. Dalam tahapan penelitian ini obyek yang diamati berupa

Papan informasi data kasus HIV/AIDS, tempat atau ruangan KPA Kota Bandar

Lampung serta kegiatan-kegiatan KPA Kota Bandar Lampung yang sedang

berlangsung.
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b) Wawancara

Ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.Wawancara

yang dilakukan bersifat terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara

terkait Penanggulangan HIV/AIDS di Bandar Lampung. Adapun instrument yang

digunakan dalam wawancara adalah tape recorder kemudian dilengkapi juga

dengan catatan-catatan kecil serta foto-foto.

Adapun pihak yang diwawancarai yaitu Sekretaris KPA Kota serta bidang lainnya

yaitu bidang Pengelola Program KPA Kota, Kabid & Sekretaris Pengendalian

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Kota Bandar Lampung,

Penjangkau  Akses Layanan Kesehatan di Panjang, Populasi Kunci serta

Masyarakat terkait. Pertanyaan yang diajukan kepada informan tersebut berupa

panduan wawancara yang membantu peneliti menemukan jawaban dari rumusan

masalah penelitian yang mengacu pada fokus penelitian yang telah ada ditetapkan

sebelumnya.

c) Dokumentasi

Ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Metode

pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa

mengganggu obyek atau suasana penelitian. Adapun pada tahapan dalam

penelitian ini, peneliti mengambil dokumen-dokumen yang digunakan

berhubungan dalam penelitian ini meliputi: peraturan-peraturan daerah, surat-surat

keputusan, catatan-catatan, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang berkaitan

dengan Strategi Penanggulangan HIV/AIDS di Bandar Lampung.
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F. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengelola informasi data yang diperoleh peneliti

untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari sebuah penelitian. Data Kualitatif

berupaya mengolah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di

lapangan dan bahan lainnya dengan memilah-milah menjadi satuan yang dapat

dikelola dan disusun secara sistematis sehingga menemukan apa yang penting

untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Miles

dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2012: 246). Aktivitas dalam

analisis data adalah sebagai berikut.

a) Reduksi Data (data reduction), diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan,

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar

yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Dari data yang diperoleh

dari lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang

lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal –

hal pokok, difokuskan pada hal –hal yang penting kemudian dicari tema atau

polanya. Reduksi data berjalan terus menerus selama proses penelitian

berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti menyeleksi dan merangkum data

yang diperoleh lalu difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan Strategi

Implementasi kebijakan penanggulangan  HIV/AIDS di Bandar Lampung.

Dengan data yang telah di reduksi, akan  memberikan gambaran yang jelas,
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dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya

dan dapat dicari bila diperlukan.

b) Penyajian Data (data display) bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat,

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Bentuk penyanjian

data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang

bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa

yang telah dipahami tersebut. Dalam tahap penelitian ini peneliti menyusun

sekumpulan informasi dalam bentuk uraian, foto atau gambar sejenisnya yang

berkaitan dengan Strategi Implementasi kebijakan penanggulangan  HIV/AIDS

di Bandar Lampung

c) Verifikasi Data (clonclusion drawing) yang dikemukakan dalam penelitian

kualitatif masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin

juga tidak. Pada tahapan ini, peneliti mengambil intisari dari serangkain

kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi

hasil penelitian.
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G. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian, ditekankan pada uji validitas dan

reliabilitas. Validitas merupakan derajat kepercayaan antara data yang terjadi pada

obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid

adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan

data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Sedangkan reliabilitas

berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data sehingga dengan

menggunakan teknik keabsahan data dapat mengatasi dan menghindari terjadinya

bias. Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh.

Menurut Sugiyono (2012: 270) untuk menentukan keabsahan data dalam

penelitian kualitatif maka harus memenuhi beberapa persyaratan dalam

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria, yaitu dengan:

