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PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi tidak serta-merta
menghilangkan kesalahpahaman tentang Human Immunodifieciency Virus
(HIV) dan AIDS. Kesalahpahaman ini berdampak pada munculnya stigma
terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan juga tindakan diskriminasi
yang melanggar hak asasi. Tidak cuma menyasar ODHA, stigma dan
diskriminasi ini juga berdampak bagi kelompok yang dianggap rentan
terinfeksi HIV seperti pengguna narkotika dan pasangan homoseksual.
Stigma ini kerap kali dilontarkan baik oleh pihak yang memiliki maupun tidak
memiliki kompetensi di bidang kesehatan. Contohnya adalah sebuah
pernyataan stigmatif dari seorang anggota legislatif daerah yang
mengatakan jika LGBT dapat menghasilkan dampak sosial serta penyakit. 1
Kelompok LGBT kerap kali disangkutpautkan dengan sumber HIV sekalipun
orientasi seksual tidak ada kaitannya dengan infeksi HIV. Berdasarkan
laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2017, tidak ada
perbedaan jumlah ODHA yang signifikan antara orang yang memiliki
orientasi seksual berbeda jenis kelamin dan sesama jenis kelamin. 2
Disinformasi tentang HIV menjadi satu faktor yang menyebabkan ODHA dan
kelompok rentan lainnya mendapatkan stigma yang kemudian
memunculkan beragam bentuk diskriminasi. Tindakan diskriminasi ini
muncul juga karena dorongan dari produk-produk hukum diskriminatif.
Contohnya, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang
LGBT yang mengkriminalisasi kelompok LGBT dan pekerja seks; potensi akan
kriminalisasi ini menjauhkan anggota komunitas yang terinfeksi HIV untuk
mengakses akses kesehatannya. 3 Stigma dan diskriminasi menjauhkan
M. Abduh Nugraha, “Anggota DPRD Dari Fraksi Golkar Menentang LGBT Di
Majalengka,” portaljabar.net, 25 Juli 2019, diakses di
https://portaljabar.net/web/21702/anggota-dprd-dari-fraksi-golkar-menentanglgbt-di-majalengka.html
2
Aisya Humaida dan Fuji Aotari, Ketidakadilan HIV: Krisis yang belum usai, (Jakarta:
LBH Masyarakat, 2019), hal. 16.
3
Husni Afriadi, “13 Orang Meninggal Dunia Akibat HIV/AIDS di Kota Pariaman,
Penyebab Terbesarnya Karena Gay,” covesia.com, 20 September 2019, diakses di
1
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ODHA dan kelompok lainnya untuk menikmati hak asasinya secara penuh,
salah satunya adalah hak atas kesehatan 4.
Mengingat stigma dan diskriminasi yang masih kerap terjadi sampai saat ini,
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) melakukan monitoring
terhadap media atas pemberitaan isu HIV. Hal ini bertujuan untuk
mengetahui bentuk perlakuan yang diterima ODHA, pihak pelaku, sekaligus
tren pemberitaan terhadap isu HIV. Melalui data-data yang diperoleh dari
media ini, laporan ini bertujuan untuk mencatat secara rutin kemajuan atau
kemunduran pemenuhan HAM ODHA setiap tahunnya di Indonesia.

Metodologi
Laporan ini menggunakan data yang diperoleh dari metode monitoring
media daring. Enumerator melakukan pencarian di mesin pencari Google
dengan mengetikkan kata-kata kunci yang berkaitan, dan memilah mana
artikel yang meliput tentang stigma dan diskriminasi berkaitan dengan HIV
pada tahun 2019. Setelah terkumpul, para enumerator mengkategorisasi
keterangan-keterangan dalam berita sehingga terkumpul data kuantitatif.
Dalam laporan ini ditemukan 662 orang yang menjadi korban dari stigma,
diskriminasi dan pelanggaran hak, dari total 87 pemberitaan oleh media
daring di Indonesia sepanjang tahun 2019.
Metode monitoring dan dokumentasi media daring ini memiliki
keterbatasan dan kendala. Tim peneliti sangat bergantung pada bagaimana
media daring baik nasional maupun lokal membuat pemberitaan dan
memaparkan fakta-fakta. Ada kemungkinan terdapat fakta yang tidak
terungkap, penjelasan simpang siur, maupun adanya perbedaan fakta antara
satu media dengan media lain. Selain itu, laporan ini hanya menyajikan
gambaran umum tentang situasi kelompok ODHA dan kelompok rentan
lainnya dalam terpaan stigma dan diskriminasi yang setiap tahun terus
terjadi.

