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LBHM merupakan perkumpulan individu yang percaya bahwa
setiap insan mempunyai potensi untuk berpartisipasi aktif dalam
melakukan pembelaan dan bantuan hukum, menegakkan keadilan
serta berkontribusi dalam perlindungan hak asasi manusia. LBHM
percaya kepada kesetaraan, non diskriminasi dan pengakuan
terhadap martabat manusia yang inheren. LBHM membela hak
setiap manusia yang tercabut tanpa membedakan latar belakang,
suku, agama, ras, etnis, status sosial, orientasi seksual, identitas
jender, status HIV, kesehatan jiwa, ataupun status lainnya.
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PENGANTAR
Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kesehatan
berkaitan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Ketersediaan
layanan kesehatan dan obat-obatan, lingkungan yang bersih dan sehat,
serta hal-hal lain terkait dengan kesehatan adalah faktor yang vital bagi
keberlangsungan hidup manusia. Tanpa hal tersebut, manusia mungkin
sulit untuk hidup secara bermartabat, bahkan kesehatan yang buruk dapat
memperpendek usia harapan hidup seseorang. Oleh karena itu, kesehatan
harus diperoleh oleh setiap orang.
Indonesia menjamin pemenuhan hak atas kesehatan melalui UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kehadiran Undang-Undang
ini sendiri merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjamin
kesehatan masyarakatnya dengan menyediakan layanan kesehatan yang
kompeten dan berasaskan non-diskriminasi, walaupun dalam praktiknya
pemenuhan hak atas kesehatan tidak luput dari pelanggaran.
Instrumen internasional dan nasional sepakat bahwa pemenuhan hak atas
kesehatan harus berasaskan, diantaranya, non-diskriminasi. Namun, dalam
prakteknya masih sering ditemui diskriminasi dalam layanan kesehatan.
Kelompok rentan seperti perempuan, anak, Orang Dengan HIV/AIDS
(ODHA), maupun kelompok masyarakat lain yang memiliki perilaku beresiko
terinfeksi HIV menjadi kelompok/orang yang sering mendapat stigma dan
diskriminasi, baik oleh pemberi layanan kesehatan maupun masyarakat.
Stigma dan diskriminasi akan menghambat pencapaian target pemenuhan
hak atas kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam instrumen nasional
maupun internasional.
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Atas dasar itulah, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) membuat
buku saku ini guna memberikan pemahaman dasar mengenai hak atas
kesehatan serta relevansinya dalam isu HIV. Kami berharap buku saku ini
menjadi pegangan bagi kelompok masyarakat, terutama masyarakat yang
rentan mengalami stigma dan diskriminasi dalam sektor kesehatan, serta
memberikan amunisi argumen ketika berada dalam situasi yang harus
mempertahankan hak atas kesehatan dari stigma dan diskriminasi.
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BAB I

MENGENAL
HAK ATAS
KESEHATAN
Pengertian/Definisi
Secara konsep, hak atas kesehatan tidak bisa disamakan dengan hak untuk
sehat. Kesalahpahaman umum yang sering terjadi menganggap negara
harus menjamin bahwa setiap warga negaranya harus sehat, dan oleh
karenanya mewajibkan mereka untuk hidup sehat. Namun, kesehatan juga
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang itu berada di luar kendali negara,
misalnya kondisi biologis dan sosial-ekonomi seseorang.1
Hak atas kesehatan bukan hanya berbicara tentang sakit dan tidak sakit.
Lebih jauh lagi, hak atas kesehatan menyangkut dua aspek penting, aspek
kebebasan (freedom) dan keberhakan (entitlements)2. Kebebasan pada hak
atas kesehatan yakni memberikan hak pada setiap orang untuk mengontrol
tubuh dan kondisi kesehatannya, termasuk kebebasan untuk melakukan
aktivitas seksual dan berreproduksi dan bebas dari gangguan/campur
tangan baik itu negara maupun orang ketiga. Sedangkan Keberhakan dalam
hak atas kesehatan sendiri yakni memberikan hak pada setiap orang untuk
1

Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komentar Umum Nomor 14: Hak Atas Standar Kesehatan
Tertinggi yang Dapat Dicapai, E/C.12/2000/4, 11 Agustus 2000, Paragraf 4.