1. Derajat Kepercayaan (credibility)

a) Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan data dari berbagai sumber di luar data

tersebut untuk keperluan pengecekan dan perbandingan melalui berbagai cara

dan berbagai waktu serta alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam

penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber

lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni dari pihak

KPA Kota Bandar Lampung, Penjangkau Layanan Kesehatan dan pihak

masyarakat yang terlibat. Selain itu peneliti melakukan triangulasi dengan

membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara, observasi

dan dokumentasi di lapangan.
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b) Diskusi dengan teman sejawat, teknik ini dilakukan dengan cara mengespos

hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan

rekan-rekan sejawat agar peneliti dapat mengetahui kekurangan-kekurangan

dalam penelitiannya sehingga hasil dalam penelitian dapat diperbaiki. Dalam

penelitian ini peneliti berdiskusi dengan teman sejawat untuk mengetahui

kekurangan dalam penelitian sehingga dapat diperbaiki dengan baik.

c) Kecukupan referensial, yang dimaksud dengan kecukupan referensial adalah

menggunakan bahan referensi sebagai pendukung penelitian dan juga sebagai

pembuktian data yang telah ditemukan oleh peneliti. Kecakupan referensial ini

dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan

penanggulangan HIV/AIDS yag dilaksanakan oleh KPA Kota Bandar

Lampung, baik melalui literatur buku, arsip, catatan dilapangan, foto dan

rekaman  yang digunakan oleh peneliti selama melakukan penelitian untuk

mendukung analisis data.

2. Keteralihan (transferability)

Pengujian keteralihan digunakan agar orang lain dapat memahami hasil penelitian

kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut.

Untuk itu dalam membuat laporan harus memberikan uaraian yang jelas dan rinci,

sistematis serta dapat dipercaya.

Menurut Faisal dalam Sugiyono (2012: 277) untuk menerapkan transferability,

peneliti harus memberikan uraian penelitian secara jelas sehingga pembaca

laporan penelitian memperoleh gambaran tentang suatu hasil penelitian oleh sebab
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itu, maka pembaca dapat laporan dapat memutuskan untuk mengaplikasikan hasil

penelitian tersebut atau tidak. Dalam penelitian ini peneliti mendeskriptifkan,

menganalisis dan memaparkan data secara jelas, rinci dan sistematis.

3. Kebergantungan (dependability)

Menurut Sugiyono (2012:278) untuk melakukan uji kebergantungan maka perlu

pemeriksaan secara menyeluruh proses dalam penelitian. Sering kali peneliti tidak

melakukan proses penelitian ke lapangan, namun dapat menghasilkan sebuah

data. Sehingga penelitian tersebut perlu di pertanyakan dependabilitas-nya karena

penelitian tersebut tidak lah dependable. Dalam penelitian ini pengujian

kebergantungan dengan melakukandiskusi serta pengecekan proses penelitian

oleh pembimbing.

4. Kepastian (confirmability)

Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang

dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada.

Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan

disepakati hasil penelitian tidak lagi subjektif namun sudah objektif. Untuk

menguji derajat kepastian dalam penelitian ini dengan cara mendiskusikan hasil

penelitian dengan orang yang tidak terlibat  dan tidak berkepentingan dalam

penelitian.



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

1. Kondisi Geografis dan Kondisi Administratif

Kota Bandar Lampung berada di bagian selatan provinsi Lampung (Teluk

Lampung) dan ujung selatan Pulau Sumatera. Secara geografis wilayah Kota

Bandar Lampung berada antara 50º20’-50º30’ LS dan 105º28’-105º37’ BT

dengan luas wilayah 197,22 km2 dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung

Selatan

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang,Kabupaten

Lampung Selatan

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin dan

Kecamatan Ketibung, Kabupaten Lampung

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang

Cermin Kabupaten, Lampung Selatan

Wilayah Kota Bandar Lampung merupakan daerah perkotaan yang terus

berkembang dari daerah tengah ke daerah pinggiran kota yang ditunjang fasilitas

perhubungan dan penerangan. Pengembangan kota ditandai dengan tumbuhnya
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kawasan permukiman, namun demikian daerah pinggiran belum terlihat jelas ciri

perkotaannya. Kota Bandar Lampung terbagi atas 20 kecamatan dengan 126

kelurahan dengan letak geografis yang terdiri dari dataran tinggi/pegunungan dan

dataran rendah/pantai dengan topografi perbukitan hinggga bergunung

membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung

Betung sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok

disebelah Timur. Iklim di  Bandar Lampung tergolong lembab sepanjang tahun

dan kegiatan perekonomian Kota Bandar Lampung sebagian besar penduduknya

bergerak dalam bidang jasa, industri dan perdagangan. Posisi Bandar Lampung

yang tepat berada di persimpangan antara pulau Jawa dan Sumatera turut menjadi

mobilitas barang dan manusia sebagai vektor berbagai penyakit yang sangat

tinggi.

