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PENGANTAR
Prevalensi HIV/AIDS di Indonesia tercatat paling tinggi di antara kawasan Asia
Tenggara, dengan jumlah kumulatif dari tahun 2005 hingga 2015 sebesar
191.073 kasus HIV dan 77.121 kasus AIDS. i Selama sepuluh tahun terkahir,
berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah mulai dari program
harm reduction di tahun 2006, pencegahan penularan melalui transmisi seksual
(PMTS), pencegahan penularan ibu ke anak (PPIA), hingga Strategic Use of ARV
(SUFA) pada tahun 2013. Namun, program-program tersebut masih belum bisa
mengatasi permasalahan HIV/AIDS sepenuhnya di Indonesia.
Salah satu penyebab kurang efektifnya program penanggulangan HIV/AIDS
adalah masih tingginya stigma dan diskriminasi kepada orang dengan HIV/AIDS
(ODHA) dan populasi yang beresiko tinggi terinfeksi HIV/AIDS (umumnya
dikenal dengan sebutan ‘populasi kunci’). Direktur Eksekutif UNAIDS
mengemukakan bahwa stigma merupakan tantangan terbesar yang
menghambat kegiatan penanggulangan di tingkat masyarakat, nasional, dan
global.ii Anggapan mengenai perilaku berisiko sebagai sesuatu yang melanggar
norma dan nilai lokal sering kali menjadi dasar kekeliruan pandangan dalam
menyikapi HIV/AIDS. Di Indonesia, populasi kunci yang beresiko tinggi terinfeksi
HIV/AIDS adalah pengguna narkotika jarum suntik, laki-laki yang berhubungan
seks dengan laki-laki, serta pelaku seks berisiko. Sebagian besar masyarakat
masih memiliki mispersepsi terhadap populasi kunci sebagai orang dengan
perilaku amoral atau asusila. Pemarginalan ODHA dan populasi kunci seakan
terlegitimasi sebagai sanksi sosial.
Sebagai lembaga yang memiliki fokus dalam hal pemenuhan hak asasi manusia
bagi masyarakat, termasuk ODHA dan populasi kunci, LBH Masyarakat
memandang perlu untuk melakukan pemantauan stigma dan diskriminasi yang
dilakukan terhadap ODHA dan populasi kunci. Cara yang diambil oleh kami
adalah melalui pemantauan dan dokumentasi media daring (online) terkait
berita-berita yang mengandung unsur stigma dan perlakuan diskriminatif
terhadap ODHA dan populasi kunci di sepanjang tahun 2016. Kami berharap
pemantauan yang kami lakukan ini dapat membantu memetakan situasi terkini
mengenai permasalahan stigma dan diskriminasi HIV/AIDS di Indonesia.
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METODE PEMANTAUAN DAN PENCATATAN
Pengumpulan data dihasilkan melalui teknik pemantauan media. Tujuan dari
pemantauan media adalah untuk mempelajari informasi, mengontrol, dan
meramalkan perubahan atas sebuah isu spesifik.iii Konten media yang berkaitan
dengan isu HIV/AIDS yang memuat stigma dan perlakuan diskriminasi terhadap
ODHA dan populasi kunci dibaca, didata, kemudian didokumentasikan. Data
yang sudah terkumpul lalu dianalisis untuk melihat berbagai pola dan tren yang
terbentuk, seperti bentuk-bentuk stigma, bentuk-bentuk diskriminasi,
lingkungan stigma/disrkiminasi, dan pelanggaran HAM yang diterima
perempuan dan anak positif HIV/AIDS. Analisis data dalam laporan ini kemudian
dapat dipelajari dan dikembangkan menjadi produk advokasi lain.
Pengumpulan data dilakukan secara berkala setiap minggu, mulai dari bulan
Januari hingga Desember 2016. Media yang dipantau meliputi media arus
utama (mainstream media) dalam jaringan (online media). Media online
digunakan karena alasan kecepatan, kepraktisan, dan fleksibilitas. Media yang
diakses mencakup media lokal dan nasional, dengan daftar sebagai berikut:
Tabel 1. Daftar Media Online
No.