2

Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komentar Umum Nomor 14: Hak Atas Standar Kesehatan
Tertinggi yang Dapat Dicapai, E/C.12/2000/4, 11 Agustus 2000, Paragraf 8.
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mendapatkan layanan kesehatan yang tidak diskriminatif dan menjunjung
kesetaraan dan kesempatan yang sama, misalnya hak untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan yang baik.
Negara, sebagai pemegang kewajiban pemenuhan hak asasi manusia
memiliki tanggung jawab dalam mematuhi kedua aspek di atas ketika
berbicara hak atas kesehatan. Tanggung jawab ini bisa dilakukan dengan,
misalnya, melakukan pengadaan pelayanan, barang dan fasilitas yang baik,
menyediakan layanan yang tidak diskriminatif, mengembangkan kebijakan/
undang-undang dan rencana aksi khusus, atau langkah-langkah serupa
lainnya untuk realisasi penuh atas hak kesehatan, seperti halnya hak asasi
manusia.3

Faktor Determinan Hak Atas Kesehatan
Berbicara kesehatan, terdapat beberapa faktor penentu dalam kesehatan
seperti lingkungan sosial dan ekonomi, lingkungan fisik serta karakteristik
dan perilaku individu orang tersebut. Di bawah ini adalah sebagian faktor
yang mempengaruhi kesehatan seseorang, yang disarikan dari World
Health Organization.4
A. Status sosial dan ekonomi
Pendapatan yang tinggi dan status sosial berpengaruh terhadap akses
kesehatan yang baik. Hal ini yang membuat gap besar antara si kaya
dan miskin dalam hal kesehatan.
B. Pendidikan
Rendahnya tingkat pendidikan memiliki hubungan dengan buruknya
status kesehatan, stress serta tingkat kepercayaan diri yang rendah

2

3

OHCHR, Fachsheet 31 “The Right To Health”, June 2008. Hlm. 5

4

https://www.who.int/hia/evidence/doh/en/
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C. Lingkungan fisik
Lingkungan fisik seperti air bersih, udara bersih, tempat kerja yang
sehat dan lainnya dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan
sehat.
D. Jaringan dukungan sosial
Dukungan dari keluarga, teman dan komunitas sangat berpengaruh
dalam kesehatan. Budaya - adat dan tradisi, dan kepercayaan keluarga
dan masyarakat semuanya dapat memengaruhi kesehatan.
E. Genetik
Faktor genetik juga berperan menentukan umur, kesehatan dan
penyakit tertentu. Selain itu faktor eksternal seperti perilaku pribadi,
merokok, minum dan bagaimana menghadapi tekanan, itu semua bisa
memengaruhi kesehatan
F. Layanan kesehatan
Akses dan penggunaan layanan kesehatan dapat mencegah dan
mengobati penyakit yang mempengaruhi kesehatan.
G. Gender
Setiap gender, baik perempuan dan laki-laki memiliki kerentanan yang
bisa saja berbeda terhadap penyakit tertentu di usia tertentu.

Dasar Hukum
Setiap orang berhak mendapatakan hak atas kesehatan yang tinggi, sudah
merupakan kewajiban pemerintah untuk menjamin hal tersebut. Untuk
mengeimplementasikan pemenuhan hak atas kesehatan diperlukannya
dasar hukum yang menjadi pendoman pemerintah dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat terhadap ha katas kesehatan yang tinggi. Adapun
dasar hukum yang terkait hak atas kesehatan sebagai berikut:

4

A. International
n Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966,
Article 12 5
“Negara yang menghadiri kovenan mengakui hak semua orang untuk
menikmati standar kesehatan fisik dan kesehatan mental yang paling
baik”.
n General Comment No. 14 (2000)
“Setiap orang berhak menikmati standar kesehatan tertinggi yang
dapat dicapai, untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Realisasi
hak atas kesehatan dapat tercipta melalui rumusan kebijakan kesehatan,
implementasi program kesehatan yang sudah dikembangkan oleh
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ataupun mengadopsi instrument
hukum tertentu”.
n Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination againts
Women (CEDAW) 1979, Article 12 6
“Negara harus mengambil langkah yang tepat untuk menghapus
diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia dalam bidang
pelayanan kesehatan untuk memastikan berbasis pada kesetaraan lakilai dan perempuan, akses pelayanan kesehatan, termasuk juga yang
berhubungan dengan keluarga berecana”.
“Negara harus memastikan layanan perempuan yang sesuai dengan
kehamilan, Haid/Menstruasi, dan periode pasca-melahirkan dengan
memberikan pelayanan gratis sesuai keperluan, serta mendapatkan
nutrisi yang memadai selama kehamilan dan menyusui”.
5