Secara geografis, kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya

kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur

transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju

Sumatera maupun sebaliknya. Hal ini menjadikan penduduk Bandar Lampung

memiliki kecenderungan untuk melakukan perpindahan (migrasi) dalam rangka

bekerja atau pendidikan, baik dari desa ke kota, dari kota ke kota lain,

Perpindahan penduduk ini secara tidak langsung mempermudah terjadinya

penyebaran HIV & AIDS.
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2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk terbanyak di Bandar Lampung terdapat di Kecamatan Panjang,

yaitu sejumlah 72.912 jiwa, sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan

Enggal, yaitu sebanyak 27.556 Jiwa.

Tabel 4.1 Sebaran dan Kepadatan Penduduk di Kota Bandar Lampung Th
2015

No Kecamatan

Penduduk

Jumlah
(Jiwa)

Luas Wilayah
(km2)

Kepadatan
(Jiwa/Km2)

1 Teluk Betung Utara 49.642 4,33 11.465

2 Teluk Betung Selatan 38.615 3,79 10.189

3 Teluk Betung Timur 40.864 14,83 2.755

4 Teluk Betung Barat 29.239 11,02 2.653

5 Tanjung Karang Barat 53.681 14,99 3.581

6 Tanjung Karang Pusat 50.165 4,05 12.386

7 Tanjung Karang Timur 36.410 2,03 17.936

8 Tanjung Senang 44.915 10,63 4.225

9 Bumi Waras 55.677 3,75 14.847

10 Enggal 27.556 3,49 7.896

11 Kedamaian 51.605 8,21 6.289

12 Kedaton 48.134 4,79 10.049

13 Kemiling 64.402 24,24 2.657

14 Labuhan Ratu 44.000 7.97 5.521

15 Langka Pura 33.305 6,12 5.422

16 Panjang 72.912 15,75 4.629

17 Rajabasa 47.125 13,35 3.483

18 Sukabumi 56.262 23,60 2.384

19 Sukarame 55.850 14,75 3.786

20 Way Halim 60.336 5,35 11.278

Total 143.431

Sumber: Badan Pusat Stastistik Kota Bandar Lampung, 2016
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Pada data BPS tahun 2015, kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi

adalah Kecamatan Tanjung Karang Timur dengan 17.936 jiwa/km2. sedangkan

kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Kecamatan Sukabumi dengan

2.384 jiwa/km2.

3. Tenaga dan Sarana Kesehatan

a. Tenaga Kesehatan

Tabel 4.2 Tenaga Kesehatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2015

No Ketenagaan Jumlah

1 Dokter Ahli/Spesialis 176
2 a. Spesialis Penyakit Dalam 22
3 b. Spesialis Bedah 17
4 c. Spesialis Penyakit Anak 23
5 d. Spesialis Obgin 26
6 e. Spesialis Penyakit Jantung 5
7 f. Spesialis Penyakit Kulit & Kelamin 8
8

9

g. Spesialis Penyakit THT 7
9 h. Spesialis Penyakit Mata 9
10 i. Spesialis Paru 4
11 j. Spesialis Lainnya 55
12 Dokter Umum 479
13 Dokter Gigi 94
14 Bidan 459

Total 1 208

Sumber : Badan Pusat Stastistik Kota Bandar Lampung, 2016

b. Fasilitas Kesehatan

Tabel 4.3 Fasilitas Kesehatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2015

Kecamatan Rumah
Sakit

Puskes
mas

Puskes
mas

Pemban
tu

Klinik
Bersalin Klinik Posyandu

Teluk Betung
Barat

- 1 4 1 1 26
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Teluk Betung
Timur