Nama Media

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Republika
Tribun News
Okezone
BeritaSatu
MetroTV News
Sindo News
Liputan 6
Antara News
Kompas
Pikiran Rakyat
Go Riau
Pro Kaltim
Tempo.co
Viva News
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Jumlah
8
8
7
6
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2

No.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Nama Media
Merdeka
Lampung Post
Rima News
Hallo Riau
Radar Kaltim
Tribun Batam
Siaga Indonesia
Pos Kota
Radar Pekalongan
Prokal
Suara Jatim Post
Harian Riau
Suara Merdeka
Rakyat Sulsel

Jumlah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Pontianak Post
Radar
Kalimantan
Utara
Pojok Jabar
Tribun Manado
Solopos
Medan Satu
JPNN
CNN Indonesia
Potret News
Sriwijaya Post
Klik Samarinda

2

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

40

Harian Terbit

41 Harapan Rakyat
42 Metropolitan
43 Pedoman Makassar
44 Berita Sumut
45 Koran Kaltim
46 Sorot Gunung Kidul
47 Radar Cirebon
48 Berita Jatim
49 Radar Kaltara
50 Indopos
Jumlah = 102 Berita

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tabel 1. Daftar Media Online.

Untuk menyaring informasi yang relevan dengan topik secara efisien
dibutuhkan kata kunci yang tepat.iv Kami memasukan kata kunci seperti
‘penderita HIV/AIDS’, ‘pasien HIV/AIDS’, ‘masalah Voluntary Counselling and
Testing (VCT)’, ‘masalah (antiretroviral) ARV’, ‘wajib VCT’, dan ‘ODHA ditolak’.
Kata-kata kunci tersebut dianggap cukup representatif dan relevan dengan
berita HIV/AIDS yang kami targetkan. Penggunaan kata kunci ini juga
merupakan proses awal penyeleksian data.
Kami menyadari bahwa tidak semua stigma dan diskriminasi ODHA diliput oleh
media. Karena keterbatasan waktu, maka kami hanya membatasi pemantauan
pada media online, tetapi dimungkinkan juga pengambilan berita di media
cetak. Kelemahan lain dalam pemantauan media ini adalah rawan terjadinya
ketidaklengkapan detil dalam pemberitaan media online. Selain itu, subjektivitas
pemaknaan narasi atas stigma dan diskriminasi juga menjadi kendala dalam
proses pendokumentasian data. Pemantauan media ini juga tidak
memperhitungkan akurasi data berdasarkan kredibilitas media yang dipantau.
Berita yang didapatkan kemudian dirangkum isinya ke dalam variabel-variabel
yang sudah ditentukan sebelumnya oleh tim pengumpul data. Secara
keseluruhan, komponen-komponen yang telah kami tentukan dirasa cukup
untuk mendokumentasikan berita. Melalui komponen-komponen inilah data
diolah dan dianalisa kecendrungan polanya.
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STIGMA DAN DISKRIMINASI TERHADAP ODHA
Stigma dan diskriminasi seolah menjadi hukuman sosial masyarakat terhadap
ODHA yang bisa terjadi dalam beragam bentuk, seperti penolakan dan
pengasingan terhadap ODHA. Stigma dan diskriminasi seringkali dirujuk
sebagai suatu kesatuan. Stigma yang diterima oleh ODHA umunya diikuti
dengan perlakuan diskriminatif. Namun, prinsipnya stigma dan diskriminasi
adalah dua hal yang berbeda dan terpisah. Definisi stigma secara umum adalah
ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh
lingkungannya.v Sementara diskriminasi diartikan sebagai
pembedaan
perlakuan terhadap sesama warga negara, berdasarkan warna kulit, golongan,
suku, ekonomi, agama dan sebagainya, yang berdampak pada pemenuhan hak
asasi manusia (HAM) orang tersebut.vi Oleh karena itu, dalam bab pembahasan
ini kami akan mengulas secara terpisah antara bentuk-bentuk stigma dengan
bentuk-bentuk diskriminasi.