https://covesia.com/archipelago/baca/83133/13-orang-meninggal-dunia-akibathiv-aids-di-kota-pariaman-penyebab-terbesarnya-karena-gay diakses pada
4
Humaida dan Aotari, Op. Cit., hal. 2.
4 | Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

PEMBAHASAN

Sepanjang tahun 2016-2019 LBHM menemukan 644 kasus stigma dan
diskriminasi, dengan rincian 387 kasus di tahun 2016-2017 5, 170 kasus di
tahun 2018 6 dan 87 kasus di tahun 2019. Dari data yang dihimpun memang
terlihat adanya angka penurunan kasus setiap tahunnya, tapi penurunan ini
tidak dapat menjadi pembenaran jika stigma dan diskriminasi terhadap
ODHA itu sudah hilang. Ada kemungkinan kasus-kasus stigma dan
diskriminasi yang luput dari pemberitaan media.
Masih terdapatnya stigma dan diskriminasi kepada ODHA menandakan
adanya permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terselesaikan.
Jika merujuk pada Rencana Jangka Pembangunan Jangka Menengah
Ibid., hal. 9.
Albert Wirya dan Fuji Aotari, Ancaman Bagi Kesehatan Populasi Kunci HIV dan TB:
Sebuah Laporan Pelanggaran HAM, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2018), hal. 10.
5
6
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Nasional (RPJMN) 2015-2019, terdapat 9 agenda prioritas yang disebut
Nawa Cita. Salah satu agendanya adalah “Menghadirkan kembali negara
untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada
seluruh warga negara” 7—suatu agenda yang sangat baik, sayangnya tidak
mungkin tercapai seandainya kelompok minoritas seperti ODHA masih
kerap mengalami stigma dan diskriminasi.

Stigma dan Diskriminasi yang Berulang
Stigma

dan
diskriminasi
merupakan
sebuah
permasalahan
yang
selalu ada dan terus
berulang
polanya
setiap tahun. Pada
tahun 2018, ada 103
kasus terkait stigma
(82) dan diskriminasi
(21) yang didominasi
oleh tiga pola, yakni
framing HIV sebagai
masalah moral agama,
asosiasi HIV dengan
kelompok
tertentu,
dan kondom bukan
alat pencegah HIV. 8 Pada tahun 2019, terjadi pengurangan jumlah kasus
stigma, diskriminasi dan campuran (stigma+diskriminasi) menjadi berjumlah
53 kasus. Lima puluh tiga kasus ini terdiri dari 35 kasus stigma, 11 kasus
diskriminasi, dan 7 kasus gabungan antara stigma dan diskriminasi.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Rencanan Aksi Nasional Pengendalian
HIV dan AIDS Bidang Kesehatan 2015-2019, (Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2015),
hal. 16.
8
Humaida dan Aotari, Op. Cit., hal. 14-18.
7
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Walaupun terjadi penurunan angka kasus, pola narasi stigma hampir sama
dengan tahun 2018. Kami membagi narasi stigma tersebut menjadi 3
kategori, sesuai dengan diagram di atas.
Labelisasi kelompok LGBT sebagai sumber HIV masih menjadi narasi yang
cukup dominan pada tahun 2019. Salah satu contoh kutipan stigma terdapat
dalam komik terbitan Pusat Penerangan (Puspen) TNI, yakni: “Itu (menjadi
LGBT) bisa mendatangkan beberapa risiko bagi kesehatan dan menjadi salah
satu faktor penyebab penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV AIDS”9.
Narasi ini menganggap hubungan seksual sesama jenis kelamin sebagai
penyebab tingginya angka penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Padahal,
permasalahan HIV tidak dapat disangkutpautkan dengan kelompok identitas
dan orientasi seksual seseorang. Dalam Laporan Kementerian Kesehatan RI
Triwulan II tahun 2019, hubungan seks berisiko oleh heteroseksual
merupakan penyumbang terbanyak infeksi HIV/AIDS yakni 70.2% sedangkan
homoseksual hanya 7%, diikuti dengan pengguna jarum suntik atau penasun
(8.2 %), dan penularan pada periode perinatal (2.9%) 10.
Narasi lain yang sering ditemui adalah framing ODHA dengan kerangka
moralitas 11. Masyarakat menggangap seorang ODHA sebagai seseorang
yang menyimpang/berdosa dan harus diperbaiki akhlaknya agar dapat
kembali ke jalan yang benar 12. Alih-alih menyikapi permasalahan HIV/AIDS
dengan kacamata kesehatan, masyarakat justru lebih mempercayai sudut
pandang moral dalam melihat permasalahan HIV.