- 2 2 - - 29

Teluk Betung
Selatan

3 1 1 - 4 40

Bumi Waras - 1 3 - - 40
Panjang - 1 2 - 6 50

Tanjung Karang
Timur

1 1 - - 2 31

Kedamaian - 1 3 - 3 29

Teluk Betung
Utara

- 2 1 - 4 42

Tanjung Karang
Pusat

- 2 1 - 9 34

Enggal 4 1 1 - 3 23
Tanjung Karang

Barat
- 2 3 - 1 34

Kemiling 1 3 8 - 1 41
Langkapura - 1 2 - 1 25

Kedaton 3 1 1 - 7 31
Rajabasa 1 1 5 - 2 33

Tanjung Senang - 1 5 - - 25
Labuhan Ratu - 1 1 - 1 27

Sukarame 1 3 2 - - 35
Sukabumi - 3 2 - 3 44

Way Halim 2 1 3 2 1 36
Total 17 30 50 3 49 675

Sumber: Badan Pusat Stastistik Kota Bandar Lampung, 2016

4. Situasi HIV dan AIDS di Kota Bandar Lampung

Sejak pertama ditemukan tahun 1987, HIV/AIDS tersebar di 381 dari 496

kabupaten/kota se-indonesia. Kasus HIV dan AIDS pertama kalinya dilaporkan di

Provinsi Bali dan di wilayah Provinsi Lampung pada tahun 2002.
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Gambar 4.1  Sebaran Kasus HIV (Terlaporkan) di Provinsi Lampung 2010-
2015

Sumber : Ditjen P2PL Dinkes Kota Bandar Lampung, 2016

Tabel 4.4 Kasus HIV/AIDS Th 2002-Okt 2015 di Kota Bandar Lampung

No Tahun HIV/AIDS

1 2002 7

2 2003 28

3 2004 16
4 2005 18
5 2006 17
6 2007 0
7 2008 9
8 2009 12
9 2010 58
10 2011 221
11 2012 293
12 2013 124
13 2014 223
14 2015 314

Jumlah 1 340

Sumber: P2PL, Dinkes Kota Bandar Lampung, 2016
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Tabel 4.5 Kasus HIV AIDS Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Bandar
Lampung Tahun 2011-2015

No Usia 2011 2012 2013 2014 2015

1 <4 4% 5% 4% 4% 2%
5-4 0% 1% 1% 2% 1%

2 15-19 3% 4% 4% 1% 4%
3 20-24 11% 14% 16% 10% 13%
4 25-49 79% 75% 73% 79% 75%
5 >=50 4% 2% 2% 4% 5%

Sumber: P2PL, Dinkes Kota Bandar Lampung, 2016

Tabel 4.6 Kelompok Faktor Resiko di Bandar Lampung Tahun 2013-2015

No Kelompok 2013 2014 2015

1 Heteroseksual 68% 73% 67%

Homoseksual 9% 11% 28%

2 Perinatal 7% 3% 1%

3 IDU 16% 13% 4%

Sumber: P2PL, Dinkes Kota Bandar Lampung, 2016

Gambar 4.2 Hasil Pemetaan 2015 Populasi Kunci Kota Bandar Lampung

Sumber : Ditjen P2PL Dinkes Kota Bandar Lampung, 2016
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B. Profil Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandar Lampung

Komisi penanggulangan AIDS adalah Lembaga Negara yang berdasarkan pada

Peraturan Presiden No. 75 tahun 2006 pasal 3 serta Permendagri No. 20 tahun

2007, dengan mandat untuk melaksanakan Penanggulangan AIDS yang lebih

intensif, terpadu dan terkoordinasi. Ada pun, Komisi Penanggulangan AIDS

(KPA) Kota Bandar Lampung diketuai oleh Walikota Bandar Lampung dengan

anggota Dinas/Instansi/Lembaga, Jaringan Populasi Kunci dan Perwakilan

Masyarakat Sipil Peduli AIDS. Pelaksanaan program KPA Kota Bandar Lampung

berdasarkan dana hibah dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. KPA Kota

Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar

Lampung nomor 196/02.2/HK/2006 pada tanggal 6 Juni 2006 tentang

pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan sekretariat KPA. Lalu

pada tahun 2014 Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung berubah dengan

nomor 727/KPA/HK/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Komisi

Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Kota Bandar Lampung.

Kantor sekretariat KPA Kota Bandar Lampung terletak beralamat di Jl.Way

Sebesi No 1, Pahoman, Bandar Lampung. Keadaan kantor sekrertariat KPA Kota

Bandar Lampung berada di dalam suatu ruangan pada Dinas Kesehatan Kota

Bandar Lampung karena KPA Kota Bandar Lampung sendiri belum mempunyai

kantor sekretariat sendiri. Di kantor ini terdapat 4 sampai 5 orang pengurus harian

yang bekerja sebagai pegawai kantor sekretariat KPA Kota Bandar Lampung. Dan

di kantor ini berlangsung koordinasi antara setiap anggota KPA, pembuat laporan-

laporan kegiatan, koordinasi dengan LSM-LSM pembantu dan juga koordinasi



47

dengan pihak-pihak luar tentang penanggulangan HIV/AIDS yang berlangsung di

Kota Bandar Lampung.