International Conventiont Economic, Social, and Culture Rights. 16 Desember 1966. Article 12, Hlm. 4

6

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination againts Women, 18 Desember 1979.
Article 12, Hlm. 5

5

n International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination (ICERD) 1965, Article 5 7
“Setiap orang berhak mendapat Hak atas kesehatan publik, perawatan
medis, jaminan sosial dan layanan sosial”.
n Convention on the Right of the Child (CRC) 1989, Article 24 8
“Negara mengakui hak atas anak untuk menikmati standar kesehatan
terbaik dalam kesehatan dan pelayanan dalam perawatan penyakit &
rehabilitasi kesehatan. Negara memastikan tidak ada hak yang dirampas
khususnya atas akses ke layanan kesehatan tersebut”.

6

7

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 21 Desember 1965. Article 5, Hlm. 3

8

Covention on the Rights of the Child 20 November 1989. Article 25, Hlm. 8

n Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD) 2006,
Article 25 9
“Negara mengakui hak atas orang dengan disabilitas untuk menikmati
standar kesehatan terbaik dalam kesehatan tanpa diskriminasi
berbasis disabilitas. Negara mengambil langkah yang tepat untuk
memastikan akses bagi para penyandang disabilitas dalam mengakses
layanan kesehatan, termasuk juga rehabilitasi yang berkaitan dengan
kesehatan”.
n International Convention on the Rights of Migrant Workers and
Members of their Families (CMW), 1990 Article 28 10
“Pekerja Migran dan anggota keluarganya memiliki hak untuk menerima
pelayanan medis apapun baik untuk keberlangsungan hidup mereka
atau menghindari bahaya yang tidak dapat diperbaiki untuk kesehatan
mereka atas dasar persamaan perlakuan dengan warga negara yang
bersangkutan”.
Hampir semua Kovenan Internasional yang terkait dengan kesehatan
sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia : CESCR (2006), CEDAW
(1984), CERD (1999), CMW (2012), CRC (1990), CRPD (2011).
B. Nasional
Peraturan hukum Indonesia yang mengatur tentang kesehatan telah
tertuang dalam Konstitusi dasar negara UUD 1945, UU dan Peraturan
Pemerintah, yakni:

9

Convention on the Right of Person with Disabilities 6 Desember 2006. Article 2, Hlm. 15-16

10

International Convention on the Rights of Migrant Workers and Members of their Families 18
desember 1990. Article 28, Hlm. 11
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n Undang-Undang Dasar RI 1945, Pasal 28H :
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal
dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak
memperoleh layanan kesehatan”.		
n Undang-Undang Dasar RI 1945, Pasal 34 ayat 3 :
“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.
n Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Pasal 42 :
“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat
mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan
bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan
yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, miningkatkan
rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

8

n Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Pasal
4 & 5) :
“Setiap orang berhak atas kesehatan” & “Setiap orang mempunyai
hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang
kesehatan, serta memperoleh pelayanan kesehatan yang aman,
bermutu, dan terjangkau dan juga setiap orang berhak secara mandiri
dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan
yang diperlukan bagi dirinya”.
n Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 21 Tahun 2013,
tentang Penanggulangan HIV/AIDS
n Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 52 Tahun 2017,
tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis B dari Ibu ke
Anak
n Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 10 Tahun 2018,
Pengawasan Bidang Kesehatan

Prinsip Right to Health
Hak atas kesehatan sendiri dikenal dengan empat prinsip.11 Pemahaman yang
baik akan keempat prinsip ini dapat membantu menganalisa pemenuhan
hak atas kesehatan di sebuah wilayah. Keempat prinsip tersebut adalah:
n Ketersediaan (Availability):
Prinsip ini mengatur bahwa layanan kesehatan harus tersedia dalam
jumlah yang cukup, baik dalam hal ketersediaan sumber daya manusia,
obat-obatan dan maupun sarana dan pra sarana lainnya.
11

United Nations, General Comment No. 14 (2000). Paragraph 12, Hlm. 4-5

9

n Keterjangkauan (Accessibility):
Ada empat turunan prinsip keterjangkauan, yaitu:
1.