“Akun Twitter TNI Unggah Komik soal Bahaya LGBT,” cnnindonesia.com, 2 Agustus
2018, diakses di https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190802162919-20417870/akun-twitter-tni-unggah-komik-soal-bahaya-lgbt
10
“Kasus HIV AIDS di Kalangan Ibu Rumah Tangga Meningkat,” bkkbn.go.id, 9
Desember 2019, diakses di https://www.bkkbn.go.id/detailpost/kasus-hiv-aidsdikalangan-ibu-rumah-tangga-meningkat
11
Yuliawan, “Januari-Juli, Pengidap HIV-AIDS di Kendari Didominasi Homoseksual,”
poskaltim.com, 30 September 2019, diakses di https://poskaltim.com/januari-julipengidap-hiv-aids-di-kendari-didominasi-homoseksual/
12
“BKKBN: Musuh Utama Pembangunan adalah LGBT,” law-justice.co, 6 Juni 2019,
diakses di https://www.law-justice.co/artikel/66607/bkkbn-musuh-utamapembangunan-adalah-lgbt/
9
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World Health Organization yang menjelaskan bahwa stigma merupakan
penyebab utama diskriminasi 13. Tindakan diskriminasi ini berdampak pada
kelompok ODHA dan kelompok rentan lainnya untuk menikmati hak
asasinya. Di tahun 2019 ini penulis menemukan 18 kasus diskriminasi yang
terjadi sepanjang tahun, dengan detail sebagai berikut:

Bentuk diskriminasi yang ditemukan tidak jauh berbeda dengan temuan
LBHM pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satu kasus diskriminasi paling
mencolok terjadi pada 14 anak dengan HIV/AIDS (ADHA) di Solo yang
mengalami penolakan dari orang tua siswa lantaran orang tua siswa takut
anak-anaknya tertular HIV/AIDS. 14 Penolakan ini mencerminkan pemahaman
masyarakat terhadap HIV yang masih kurang, terlihat dari bagaimana para
orang tua murid menganggap bahwa anaknya bisa tertular apabila mereka