1. Visi dan Misi KPA Kota Bandar Lampung

a. Visi

Mengimplementasikan Kebijakan dan Rencana Strategis Nasional di tingkat Kota

Bandar Lampung, serta mengkoordinasikan upaya pencegahan, pengendalian dan

penanggulangan AIDS di wilayah Kota Bandar Lampung.

b. Misi

1. Menetapkan Strategi dan atau Kebijakan dalam Penanggulangan HIV dan

AIDS baik dibidang perencanaan, pencegahan, pemantauan dan pengendalian

bahaya HIV dan AIDS.

2. Mengkoordinasikan perumusan, perencanaan program/kegiatan

penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu yang dilakukan oleh lintas

sektor terkait.

3. Memberi arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan penanggulangan

HIV dan AIDS.

2. Struktur Organisasi KPA Kota Bandar Lampung

Sesuai dengan keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 727/KPA/HK/2014,

susunan KPA Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi struktur organisasi

sebagai berikut:
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a. Ketua dan Wakil Ketua KPA Kota Bandar Lampung

Memimpin jalannya semua pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS

yang terdapat di Bandar Lampung dan juga memberi arahan dan

mengkoordinasikan berbagai tugas dari masing-masing anggota KPA Kota

Bandar Lampung.

b. Ketua I, Ketua II  dan Ketua III Kota Bandar Lampung

Bertugas mengarahkan segala aktivitas dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS

yang berlangsung di Bandar Lampung ini. Dan juga mengkoordinasikan setiap

bagian tugas dari masing-masing anggota dalam suatu kegiatan penanggulangan

HIV/AIDS.

c. Sekretaris KPA Kota Bandar Lampung

Mempersiapkan jadwal dan pembentukan undangan rapat ataupun kegiatan dari

KPA Kota Bandar Lampung dalam hal kegiatan Penanggulangan HIV/AIDS yang

akan berlangsung.

d. Kelompok Kerja (POKJA) KPA Kota Bandar Lampung

1. Pokja Humas, Informasi dan Edukasi

Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai bahaya umum yang

diakibatkan oleh HIV/AIDS serta menjangkau kaum yang beresiko tinggi

agar mau memeriksakan diri melalui klinik IMS atau VCT dan juga

mengupayakan agar kaum yang beresiko tinggi tersebut mau berpola hidup

yang lebih bisa menjauhkan dirinya dari bahaya HIV/AIDS.
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2. Pokja PMTS (Pencegahan Transmisi Menular Seksual)

Memberikan pelayanan yang berupa pemeriksaan awal, serta perawatan dan

pengobatan bagi orang-orang yang beresiko terkena Infeksi Menular

Seksual (IMS) dimana sebagian besar penyakit ini ditularkan melalui

hubungan seks.

3. Pokja Populasi Kunci

Mengupayakan pemberdayaan bagi para OHDA agar mempunyai

semangat untuk melanjutkan hidup dan juga berupaya mengurangi stigma

yang mungkin muncul di kalangan masyarakat umum mengenai orang

yang mengidap HIV/AIDS.

4. Pokja Harm Reduction

Mengupayakan perubahan perilaku pemakai narkoba suntikan dan juga

melakukan sosialisasi tentang bahaya HIV/AIDS serta bahaya Narkoba

bagi kehidupan manusia yang memakainya.

e. Anggota KPA Kota Bandar Lampung

Bertugas sesuai dengan bagian salah satu kelompok kerja yang menjadi

kelompoknya. Karena semua anggota KPA Kota Bandar Lampung seluruhnya

terbagi dalam beberapa kelompok kerja yang tercantum di atas.

f. Sekretariat KPA Kota Bandar Lampung

Mengelola keadaan administrasi serta pengelolaan koordinasi hubungan dengan

pihak lain yang menjalin kerja sama dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS

yang terdapat di Bandar Lampung.
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3. Tugas Dan Fungsi  Kesekretariat KPA Kota Bandar Lampung