Stigma terhadap ODHA
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Terdapat 102 berita yang kami dokumentasikan. Sebanyak 53 berita masuk ke
dalam kategori berita mengenai stigma terhadap ODHA. Seperti yang dapat
dilihat dalam tabel di atas, pengelompokkan berita tentang stigma terhadap
ODHA kami kategorikan ke dalam 10 kategori berbeda sesuai dengan kemiripan
atau kesamaan isu dan kriteria. Bentuk stigma paling banyak dari berita yang
kami dapatkan adalah pewajiban VCT yaitu sebanyak 13 artikel. Di dalamnya
terdiri dari kewajiban screening untuk ibu hamil, wajib VCT di perusahaan, wajib
VCT di kalangan PNS sebulan sekali dan wajib VCT untuk orang-orang yang
merasa melakukan pola perilaku hidup berisiko.
Pewajiban VCT merupakan pelanggaran HAM. Tes HIV harus dilaksanakan
secara sukarela (voluntary), bukan wajib (mandatory). Hal ini merupakan bagian
dari hak seseorang untuk memutuskan apa yang menurutnya baik untuk diri
dan kesehatannya. World Health Organisation (WHO) juga telah menyampaikan
keberatannya atas kebijakan-kebijakan wajib VCT yang dilakukan di banyak
tempat.vii Pewajiban VCT bukan hanya tidak memiliki justifikasi, tetapi justru
berpotensi melemahkan upaya penanggulangan HIV yang efektif.
Kesalahan paradigma HIV/AIDS sebagai dampak dari perilaku negatif
menduduki peringkat kedua berita terbanyak, yakni 12 berita. Dari berita-berita
yang kami tangkap, HIV/AIDS sering diidentikkan dengan yang menurut
kebanyakan masyarakat dianggap sebagai perilaku amoral atau asusila, seperti
seks bebas, penggunaan narkotika dan homoseksualitas. Stigma tersebut
seringkali dengan mudahnya digeneralisisasi oleh banyak pihak, sehingga
stigma ODHA sebagai orang-orang yang asusila dan amoral seakan diterima
dengan mudah oleh masyarakat.
Banyaknya berita yang mengasosiasikan ODHA dengan amoralitas dan asusila
menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat dan media mengenai
perilaku berisiko HIV/AIDS. Kurangnya pemahaman mengenai informasi
tersebut pada banyak lapisan masyarakat yang menjadikan stigma dan
diskriminasi terhadap ODHA tumbuh subur. Perilaku berisiko adalah perilakuperilaku yang membawa risiko tinggi terkena infeksi HIV pada seseorang.viii
Perilaku beresiko ini termasuk penggunaan jarum suntik tidak steril secara
bergantian, hubungan seksual yang tidak aman, menerima transfusi darah yang
terkontaminasi virus HIV, maupun penularan dari ibu hamil ke anak dalam
kandungannya. Penggunaan jarum suntik tidak steril, misalnya, dapat terjadi
bukan hanya dalam konteks penggunaan narkotika jarum suntik, tetapi juga
pembuatan tato, atau aktivitas lain yang melibatkan jarum suntik yang tidak
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steril. Demikian juga dengan hubungan seksual yang tidak aman yang dapat
dilakukan oleh orang dengan orientasi heteroseksual maupun homoseksual.
Jenis stigma lainnya yang banyak bermunculan pada berita yang kami
dokumentasikan adalah pelekatan HIV/AIDS pada kelompok masyarakat
tertentu. Terdapat lima berita dengan pesan seperti ini. Kelompok yang
dianggap sebagai pembawa HIV/AIDS di antaranya adalah wisatawan
mancanegara, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan ibu rumah tangga. Wisatawan
mancanegara dianggap memiliki potensi untuk menularkan HIV/AIDS ke
Indonesia dikarenakan kesalahpahaman atas gaya hidup seks bebas yang
dituduhkan kepada mereka. Begitupun dengan TKI/TKW yang kembali ke
Indonesia dianggap membawa pulang virus tersebut sehingga akan
membahayakan. Perempuan dianggap sebagai kelompok paling rentan tertular
HIV/AIDS, sehingga dapat mengancam kelompok ibu rumah tangga. Dalam
banyak kasus, ibu rumah tangga tertular dari suaminya yang memiliki riwayat
hidup dengan perilaku berisiko.
Kesemua pandangan ini tidak didasarkan pada bukti ilmiah, dan justru
berpotensi memunculkan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap kelompok
masyarakat tersebut. Seperti yang telah kami sampaikan, HIV/AIDS hanya dapat
ditularkan melalui cara-cara tertentu. Infeksi HIV tidak melihat latar belakang
kewarganegaraan maupun jenis pekerjaan.
Tingginya pemberitaan berunsur stigma tidak terlepas dari peranan media.
Dalam menyampaikan berita, masih banyak media yang menggunakan judul
yang menyetigma ODHA maupun populasi kunci. Untuk itu kami menganggap
hal tersebut secara tidak langsung menyumbang pada stigma terhadap ODHA.
Ketidakpekaan terhadap isu HIV/AIDS diduga menjadi faktor banyaknya
pemberitaan bernada stigma di banyak media. Hal ini menunjukkan bahwa
pemahaman mengenai HIV/AIDS perlu juga untuk diberikan kepada jurnalis dan
rekan-rekan media.
Selain itu, terdapat pula bentuk-bentuk stigma lainnya yang dapat dilihat pada
tabel di atas yang jumlahnya tidak sebanyak isu-isu sebelumnya. Namun beritaberita tersebut juga memiliki kontribusi besar dalam menyumbang kesuburan
stigma terhadap ODHA. Stigma terhadap ODHA dan populasi kunci ini
berdampak pada keengganan mereka untuk dilihat sebagai bagian dari
kelompok ODHA dan populasi kunci. Akibat keengganan tersebut, mereka
sering kali memilih untuk tidak mau tahu status dan tidak mau berobat ketika
tahu statusnya. Hal ini justru akan semakin mempersulit upaya penanggulangan
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HIV yang efektif di Indonesia. Sebaliknya, wacana-wacana yang positif yang
mendukung ODHA dan populasi kunci mau untuk mengetahui status dan
mengakses pengobatan harus justru harus dikembangkan.