Humaida dan Aotari, Op. Cit., hal. 21.
“'Karena mengidap HIV/AIDS', 14 murid SD di Solo ditolak orang tua siswa,”
bbc.com, 12 Februari 2019, diakses di https://www.bbc.com/indonesia/indonesia47209632.
13
14
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berada di satu sekolah yang sama dengan ADHA 15. Padahal penularan HIV
akan terjadi ketika terpenuhi empat prinsip penularan, yang disingkat
menjadi ESSE. Empat prinsip ini adalah 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 lain) 16.
Diskriminasi juga terjadi di tempat kerja dan ruang publik. Salah satu contoh
kasusnya terjadi pada seorang ODHA yang diberhentikan oleh perusahaan
dia karena status HIV-nya. 17 Perlakuan diskriminatif di tempat kerja memiliki
spektrum yang luas, mulai dari keengganan untuk duduk bersebelahan,
keengganan untuk berjabat tangan, hingga pemecatan. 18
Bentuk pelanggaran yang juga sering terjadi pada tahun 2019 adalah
pemutusan kerja secara sepihak ketika perusahaan mengetahui status dari si
pekerja tersebut. Selain itu juga bentuk lain pelanggaran yang ditemui
adalah memasukkan syarat diskriminatif, yakni calon pekerja harus bebas
dari HIV/AIDS—seperti yang dilakukan oleh Bank Papua yang mensyaratkan
calon karyawan untuk bebas HIV yang dibuktikan dengan surat keterangan
dari rumah sakit. 19
Pelanggaran hak atas pekerjaan juga terjadi dalam razia yang dilakukan
satpol PP atau dinas terkait terhadap kelompok pekerja seks. Hal ini terjadi
di Probolinggo, Jawa Timur, di mana Satpol PP dan Dinas Kesehatan
“7 Warga Sragen Meninggal Dunia Karena AIDS Selama Juni,” solopos.com, 18
Juli 2019, diakses di https://www.solopos.com/7-warga-sragen-meninggal-duniakarena-aids-selama-juni-1006495
16
Tengku Raka, Buku Saku Hak Atas Kesehatan, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2019), hal.
15.
17
Oris Riswan Budiana, “Cerita Perempuan dengan HIV, Dipecat hingga 'Ditampar'
Anak,” beritabaik.id, 2019, diakses di https://beritabaik.id/read?editorialSlug=sosokinspiratif&slug=1555318794063-cerita-perempuan-dengan-hiv-dipecat-hinggaditampar-anak
18
Yulaika Ramadhani, ”Diskriminasi dan Stigma Negatif Penderita HIV/AIDS di
Tempat Kerja,” tirto.id, 11 Januari 2019, diakses di https://tirto.id/diskriminasi-danstigma-negatif-penderita-hivaids-di-tempat-kerja-dd6b
19
David Sobolim, “Dinkes surati pihak Bank Papua terkait syarat calon karyawan
bebas HIV,” jubi.co.id, 19 Mei 2019, diakses di https://jubi.co.id/dinkes-panggilpihak-bank-papua-terkait-syarat-calon-karyawan-bebas-hiv/
15
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melakukan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) di beberapa lokalisasi dan
menjaring 23 orang yang terdiri dari pekerja seks, orang yang memiliki
masalah kejiwaan, pengemis, dan gelandangan. 20 Padahal, sekalipun
seringkali tidak dianggap, pekerja seks tetap bisa dianggap pekerja yang
memiliki hak untuk dilindungi.
Selain itu, razia secara tidak langsung dapat melekatkan impresi negatif pada
seseorang atau kelompok tertentu. Orang-orang yang terjaring dalam razia
umumnya dianggap sebagai ‘penyakit masyarakat’. Penertiban semata tanpa
jaminan pemenuhan hak atas kesehatan, pekerjaan, dan pendidikan, hanya
akan membuat kelompok rentan semakin terstigmatisasi.
Tabel di atas juga menunjukkan efek diskriminasi terhadap hak atas
kesehatan. Hal ini terlihat dari pemaksaan test HIV, baik ibu hamil di
Tulungagung sejak 2017 21 dan siswa-siswi sekolah menengah. 22 Hak atas
kesehatan memiliki dua aspek yakni kebebasan dan keberhakan. Aspek
kebebasan memberikan hak kepada setiap orang untuk mengontrol tubuh
dan kondisi kesehatannya sendiri sedangkan aspek keberhakan memberikan
hak pada setiap orang untuk mendapatkan layanan kesehatan
nondiskriminatif yang menjunjung kesetaraan dan kesempatan yang sama. 23
Menempatkan tes kesehatan sebagai kewajiban untuk golongan tertentu
merupakan sebuah pelanggaran terhadap aspek kebebasan dalam hak atas
kesehatan.
Pemerintah wajib menghormati dan memenuhi hak warga negaranya
dengan mematuhi dua aspek tersebut. Sayangnya, masih kerap ditemui
pelanggaran hak, contohnya dalam hal pemenuhan obat, di mana banyak
“Sepuluh PSK di Kota Probolinggo Terjaring Razia, Tiga Diantaranya Positif
HIV/Aids,” faktualnews.co, 18 September 2019, diakses di
https://faktualnews.co/2019/09/18/sepuluh-psk-di-kota-probolinggo-terjaringrazia-tiga-diantaranya-positif-hiv-aids/164771/
21
“Ibu hamil wajib test HIV/AIDS,” antaranews.com, 26 Agustus 2019, diakses di
https://bengkulu.antaranews.com/berita/77220/ibu-hamil-wajib-test-hiv-aids
22
David Yohanes, “Respons KPA terhadap STKIP PGRI Tulungagung yang
Melakukan Tes HIV dalam Jumlah Besar,” tribunnews.com, 24 Juli 2019, diakses di
https://surabaya.tribunnews.com/2019/07/24/respons-kpa-terhadap-stkip-pgritulungagung-yang-melakukan-tes-hiv-dalam-jumlah-besar
23
Raka, Op. Cit., hal. 1-2.
20
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ODHA mendapatkan stok ARV yang kadaluarsa. 24 Selain itu, terdapat kasus
ketidaktersediaan obat ARV untuk Anak Dengan HIV/AIDS (ADHA).25 Kedua
permasalahan tersebut sejatinya memperlihatkan bagaimana pemerintah
sudah melanggar dua dari empat prinsip hak atas kesehatan, yakni
ketersediaan dan kualitas. Dua prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk
menyediakan layanan kesehatan dan obat dalam jumlah yang cukup dan
berkualitas. 26 Ketidaksanggupan pemerintah dalam memenuhi prinsip
kesehatan juga menunjukan kegagalan pemerintah dalam menjalankan
Undang-Undang (UU), terutama pasal 4 dan 5 UU No. 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan. 27
Pelanggaran hak lainnya yang ditemukan pada tahun 2019 adalah hak atas
privasi. Bentuk pelanggarannya berupa pembocoran status HIV seorang
ODHA tanpa izin yang bersangkutan. Pembocoran informasi ini dilakukan
oleh media kepada publik dengan mengekspos status kesehatan, yang
akhirnya menimbulkan stigma dan perundungan kepada korban yang
dibuka statusnya. 28 Status HIV seseorang adalah urusan privat yang sensitif
sehingga tidak boleh dibuka oleh siapapun dengan alasan apapun tanpa
persetujuan dari yang bersangkutan. 29 Pembocoran status ini berpotensi
menimbulkan tindakan diskriminasi, baik itu di masyarakat, lingkungan
keluarga, maupun tempat kerja.
Pada tahun 2019, pemerintah juga masih gagal untuk memenuhi hak atas
informasi masyarakat sipil. Hal ini terlihat dari masih banyaknya ucapan
stigmatif yang dikeluarkan oleh masyarakat sipil. Contoh kegagalan dalam
pemenuhan hak atas informasi ini terlihat dalam proses penanggulangan
Aulia Adam, “Obat ARV Senilai Rp2,8 Miliar Kedaluwarsa di Tangan Kemenkes,”
tirto.id, 31 Oktober 2019, diakses di https://tirto.id/obat-arv-senilai-rp28-miliarkedaluwarsa-di-tangan-kemenkes-ekSw
25
Fadiyah Alaidrus, "Kemenkes Dikirik Terkait Keluhan Sulitnya Penyediaan Obat
HIV Anak", tirto.id, 29 November 2019, diakses di https://tirto.id/kemenkes-dikirikterkait-keluhan-sulitnya-penyediaan-obat-hiv-anak-emxR
26
Raka, Op. Cit., hal. 11.
27
Ibid., hal. 9.
28
“Pemeran Pria di Video Vina Garut Positif, Ini Penyebab HIV,” sulselekpres.com, 24
Agustus 2019, diakses di http://sulselekspres.com/2019/08/24/pemeran-pria-divideo-vina-garut-positif-ini-penyebab-hiv/
29
Humaida dan Aotari, Op. Cit., hal. 34.
24
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HIV/AIDS di Kabupaten Seluma, di mana Dinkes setempat mendatangi
ODHA dan meminta mereka untuk tidak lagi berinteraksi secara fisik
langsung. 30 Padahal peran Dinkes seharusnya mengajak masyarakat
setempat menerima ODHA tersebut dan bukannya meminta ODHA tersebut
mengucilkan dirinya.