Non diskriminasi, Layanan kesehatan harus dapat dijangkau
oleh siapa saja, terutama oleh kelompok masyarakat rentan dan
termarjinalkan. Tidak boleh ada diskriminasi berbasis gender, ras,
warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik, status kesehatan
dan latar belakang sosial lainnya yang dapat membatasi atau
menghilangkan penikmatan orang terhadap hak atas kesehatan.

2. Keterjangkauan secara fisik, dimana sarana dan pra sarana
kesehatan harus bisa dijangkau dan aman untuk semua kelompok.
3. Keterjangkauan

ekonomi,

berarti

layanan

kesehatan

harus

terjangkau secara ekonomi, terutama bagi masyarakat miskin.
4. Keterjangkauan informasi, dimana informasi mengenai kesehatan,
layanan kesehatan, hak dan kewajiban pasien, serta hal-hal lainnya

10

terkait dengan hak atas kesehatan harus terjangkau. Masyarakat
berhak mencari, menerima dan memberitahukan informasi apapun
terkait dengan kesehatan.
n Keberterimaan (Acceptability):
Layanan kesehatan yang diberikan harus sesuai dengan etika kedokeran
dan bisa diterima secara budaya, termasuk di dalamnya menghormati
kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status kesehatan bagi
mereka yg memerlukan. Pentingnya prinsip keberterimaan ini juga
berkaitan erat dengan kelompok masyarakat adat.
n Kualitas (Quality):
Masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan dengan kualitas
yang terbaik, meliputi obat-obatan, layanan kesehatan (peralatan) dan
juga tenaga kesehatan yang kompeten.

11
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BAB II

HIV/AIDS &
HAK ATAS
KESEHATAN
Bagian ini diadopsi dan diadaptasi dari Health and Human Rights Resource
Guide yang diterbitkan oleh Francois-Xavier Bagnoud (FXB) Center for Health
and Humanr Rights, the Harvard School of Public Health. Dokumen lengkap
dalam Bahasa Inggris dapat diakses melalui laman: www.hrrguide.org

Memahami HIV dan AIDS?
Pengertian HIV dan AIDS
HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan adalah virus yang
menyerang sel darah putih yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh
manusia. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome
merupakan suatu gejala berkurangnya kemampuan pertahanan kekebalan
tubuh yang disebabkan masuknya virus HIV ke dalam tubuh seseorang.

13

Infeksi HIV tidak selalu akan berkembang menjadi AIDS. Oleh karena itu,
keduanya harus dibedakan.12 Dalam kerangka program penanggulangan
HIV dan AIDS, orang yang hidup dengan HIV dikenal dengan sebutan
Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). 13

Bagaimana Penyebarannya?

Masyarakat

sering

kali

salah

dalam

memahami

penularan

HIV.

Kesalahpahaman yang sering terjadi diantaranya adalah kesalahpahaman
bahwa bersentuhan, makan bersama, gigitan nyamuk, bahkan berenang
dengan ODHA akan dapat menularkan virus HIV.
Walaupun HIV menular, penularannya tidaklah mudah. Penularan HIV dapat
terjadi jika ada pertukaran cairan tubuh antara ODHA dengan seseorang
yang tidak terinfeksi HIV. Perilaku yang berpotensi terjadi pertukaran cairan
tersebut sering disebut dengan istilah perilaku beresiko. Perilaku beresiko
tersebut di antaranya adalah hubungan seks (baik vaginal, anal, maupun
oral) yang tidak aman dengan pasangan yang positif HIV, penularan kepada
bayi yang terjadi selama masa kehamilan dan masa menyusui, serta berbagi
penggunaan alat suntik yang tidak steril, seperti untuk menggunakan
narkotika suntik, tato, maupun jarum untuk donor darah.