Diskriminasi terhadap ODHA

Dari 102 berita yang kami dokumentasikan, 29 di antaranya kami kelompokkan
menjadi berita yang memiliki unsur diskriminasi. Dari berita-berita tersebut kami
mengelompokkannya lagi ke dalam 8 bentuk diskriminasi terhadap ODHA.
Pengelompokkan ini kami lakukan dengan melihat pada kesamaan isu yang
diangkat.
Dari gambar tersebut di atas, bentuk diskriminasi paling banyak terjadi dalam
ranah pemenuhan hak atas kesehatan, yaitu ketika mengakses layanan
kesehatan. Dari data kami, sebanyak 12 berita mengangkat mengenai persoalan
akses layanan kesehatan. Beberapa berita di antaranya terkait dengan:
•
•

Penolakan dan pemulangan pasien ODHA, termasuk anak dengan
HIV/AIDS (ADHA), oleh rumah sakit atau puskesmas.
Penolakan ketika pasien ODHA melakukan klaim jaminan kesehatan.
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•
•

Kesulitan mengakses layanan kesehatan karena terkendala biaya.
Penolakan operasi caesar terhadap ODHA yang akan melahirkan.

Dalam masalah mengakses layanan, biasanya penyedia layanan kesehatan akan
berdalih belum memiliki alat bedah khusus untuk ODHA.ix Namun tentunya jika
kita melihat pada fakta HIV/AIDS sebagai bagian dari program nasional, di mana
fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama pun telah didorong untuk mampu
memberikan pengobatan, klaim ketiadaan sumber daya ini patut dipertanyakan.
Pun benar sumber daya tersebut tidak ada, pemberi layanan kesehatan wajib
menggunakan mekanisme rujukan sehingga pasien tetap dapat terpenuhi
haknya. Dengan demikian, jika tenaga kesehatan menolak memberikan
pelayanan kesehatan, maupun memberikan rujukan kepada fasilitas kesehatan
dengan layanan yang lebih paripurna, dapat dikatakan bahwa tenaga kesehatan
tersebut telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap ODHA.
Bentuk diskriminasi lainnya yang berhasil kami dokumentasikan adalah
penutupan lokalisasi dan kriminalisasi pekerja seks. Penutupan lokalisasi ini
didasari pada argumentasi lokalisasi sebagai tempat penyebaran HIV/AIDS.
Banyak pihak menilai dengan ditutupnya tempat-tempat lokalisasi dan
menghukum para pekerja seks akan membuatnya berhenti, sehingga dapat
menghentikan penyebaran HIV/AIDS. Padahal dampak dari penutupan
lokalisasi adalah penghambatan terhadap program penanggulangan HIV/AIDS.
Pekerja seks yang biasa mengakses layanan ARV menjadi sulit untuk dijangkau
karena mereka menyebar ke tempat lain yang lebih terpencil. Hal ini akan
berujung pada penyebaran HIV/AIDS semakin meluas karena tidak lagi
terkontrol. Selain itu, pembubaran lokalisasi juga pada dasarnya melanggar hak
atas privasi seseorang. Setiap orang berhak dengan bebas menentukan apa