Ketidakefektifan Informasi Kesehatan
Pengulangan stigma dan diskriminasi pada ODHA dan kelompok rentan
lainnya dari tahun ke tahun menunjukan adanya ketidakefektifan strategi
pemberantasan stigma dan diskriminasi. Pemerintah daerah dan pusat
punya andil untuk membuat program dan kebijakan yang bisa mencapai
tujuan 90-90-90, salah satunya dengan memberikan informasi kesehatan
kepada masyarakat melalui sistem informasi dan melibatkan aktor lintas
sektor. 31 Sistem informasi yang dimaksudkan di sini haruslah menjamin
ketersediaan, kualitas dan akses informasi kesehatan yang dapat
dipertanggungjawabkan. 32 Sinergi antara pemerintah pusat, pemerinta
daerah, serta dinas-dinas terkait menjadi penting dalam mendistribusikan
informasi kesehatan.
Salah satu cara untuk menyebarkan informasi kesehatan yang tepat adalah
dengan pemberdayaan masyarakat. 33 Mengikuti konsep pemberdayaan
masyarakat, pemerintah melakukan pendekatan ke komunitas-komunitas
terkait dan memberikan informasi yang tepat sehingga mereka bisa
mengadvokasikan diri dan komunitas mereka sendiri. Sayangnya, konsep
pemberdayaan ini menjadi dipertanyakan ketika masih banyak petugas