14

12

HHRRG, Chapter 2 “HIV, AIDS And Human Rights”, November 2013. Hlm. 2

13

LBH Masyarakat, Informasi Umum Seputar HIV/AIDS dan TB, 2017. Hlm. 1

Pun seseorang memiliki perilaku beresiko, ada empat syarat yang harus
dipenuhi seluruhnya untuk virus tersebut dapat menular ke orang lain.
Syarat tersebut dikenal dengan singkatan ESSE, yaitu exit (adanya jalur
keluar virus dari tubuh ODHA), sufficient (jumlah virus yang keluar cukup
banyak untuk dapat menginfeksi), survive (virus tersebut bertahan hidup),
dan enter (adanya jalur masuk virus ke tubuh orang yang tidak terinfeksi
HIV).

Bagiamana Pengobatan terhadap HIV?
Orang yang hidup dengan HIV dapat menjalani perawatan guna menahan
laju virus yang ada ditubuhnya. Perawatan ini dilakukan dengan terapi
anti retroviral (Anti-Retroviral Therapy, atau ART). Anti retroviral adalah
kombinasi obat yang dapat menekan reproduksi virus HIV di dalam
tubuh. Bila pengobatan tersebut bekerja secara efektif, maka dapat
menunda kerusakan kekebalan tubuh yang berimbas pada mencegah
ke tahap AIDS dan meminimalisir penularan HIV.14 Terapi anti retroviral
mewajibkan pasiennya untuk mengkonsumsi obat secara rutin setiap hari.
Ketidakpatuhan dapat berdampak pada resistensi tubuh terhadap obat
ARV.

14

https://www.who.int/hiv/topics/treatment/art/en/
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HIV/AIDS dan isu Hak Asasi Manusia (HAM)
Pendekatan hak asasi manusia sangat relevan untuk merespon
permasalahan HIV. Setidaknya ada 3 alasan untuk itu. Pertama, kurangnya
perlindungan HAM mengakibatkan kerentanan kelompok berperilaku
beresiko terhadap ODHA meningkat. Kedua, kurangnya perlindungan
HAM memicu stigma, diskriminasi, dan kekerasan terhadap ODHA
ataupun kelompok berperilaku beresiko. Ketiga, kurangnya perlindungan
HAM memperlambat, atau bahkan menghambat respon nasional
penanggulangan HIV.15

15

16

HHRRG, Chapter 2 “HIV, AIDS And Human Rights”, November 2013. Hlm. 5-6

Stigma dan diskriminasi ODHA
Stigma dan diskriminasi menjadi permasalahan utama yang mendorong
penyebaran HIV epidemik dan menghambat kebijakan publik yang efektif.
UNAIDS menyebut bahwa stigma merupakan proses mendevaluasi
seseorang karena status yang dianggap tidak layak oleh orang lain.
Sedangkan diskriminasi terjadi setelah individu itu mendapati stigmatisasi.16
Diskriminasi disini merujuk pada perbedaan perilaku yang menyebabkan
korbannya mengalami pengurangan penikmatan hak asasi manusia.
16

UNAIDS, HIV – Related Stigma, Discrimination, and Human Rights Violations: Case Studies of
Successful Program, April 2005.

17

Dalam konteks HIV, diskriminasi dapat menyebabkan kerentanan kepada
kelompok khusus baik itu secara sosial maupun hukum. ODHA, maupun
kelompok berperilaku beresiko sering mengalami perlakuan diskriminatif
bukan hanya dalam pemenuhan hak atas kesehatan, tetapi juga pemenuhan
hak asasi manusia lainnya seperti pekerjaan, pendidikan, kebebasan dan
hak-hak lainnya. Data dari LBH Masyarakat menunjukkan bahwa sepanjang
tahun 2017 – 2018, setidaknya 387 kasus pelanggaran HAM dialami oleh
ODHA dan kelompok beresiko tinggi di 17 kota di Indonesia.17
Stigma dan diskriminasi yang disangkutkan dengan HIV membuat orang
yang memiliki perilaku beresiko menjadi takut mencari informasi dan
edukasi terkait cara mengetahui status HIV, metode pencegahannya,
termasuk cara perawatannya jika terinfeksi HIV.
Edukasi yang tepat dan berbasis bukti mengenai HIV/AIDS sangat
dibutuhkan dalam menghilangkan stigma dan diskriminasi. Edukasi
memampukan seseorang untuk tidak lagi takut akan HIV, lebih berani untuk
melakukan tes, berani membuka status mereka bahkan mencari perawatan
bila perlu. Semua faktor ini berkontribusi pada lingkungan yang terbuka dan
inklusif.18 Edukasi yang baik seharusnya menargetkan masyarakat secara
umum, pemegang kepentingan, aparat Negara, sekaligus juga ODHA dan
kelompok berperilaku beresiko.