yang ingin dilakukan dengan tubuhnya. Pembubaran lokalisasi justru
menyebabkan pekerja seks sulit melakukan pekerjaannya dan menjadi semakin
rentan pada kekerasan. Dengan demikian, hal ini justru akan menambah stigma,
diskriminasi dan kerentanan terhadap HIV.x
Sementara pada bidang ketenagakerjaan, bentuk diskriminasi yang biasa terjadi
adalah pemberhentian hubungan kerja (PHK) karena status HIV/AIDS. Dari 3
berita yang kami temui, PHK terhadap ODHA terjadi di instansi pemerintah
seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pegawai di lembaga pemerintah diwajibkan untuk bebas dari HIV/AIDS karena
dianggap tidak memberikan contoh yang baik sebagai pelayan masyarakat,
untuk itu dilakukan tes HIV/AIDS berkala untuk mengetahui statusnya. Apabila
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diketahui hasilnya adalah positif HIV/AIDS maka pegawai bersangkutan akan
ditindak.
Dalam hal seperti ini, terdapat dua jenis praktik diskriminasi. Pertama, pewajiban
tes HIV untuk karyawan yang melanggar hak atas privasi dan hak atas kontrol
terhadap tubuhnya. Kedua, PHK yang dilakukan atas dasar status karyawan yang
positif HIV/AIDS merupakan pelanggaran terhadap hak atas pekerjaan dan hak
atas perlakuan yang tidak diskriminatif. Di sisi lain, pewajiban tes dan PHK bagi
karyawan karena status HIV/AIDS juga merupakan pelanggaran dari Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68/MEN/IV/2004 tentang
Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.
Tindakan diskriminatif yang juga sering dialami oleh ODHA adalah dijauhi oleh
orang-orang di sekitarnya maupun dalam konteks pengaksesan layanan
kesehatan. Tenaga kesehatan menempatkan mereka di ruangan khusus ODHA
dengan tujuan agar pasien ODHA tidak menularkan ke pasien lainnya. Hal ini
dilakukan walaupun tidak ada faktor risiko penularan HIV/AIDS, seperti misalnya
terhadap ODHA yang dirawat karena sakit panas. Pengucilan atau isolasi ini juga
terjadi di rumah tahanan negara (rutan) atau lembaga pemasyarakatan (lapas),
dimana tahanan atau warga binaan yang ketahuan positif HIV/AIDS akan
ditempatkan di sel khusus agar tidak menularkan ke yang lain.
Pengucilan ini sering kali dilakukan tanpa dasar. Dalam berbagai konteks,
pengucilan maupun isolasi tidak perlu dilakukan karena tidak ada risiko
penularan yang terjadi. Misalnya, ODHA yang dirawat karena sakit panas tidak
perlu ditempatkan di ruangan khusus. Pun ditempatkan di ruangan umum
bersama dengan orang yang negatif HIV/AIDS, penularan HIV/AIDS tetap tidak
akan terjadi jika faktor risiko penularan tidak ada. Faktor risiko penularan ini
misalnya adalah penggunaan jarum suntik tidak steril secara bergantian,
penularan dari ibu ke anak, maupun hubungan seksual yang tidak aman.