Pada dasarnya tugas dan fungsi sekretaris KPA Kota sama dengan tugas KPA

Provinsi tetapi dalam wilayah hukum kabupaten dan kota, tugas dan fungsi

tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Melaksanakan tugas kesekretariatan pelaksanaan penanggulangan penyakit HIV

dan AIDS dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Komisi

Penanggulangan AIDS Kota Bandar Lampung.

b. Fungsi

1. Membuat Konsep dan Laporan secara berkala dari data dan bahan masukan

yang berasal dari kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan

masyarakat, khususnya data/bahan yang berkaitan dengan HIV dan AIDS.

2. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan

Keputusan Kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS.

3. Menyampaikan saran, pendapat serta hasil rumusan kepada Ketua Komisi

Penanggulangan AIDS Kota Bandar Lampung.

4. Tujuan dan Sasaran KPA Kota Bandar Lampung

a. Tujuan

1. Mencegah dan mengurangi penularan HIV;

2. Meningkatkan kualitas hidup Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), serta
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3. Mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV/AIDS pada individu

keluarga dn masyrakat.

b. Sasaran

1. Terlaksananya rapat koordinsi KPA Kota Bandar Lampung secara rutin 3 bulan

sekali.

2. Teralokasinya anggaran rutin KPA Kota Bandar Lampung untuk pelaksanaan

program pencegahan;program dukungan, perawatan dan pengobatan IMS, HIV

& AIDS; serta program pengurangan dampak buruk bagi ODHA.

3. Semua siswa pelajar SMP, SMA dan Sederajat serta Mahasiswa Perguruan

Tinggi memperoleh Komunikasi, Informasi dan Eduksi (KIE) tentang

penanggulangan IMS, HIV & AIDS.

4. Tersedianya pelayanan VCT bagi kelompok masyarakat berisiko.

5. Terlaksananya pendidikan kesehatan reproduksi, IMS, HIV & AIDS melalui

jalur organisasi keagamaan dan kelompok kegiatan masyarakat.

6. Meningkatnya kemampuan klinik untuk memberikan pelayanan IMS dengan

menggunakan pendekatan diagnostik.

7. Meningkatnya jumlah perusahaan yang melaksanakan program

penanggulangan IMS, HIV & AIDS di tempat kerja.

8. Adanya kelompok yang melaksanakan program pengurangan dampak buruk

pemakaian napza suntik.
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5. Strategi dan Program KPA Kota Bandar Lampung

Strategi ditujukan untuk mencegah dan mengurangi risiko penularan HIV,

meningkatkan kualitas hidup ODHA, serta mengurangi dampak sosial dan

ekonomi akibat HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat, agar

individu dan masyarakat menjadi produktif dan bermanfaat untuk pembangunan.

Skenario strategi dan rencana aksi ini pada tahun 2014 adalah bahwa 80%

populasi kunci terjangkau oleh program yang efektif dan 60% populasi kunci

berperilaku aman. Strategi yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan memperluas cakupan seluruh dan memperluas cakupan

perawatan, dukungan dan pengobatan;

2. Mengurangi dampak negatif dari epidemi dengan; meningkatkan akses

program mitigasi sosial;

3. Penguatan kemitraan, sistem kesehatan dan masyarakat;

4. Meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan dan mobilisasi

penggunaan sumber daya di semua tingkat;

5. Mengembangkan intervensi struktural;

6. Penerapan perencanaan, prioritas dan implementasi program berbasis data.

Program strategis yang dilakukan oleh KPA Kota Bandar Lampung antara lain:

1. Program Pencegahan;

2. Program Dukungan, Perawatan dan Pengobatan; serta

3. Program Pengurangan Dampak Buruk.
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4.3 Gambar Struktur Organisasi Komisi Penanggulangan AIDS

Garis Komando:

Garis Koordinasi :

Sumber: Diolah peneliti dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandar
Lampung (2016)

Ketua KPA Kota Bandar Lampung

Ketua 1

Ketua 2

Ketua 3
Sekretaris

Sekretariat KPA Kota Bandar Lampung

1. Sekretaritas KPAK Bandar Lampung
2. Pengelola Program KPAK Bandar

Lampung
3. Pengelola Program Pelabuhan
4. Pengelola Logistik
5. Pengelola Administrasi dan