18

17

Aotari F dan Wirya A, Ancaman bagi Kesehatan Populasi Kunci HIV dan TB: Sebuah Laporan
Pelanggaran HAM, November 2017.

18

HHRRG, Chapter 2 “HIV, AIDS And Human Rights”, November 2013. Hlm. 10

Ketimpangan Gender dan Kekerasan Berbasis
Gender dan Status Perempuan dengan HIV
Sebagai dampak dari stigma dan diskriminasi, ODHA rentan menghadapi
pemiskinan dan pelanggaran hak asasi manusia. Perempuan dengan HIV,
khususnya, sangat rentan menghadapi persoalan ekonomi, hukum dan
sosial, yang berkelit kelindan dengan persoalan ketimpangan gender.
Ketimpangan gender sering kali membuat perempuan menjadi orang
terakhir yang mencari pengobatan jika dirinya sakit. Peran perempuan
sebagai pengasuh dalam keluarga membuat kesehatan perempuan tidak
menjadi prioritas. Tidak jarang pula perempuan memiliki akses sumbr daya
yang terbatas yang membuat mereka tidak mampu secara independen
mengakses layanan kesehatan. Kebergantungan perempuan ini juga
sering kali menjadi penyebab berkurangnya kemampuan bernegosiasi
perempuan terhadap perilaku seks yang tidak aman, seperti pemerkosaan
maupun seks tanpa kondom. Perempuan juga rentan akan kekerasan yang
dilakukan pasangannya yang memperbesar risiko HIV.19
Beberapa faktor terkait dengan
ketimpangan
kekerasan

gender
berbasis

dan
gender

membuat perempuan menjadi
lebih rentan terkena HIV/AIDS.
Sebanyak

75%

perempuan

hidup dengan HIV berada di
sub-Sahara Afrika.
19

HHRRG, Chapter 2 “HIV, AIDS And
Human Rights”, November 2013. Hlm.
11-12

19

Kriminalisasi terbukti menghambat upaya
penanggulangan HIV
Banyak negara di dunia, menempatkan laki-laki yang berhubungan seks
dengan laki-laki, pekerja seks, orang yang menggunakan narkotika suntik
dan tahanan adalah orang-orang yang mempunyai prevelansi terkena
HIV dibanding populasi lainnya. Hal ini dikarenakan perilaku mereka yang
beresiko. Mereka pun sering menjadi korban diskriminasi dalam kehidupan
sosial akibat perilaku mereka yang sering diasosiasikan dengan moralitas.
Di banyak Negara pula, pendekatan punitive, seperti kriminalisasi,
yang penuh dengan stigma dan diskriminasi akhirnya dipakai untuk
menghentikan perilaku beresiko tinggi kelompok-kelompok ini. Sebaliknya,
justru pendekatan seperti ini semakin menjauhkan mereka dari akses
terhadap pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan untuk melindungi
diri dari HIV maupun dari AIDS.
Kriminalisasi yang terjadi pada ODHA maupun kelompok yang beresiko
tinggi merupakan sebuah kemunduran dalam proses pencegahan dan
pengobatan HIV itu sendiri.
Kriminalisasi membuat orang
enggan mencari tahu status
mereka, yang mana hal ini
dapat

berdampak

terhadap
Laporan
bahwa

kondisi
UN

buruk
mereka.

mengatakan

kriminalisasi

tidak

berdampak pada perubahan
perilaku beresiko tersebut,
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maupun tren penyebaran HIV itu sendiri. Kriminalisasi justru merusak upaya
kesehatan public dan memiliki dampak yang merugikan kelompok rentan
Pada saat yang sama, sumber daya yang ditujukan untuk pencegahan,
pengobatan, dan perawatan HIV untuk populasi ini tidak sebanding
dengan prevalensi HIV, yang mewakili “kesalahan pengelolaan sumber
daya yang serius dan kegagalan untuk menghormati hak asasi manusia
yang fundamental.20