Pemberitaan Netral
Dari data temuan, kami menyadari bahwa ada bentuk-bentuk tindakan yang
tidak bisa digolongkan ke dalam bentuk stigma maupun bentuk diskriminasi.
Kelompok berita ini tidak secara eksplisit memuat konten stigma dan
diskriminasi terhadap ODHA, hanya memuat fakta-fakta temuan di lapangan
terkait isu HIV/AIDS, atau dapat dikatakan berita netral. Hasil
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pendokumentasian kami menemukan sebanyak 20 dari 102 berita yang memuat
berita seperti ini.

Diagram di atas menggambarkan bentuk paling banyak adalah pemaparan data
tentang ODHA, sebanyak 7 berita. Pemetaan yang dilakukan bertujuan untuk
mengetahui berapa jumlah ODHA di wilayah tersebut agar bisa ditentukan
langkah penanganan HIV/AIDS yang tepat. Dengan data ini, diharapkan
pemerintah dapat menutup kesenjangan antara fasilitas layanan kesehatan
dengan jumlah pasien sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan ODHA dan
memudahkan ODHA untuk menjangkau layanan.
Selain itu, berita netral ini, atau bahkan berita yang berisikan konten positif,
penting untuk terus dimunculkan. Hal ini dikarenakan berita netral dan positif
dapat menyeimbangi berita negatif, sehingga wacana mengenai HIV/AIDS yang
dibangun oleh masyarakat tidak hanya yang bersifat negatif. Diharapkan,
banyaknya berita-berita netral dan positif ini dapat membantu upaya mengatasi
stigma dan diskriminasi di masyarakat terhadap ODHA maupun populasi kunci.
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Pelaku Stigma dan Diskriminasi

Dari tabel di atas, tampak bahwa pihak yang paling banyak melakukan stigma
dan diskriminasi terhadap ODHA berasal dari lembaga negara, seperti
Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan
Kementerian Ketenagakerjaan dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Selain
itu, pejabat daerah serta penyedia layanan kesehatan juga menjadi pihak yang
paling banyak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Ironisnya,
justru mereka adalah pelayan masyarakat yang seharusnya mengedepankan
asas non-diskriminasi dalam melaksanakan dan memberikan pelayanannya.
Seperti contoh KPA yang dibentuk dalam rangka meningkatkan upaya
pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang lebih intensif, menyeluruh,
terpadu dan terkoordinasi. Hal tersebut nyatanya tidak lantas membuat KPA
bersih sebagai pelaku stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Contoh lainnya
adalah kewajiban pejabat pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas
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layanan kesehatan masih belum terpenuhi. Fasilitas layanan kesehatan yang ada
belum ramah terhadap ODHA serta perlakuan diskriminasi yang diterima dari
tenaga kesehatan membuat mereka enggan untuk mengakses layanan yang
ada.
Fungsi legislatif yang direpresentasikan oleh dewan perwakilan rakyat (DPR)
juga turut melakukan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Pembuatan
kebijakan yang dilakukan oleh DPR seharusnya mampu mengakomodasi
kebutuhan ODHA di segala bidang. Namun nyatanya hal tersebut masih jauh
dari harapan. Masih banyak peraturan-peraturan di daerah yang
mendiskriminasi ODHA, seperti masih banyaknya peraturan yang mewajibkan
VCT.