Keuangan

1. Pokja Humas, Informasi dan
Edukasi

2. Pokja PMTS
3. Pokja Populasi Kunci
4. Pokja Harm Reduction
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4.4 Gambar Struktur Kesektariat KPA Kota Bandar Lampung

Garis Komando   :

Garis Koordinasi :

Sumber: Diolah peneliti dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandar
Lampung (2016)

Sekretaris

dr. Hi. Wirman

Wakil Sekretaris

dr. Indrasan Aulia

Asisten Sekretaris

Andhitio, S. Sos

Pengelola Program

Rendie DY. Yusliadie, S. Sos

Pengelola Administrasi

Supriyanti, S. Sos

Pengelola Logistik

 Adi Setiawan
 Relawan

Pengelola Komunitas

 Ana Mapana
 Surani
 Supriyatin



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi pelaksanaan

penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan oleh KPA Kota Bandar Lampung

Implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh KPA Kota Bandar Lampung

yang menggunakan teori George C. Edward III dalam Anggara ( 2012: 541),

yang dianalisis kedalam empat variabel, yaitu:

a. Komunikasi antar pelaksana kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Bandar

Lampung dengan kelompok sasaran telah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat

dari ketiga indikator transmisi, kejelasan dan konsisten. Pada indikator

transmisi komunikasi sudah berjalan baik karena informasi yang disampaikan

langsung diberikan kepada sasaran kebijakan yaitu kelompok-kelompok

resiko tinggi, komunitas-komunitas ODHA, pelajar dan masyarakat.

Indikator kejelasan komunikasi sudah cukup baik karna program

penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya dilakukan sosialisasi langsung

namun juga sosialisasi tidak langsung yaitu dengan menggunakan berbagai

media.
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Indikator konsisten komunikasi sudah baik karena pemberian informasi

mengenai penanggulangan HIV/AIDS telah dilakukan secara konsisten oleh

pihak KPA Kota Bandar Lampung.

b. Sumber daya pada KPA Kota Bandar Lampung secara keseluruhan sudah

cukup baik. Namun, masih adanya kekurangan terutama  jumlah sumber daya

manusia di KPA kota Bandar Lampung yang masih tergolong kecil

dibandingkan  dengan luas wilayah yang akan di tangani. tetapi karena sifat

KPA hanya sebagai koordinasi, maka implementasi kebijakan

penanggulangan HIV/AIDS di Bandar Lampung melibatkan stakeholder.

Sedangkan faktor sarana dan prasarana serta finansial sudah terpenuhi dengan

baik.

c. Disposisi atau Sikap kecenderungan pelaksana sudah terlihat sangat baik. Hal

ini dikarenakan adanya dukungan dari berbagai pihak yang mendukung

sepenuhnya program penanggulangan HIV/AIDS untuk mencapai Indonesia

bebas penyakit menular. Para pelaksana juga telah memberikan pelayanan

yang baik, sopan dan ramah, menjadi salah satu bukti bahwa tenaga pelaksana

benar-benar memiliki kemauan dan kepatuhan dalam melaksanakan program

penanggulangan HIV/AIDS di Bandar Lampung.

d. Pada faktor struktur birokrasi dapat dilihat dari indikator-indikator, yaitu: .

pertama, indikator SOP pada KPA kota Bandar Lampung selaku pelaksana

program belum memiliki SOP khusus. Namun, dalam memberikan layanan

kepada masyarakat diserahkan kepada masing-masing stakeholder. Kedua,
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indikator fragmentasi telah berjalan baik karena telah sesuai dengan peran

dan tugas serta koordinasi antar pihak pelaksana dalam penyuluhan.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan dalam implementasi program penanggulangan

HIV/AIDS adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan upaya program penanggulangan HIV/AIDS di Bandar

Lampung perlu adanya penambahan jumlah para personil di KPA Kota Bandar

Lampung yang melaksanakan program penanggulangan HIV/AIDS agar

pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS semakin lebih baik apabila

jumlah pelaksananya lebih banyak.

2. KPA Kota Bandar Lampung perlu membuat Standar Operational Procedures

(SOP) khusus program penanggulangan HIV/AIDS untuk mengatur perosedur-

prosedur kerja agar lebih terencana dan terperinci dengan baik.
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