Pendekatan HAM dalam merespon HIV
Perlindungan HAM mesti diberikan bagi siapapun, terlepas apapun kondisi
ataupun status kesehatannya, termasuk status HIV. Hal ini dilakukan
untuk menciptakan hasil kesehatan yang baik. Dalam pendekatan HAM,
keterlibatan ODHA memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan
dari seorang ODHA. Perlindungan HAM bagi perempuan dan kelompok
marjinal lainnya yang beresiko terinfeksi HIV harus diberikan dan dilindungi
hak-haknya guna menjamin efektivitas respon terhadap HIV.
Ketika HAM menjadi panduan dalam merespon isu HIV, kerentanan
terhadap infeksi HIV berkurang dan ODHA dapat hidup dengan aman tanpa
stigma dan diskriminasi. Sebaliknya jika penghormatan, perlindungan dan
pemenuhan terhadap HAM tidak dipenuhi, maka risiko penyebaran HIV
meningkat, ODHA akan hidup dalam diskriminasi dan respon terhadap
HIV pun akan terhambat. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut,
prinsip-prinsip HAM seperti non-diskriminasi, partisipasi, inklusif, transparasi
dan akuntabilitas diperlukan demi memenuhi penghormatan, perlindungan
dan pemenuhan HAM seorang ODHA. 21
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Untuk merespon HIV dan AIDS diperlukan semua elemen HAM, sesuai
dengan hukum HAM yang ada. Hal ini meliputi pembagian tanggung
jawab kelembagaan, reformasi hukum dan layanan sosial yang selama ini
diskrimintaif dan tidak sesuai dengan prinsip HAM, serta mempromosikan
lingkungan yang mendukung kelompok rentan terhadap HIV.22 Untuk
lebih jelasnya, panduan international dalam merespon permasalahan HIV
ini dapat ditemui dalam International Guidelines on HIV/AIDS and Human
Rights (2006), dan Key Programmes to Reduce Stigma and Discrimination
and Increase Access to Justice in National HIV responses.

Respon Nasional HIV
Permasalahan lain adalah bagaimana
negara mempunyai kerangka nasional
dalam merespon HIV. Setiap negara
mempunyai

faktor

penghambat,

pendukung,

kerentanan,

serta

kelompok beresiko yang berbedabeda. Kerangka nasional HIV menjadi
penting untuk memobilisasi aktor-aktor
kunci, temasuk untuk memastikan
integrasi HAM dan HIV khususnya ke
dalam sector publik, yaitu kesehatan,
pendidikan,
jaminan

hukum

sosial,

dan

keadilan,

tempat

tinggal,

pekerjaan, imigrasi dan layanan publik.
22
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Indonesia, melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (JKN) yang merupakan penerapan dari prinsip Universal Health
Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Universal, menjamin beberapa
jenis layanan yang terkait dengan HIV. Dari 26 layanan, delapan jenis layanan
yang termasuk dalam JKN diantaranya adalah obat infeksi menular seksual
(IMS), konsultasi, dan rawat inap infeksi oportunistik.

23

Jauh sebelum JKN,

pemerintah Indonesia membuat Komisi Penanggulangan Aids Nasional
(KPAN) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1994. Lembaga ini
memiliki tujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian,
dan penanggulangan AIDS. Sayangnya KPAN diharuskan mengakhiri masa
tugasnya melalui Peraturan Presiden No. 124 Tahun 2016. Pembubaran
KPAN berdampak kurang baik terhadap kerja-kerja pemerintah dalam
menanggulangi permasalahan HIV nasional.