Lingkungan Stigma dan Diskriminasi

Tampak pada diagram di atas, stigma dan diskriminasi pada ODHA paling
banyak terjadi di bidang kesehatan, yakni sebanyak 56 dari 102 berita. Temuan
ini tidak mengagetkan, mengingat HIV/AIDS utamanya adalah persoalan
kesehatan. Masalah kesehatan yang sering muncul seperti kurangnya
ketersediaan ARV dan klinik VCT, pasien ODHA diperlakukan berbeda dan
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dianggap tidak setara dengan pasien lainnya, pewajiban tes HIV untuk ibu hamil,
dan lain sebagainya.
Bentuk-bentuk penolakan yang sering dialami ODHA ketika ingin mengakses
layanan kesehatan menimbulkan suatu kondisi yang tidak kondusif karena
mereka merasa tidak nyaman. Hal tersebut akan berpotensi pada turunnya
tingkat kesehatan ODHA serta program-program pencegahan HIV/AIDS
lainnya. Selain itu, terjadinya praktik stigma dan diskriminasi di layanan
kesehatan menunjukkan bahwa hak atas kesehatan ODHA belum terpenuhi
seluruhnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Komentar Umum Persatuan BangsaBangsa (PBB), hak atas kesehatan terdiri dari 4 (empat) elemen dasar, yaitu
ketersediaan, keterjangkauan, keberterimaan, serta kualitas. xi
Aspek berikutnya yang juga banyak terjadi praktek stigma dan diskriminasi
adalah aspek ketenagakerjaan. Dokumentasi kami menunjukkan terdapat 13
berita yang berisi tentang stigma dan diskriminasi di aspek ketenagakerjaan. Hal
ini termasuk, misalnya pewajiban VCT untuk karyawan guna mengetahui status
HIV mereka. Kami mensinyalir rendahnya pengetahuan masyarakat tentang
HIV/AIDS membuat masyarakat, termasuk di lingkungan kerja, takut untuk
berinteraksi dengan ODHA. Oleh karena itu, kebanyakan dari pemberi kerja
mewajibakan tes HIV untuk karyawan. Selain itu, pandangan bahwa ODHA tidak
bisa produktif dalam bekerja juga kami sinyalir sebagai penyebab munculnya
pewajiban tes HIV di lingkungan kerja. Pada beberapa berita bahkan
menyebutkan institusi negara akan menindak, bahkan memberhentikan
karyawannya yang ketahuan mengidap HIV/AIDS.
Di banyak bidang lain juga sebenarnya masalah HIV/AIDS selalu ada, akibat dari
kurangnya pemahaman masyarakat akan HIV/AIDS. Pun demikian dengan cara
pendekatan yang salah yang dilakukan oleh negara dalam rangka pencegahan
dan penanganan HIV/AIDS. Tumpang tindih peraturan, maladministrasi di
lapangan, layanan kesehatan yang masih jauh dari harapan serta tenaga
kesehatan yang diskriminatif masih menjadi masalah yang belum terselesaikan
hingga saat ini.

DISKRIMINASI HIV: STIGMA YANG MEWABAH

PENUTUP
Berdasarkan analisis mengenai hasil pemantauan dan dokumentasi isu stigma
dan diskriminasi terhadap ODHA, kesimpulan yang kami dapatkan adalah:
• Sebanyak 102 berita stigma dan diskriminasi terhadap ODHA yang berhasil
kami kumpulkan sepanjang tahun 2016.
• Terdapat 53 pemberitaan terkait stigma, yang paling banyak adalah
pewajiban VCT untuk mengetahui status HIV/AIDS yaitu sekitar 24,5%.
• Sementara itu ada 29 berita yang memuat mengenai praktek diskriminasi.
Sebagian besar seputar permasalahan ODHA dalam mengakses layanan,
yaitu sebesar 41,4%.
• Terdapat 20 berita, atau sebesar 19,6%, yang memiliki konten yang netral
mengenai ODHA dan HIV.
• Pelaku stigma dan diskriminasi paling banyak adalah pegawai lembaga
negara yang memberikan pelayanan masyarakat, dengan persentase paling
banyak adalah dari kementerian berbagai bidang yaitu 37,3%.
• Sebanyak 55% stigma dan diskriminasi yang kami dokumentasikan terjadi
pada bidang aspek pemberian layanan kesehatan.
Stigma dari diskriminasi yang diterima oleh ODHA dari lingkungan sosialnya
dapat menghambat proses pencegahan dan pengobatan. Situasi seperti ini
justru hanya memperburuk keadaan mengingat persoalan tentang HIV tidak
sesederhana itu. Sehingga penting untuk melaksanakan langkah-langkah
penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.Semakin banyak
masyarakat yang peduli akan HIV/AIDS maka akan dapat menghentikan stigma
dan diskriminasi.
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