Faisal Maliki Baskoro, “30 Penderita HIV/AIDS Positif di Seluma Meninggal Dunia,”
beritasatu.com, 30 Maret 2019, diakses di https://www.beritasatu.com/faisal-malikibaskoro/kesehatan/545906/30-penderita-hivaids-positif-di-seluma-meninggaldunia
31
UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 168.
32
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014, tentang Sistem Informasi
Kesehatan, Pasal 2.
33
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014, tentang Sistem Informasi
Kesehatan, Pasal 7 dan 8.
30
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kesehatan yang, alih-alih memberikan informasi yang tepat, malah turut
serta menjadi pelaku stigma maupun diskriminasi.
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Dinas kesehatan menjadi pelaku tindakan stigma dan diskriminasi yang
dominan, mengikuti tren dua tahun terakhir. Salah satu contoh pelakunya
adalah Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau yang mengatakan jika
penderita HIV harus meningkatkan keimanan dan tidak melakukan tindakan
yang mengakibatkan penularan. 34 Selain stigma, tenaga kesehatan juga
melakukan tindakan diskriminasi dengan menghalangi akses ODHA ke satu
jenis obat tertentu. 35 Diskriminasi ini bersifat struktural karena, selain
melibatkan orang kesehatan, pemangku kebijakan pun mau tidak mau juga
membiarkan kebijakan ini berlangsung.
Hal lain yang ditemukan adalah pernyataan-pernyataan disinformasi tentang
HIV yang berdampak, salah satunya yakni tentang kesalahpahaman tentang
bagaimana HIV itu dapat menular. Dalam sebuah artikel, ada pernyataan
bahwa mobilitas tinggi yang dilakukan laki-laki dapat membuat mereka
rentan terkena HIV—laki-laki yang sering keluar malam sangat rentan
bersinggungan dengan penderita HIV/AIDS 36, kesalahpahaman seperti ini
akan menyebabkan stigma kepada mereka yang memang harus bekerja di
malam hari, seperti pekerja seks, satpam ataupun pekerja lainnya.
Penyebarluasan informasi yang tepat menjadi tidak bermakna ketika masih
banyak kebijakan dan peraturan yang bersifat punitif bagi kelompok
terdampak HIV. Contohnya ditunjukkan oleh Pemerintah Pariaman yang
melarang setiap orang menjadi LGBT, serta memberikan hukuman denda
masimal lima juta rupiah dan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan. 37
Sentimen buruk kepada kelompok LGBT sebagai penyebar HIV juga tampak