Penguatan Kelompok Rentan dan Kebijakan
Kesehatan Publik
Penguatan

kelompok

rentan

merupakan

bagian

penting

dalam

menanggulangi HIV/AIDS. Selama ini banyak kelompok rentan yang
terkena diskriminasi dan stigma yang akhirnya membuat mereka kesulitan
mengakses layanan kesehatan. Padahal akses layanan kesehatan penting
bagi mereka untuk mampu menghindari infeksi HIV maupun unutk tetap
dapat hidup produktif jika mereka terinfeksi HIV.
Untuk
dan

dapat

memperkuat

mempermudah

dalam

mengakses

mereka
layanan

kesehatan harus didukung oleh
kebijakan kesehatan publik yang
23
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mendukung layanan kesehatan HIV/AIDS. Kebijakan ini harus memastikan
penyediaan layanan pencegahan dan pengobatan HIV yang komprehensif
— seperti informasi dan pendidikan, tes dan konseling sukarela, layanan
kesehatan seksual dan reproduksi, kondom, layanan pengurangan dampak
buruk, perawatan obat, terapi antiretroviral, pengobatan untuk penyakit
terkait HIV/AIDS dan perawatan paliatif. 24
Perawatan dan pengobatan merupakan bagian dari hak atas kesehatan bagi
ODHA yang harus dipenuhi oleh negara. Hak setiap orang atas kesehatan
dijamin dalam konstitusi negara Indonesia yaitu pada Pasal 28H ayat (1).
Dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(UU Kesehatan) dinyatakan bahwa setiap orang:
a) Mempunyai

hak

yang

sama

dalam

memperoleh akses atas sumber daya di
bidang kesehatan;
b) Mempunyai

hak

yang

sama

dalam

memperoleh layanan kesehatan yang
aman, bermutu dan terjangkau;
c) Berhak secara mandiri dan bertanggung
jawab

menentukan

sendiri

pelayanan

kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. 25
Selain itu, melalui Pemerintah juga mengeluarkan serangkaian peraturan
lain yang menjadi kerangka peraturan HIV nasional, seperti diantaranya
Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan
HIV/AIDS, Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV, Peraturan Menteri Kesehatan No. 52

24
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Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu
ke Anak, Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN).

Anti Diskriminasi dan Pemidanaan ODHA
HIV/AIDS sangat berkelindan dengan stigma dan diskriminasi.

Stigma

dan diskriminasi mengakibatkan terhambatnya pencegahan, perawatan
dan pengobatan HIV. Stigma dan diskriminasi membuat ODHA ataupun
kelompok orang yang berisiko tinggi terinfeksi HIV rentan mendapat
kekerasan. Hal ini membuat mereka terdorong ke dalam kondisi
‘tersembunyi’ (hidden), sehingga semakin sulit untuk menjangkau maupun
dijangkau layanan kesehatan.26
Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2013 mengatur
tentang penghapusan diskriminasi terhadap ODHA.27 Namun, ditataran
implementasi, stigma dan diskriminasi terhadap ODHA masih sering
dirasakan. Hal ini dikarenakan, diantaranya, rendahnya pemahaman
masyarakat mengenai HIV itu sendiri. Dalam kajiannya, LBH Masyarakat
menyampaikan bahwa:
“Pemidanaan

sering

dipersepsikan

sebagai

tindakan

yang

dapat

menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat, termasuk mengatasi
persoalan kesehatan publik seperti HIV dan adiksi narkotika. Masyarakat
berasumsi bahwa pemidanaan memiliki kekuatan untuk menimbulkan
efek jera. Dalam konteks HIV, pemidanaan digunakan untuk mencegah
26
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dan menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan aktifitas yang bisa
menimbulkan transmisi HIV. Pendekatan pidana melalui kriminalisasi sangat
kontraproduktif dengan tujuan penghapusan stigma dan diskriminasi
terhadap orang dengan HIV/AIDS maupun populasi kunci. Kriminalisasi
justru berpeluang besar memperbesar stigma dan diskriminasi terhadap
ODHA. Anggapan sebagai orang yang amoral, dan label sebagai penjahat
bisa berdampak pada konsekuensi kriminalisasi. Kelompok rentan
seperti pekerja seks, transpuan, dan pengguna narkotika sangat rentan
dikriminalisasi.”28
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“Indonesia menjamin
pemenuhan Hak Atas Kesehatan
melalui Undang-Undang
No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan. Kehadiran UndangUndang ini sendiri merupakan
bagian dari komitmen Indonesia
dalam menjamin kesehatan
masyarakatnya dengan
menyediakan layanan kesehatan
yang kompeten dan berasaskan
non-diskriminasi”.
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