“Penyebaran HIV/AIDS tak terkendali,” antaranews.com, 4 Maret 2019, diakses di
https://www.antaranews.com/berita/805064/penyebaran-hiv-aids-tak-terkendali
35
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di rancangan peraturan yang digagas oleh DPRD Kota Bogor 38 dan anggota
DPRD Majalengka 39. Upaya untuk menerbitkan Perda yang diskriminatif
terhadap kelompok LGBT pun mendapat dukungan baik dari Anggota
Komisi IX DPR-RI, Suir Syam. 40
Alih-alih menanggulangi penyebaran HIV, pemidanaan justru memutus
rantai ‘komunikasi’ antara pemerintah dengan kelompok rentan.
Pemidanaan menyebabkan kelompok yang rentan terinfeksi HIV semakin
tertutup dan sulit terdeteksi. Hal ini akan berdampak pada pemenuhan hak
ODHA serta menambah kerentanan kelompok rentan. 41 Perda diskriminatif
yang mengkriminalisasi satu kelompok juga bertolak belakang dengan
kebijakan pengendalian HIV/AIDS yang tertuang dalam Permenkes No. 21
tahun 2013 yang mengutamakan tindakan preventif dan promotif yang
berkeadilan serta berbasis bukti. 42
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Pencegahan LGBT”, ayobogor.com, 26 November 2019, diakses di
https://www.ayobogor.com/read/2019/11/26/5115/hivaids-di-bogor-meningkatdewan-usulkan-perda-pencegahan-lgbt
39
Nugraha, Op. Cit.
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“Indonesia Harus Waspada Tingginya Kasus HIV AIDS,” dpr.go.id, 3 Mei 2019,
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http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24612/t/Indonesia+Harus+Waspada+Tinggin
ya+Kasus+HIV+AIDS+
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Arinta Dea Dini Singgi dan Naila Rizqi Zakiah, Kajian Hukum dan Kebijakan HIV di
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Implementasinya di Enam Kota/Kabupaten, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2017), hal. 27.
42
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Op. Cit., hal. 35
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PENUTUP
Tren stigma dan diskriminasi ternyata masih memiliki pola yang sama pada
tahun 2019. Walaupun mengalami penurunan, pihak pemerintah masih
menjadi aktor utama stigma dan diskriminasi. Jenis stigma masih berpusat
pada isu moralitas dan pengkambinghitaman kelompok rentan sebagai
penyebab penyebaran HIV. Miskonsepsi yang dilanggengkan oleh publik
terjadi karena keran informasi kesehatan yang ternyata masih buruk.
Perbaikan saluran informasi terkait kesehatan dan HIV/AIDS bisa menjadi
salah satu cara untuk menekan angka stigma dan diskriminasi terhadap
ODHA selama ini. Berkaca dari permasalahan ini, laporan ini memberikan
beberapa rekomendasi sebagai berikut:
•

Anggota DPR/DPRD beserta kementerian terkait sepatutnya
mereformulasi kembali kurikulum pendidikan yang membahas
pendidikan seksual, termasuk penularan HIV, dengan informasi yang
benar dan tidak mendiskriminasi kelompok tertentu.

•

Pemerintah pusat dan daerah harus berhenti memproduksi
peraturan-peraturan yang mendiskrimiasi ODHA dan kelompok
rentan, dan sebaliknya merancang peraturan-peraturan berbasis
data yang yang menghormati hak asasi ODHA dan kelompok rentan.

•

Dinas Kesehatan dan lembaga terkait seharusnya memperkuat
kembali komunikasi dan kerjasama dengan kelompok terdampak,
pegiat dan organisasi masyarakat sipil yang mempunyai fokus isu
HIV.

•

Pemerintah daerah, terutama melalui Dinas Kesehatan, wajib
mengakomodir kebutuhan dasar seorang yang memiliki status HIV,
tanpa memandang orientasi seksual, gender, dan pekerjaannya
sehingga tercipta kondisi yang diamanatkan oleh Pasal 4 dan 5 UU
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
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