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i

KATA SAMBUTAN
Suburnya stigma dan diskriminasi yang menyasar Orang yang Hidup dengan
HIV (ODHIV) dan populasi kunci memperpanjang epidemi HIV di Indonesia.
Hambatan dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) ini selalu muncul
dengan variasi bentuk dan aktornya, baik yang dilakukan negara (commission)
maupun yang dibiarkan oleh negara (omission). Namun, persoalan sosial,
hukum, dan politik yang mewarnai persoalan epidemi HIV ini pun turut
mendorong inisiatif-insiatif baik dari beragam organisasi masyarakat sipil yang
ada di level nasional maupun daerah.
Seiring isu ini mengarusutama, terkadang menjadi sulit bagi kita untuk
melihat sejauh mana advokasi sudah berjalan dan ke arah mana lagi kita harus
memusatkan perhatian. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, sebagai salah
satu organisasi HAM yang berkutat di isu HIV, memandang perlu adanya sebuah
dokumen bersama yang merangkum impian-impian seputar penegakan HAM
dalam isu HIV serta peluang kolaborasi antara pihak-pihak yang selama ini
memperjuangkannya.
Berkaitan dengan hal di atas, dokumen yang hadir di tengah-tengah kita ini
berisi jalan perubahan yang sedang dan akan kita tuju dalam advokasi HIV dan
HAM yang komprehensif dengan meninjau beragam aspek dan melibatkan
multi pihak serta bersumber dari pengalaman-pengalaman yang mutakhir.
Harapannya dokumen ini dapat menjadi rujukan bagi pembaca dalam
memahami persilangan antara HIV dengan hak asasi manusia. Selain itu,
dokumen ini juga sengaja dibuat seterbuka mungkin sehingga bisa digunakan
secara bebas oleh lembaga atau anggota masyarakat manapun, baik yang
sudah lama berkecimpung di HIV maupun yang baru akan memulai karir
advokasinya, untuk menentukan program dan aktivitasnya masing-masing.
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Akhir kata, kami menyadari bahwa tidak ada partisipasi yang sempurna. Begitu
juga proses penyusunan dokumen ini yang dilakukan pada masa pandemi
Covid-19 tidak memungkinkan pertemuan tatap muka dilakukan secara intens.
Sekalipun kami berupaya untuk melibatkan semua organisasi masyarakat sipil
dan populasi kunci yang menaruh perhatian di isu HIV dan HAM, kami sadar
bahwa masih banyak pihak yang belum kami ajak berdiskusi, yang daripadanya
mungkin keluar pandangan berbeda dari yang sudah tertulis di dokumen ini.
Karenanya, kami enggan mengatakan bahwa dokumen ini telah sempurna
begini adanya. Dokumen ini harus terus diuji, dikritisi, dan dikembangkan
sehingga punya nilai kebermanfaatan yang terus relevan dari segi ruang dan
waktu.

Muhammad Afif Abdul Qoyim
Direktur LBHM
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1. PENDAHULUAN
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Dokumen yang sedang Anda pegang ini adalah dokumen Teori Perubahan
(Theory of Change) yang ditujukan untuk dipergunakan secara kolektif oleh
masyarakat sipil yang bekerja pada isu HIV dan HAM. Dokumen Teori Perubahan
ini adalah dokumen perdana yang disusun pada akhir 2020 dengan melibatkan
sebanyak mungkin organisasi masyarakat sipil dan populasi kunci.
Di Indonesia, epidemi HIV sangat berkaitan dengan kerentanan pada kelompokkelompok tertentu, utamanya pada kelompok pengguna Napza jarum suntik,
laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, transgender perempuan, dan
pekerja seks. Kelompok dengan kerentanan tinggi terhadap HIV ini dikenal
dengan istilah kelompok populasi kunci.1
Selain itu, persoalan yang belum tuntas hingga hari ini adalah tingginya
stigma dan diskriminasi terhadap Orang yang Hidup dengan HIV (ODHIV).
Diskriminasi ini dapat ditemukan secara marak pada kehidupan privat maupun
publik, terutama sekali pada urusan pelayanan dasar yang seharusnya berlaku
adil, tidak diskriminatif, dan bebas dari prasangka. Beberapa sektor yang
pernah diidentifikasi oleh kelompok masyarakat sipil, misalnya, adalah sektor
kesehatan, sektor rumah tangga, sektor pendidikan, sektor pekerjaan, dan
sektor keadilan.2
Untuk mendorong perubahan akan situasi ini, berbagai organisasi masyarakat
sipil di Indonesia sudah bekerja sekian lama, baik secara individual organisasi
maupun secara kolektif dalam koalisi masyarakat sipil.3 Dalam konteks
merespons situasi, kerja kolektif koalisi masyarakat sipil merentang mulai dari
advokasi kebijakan, seperti penyusunan Rencana Aksi Nasional HIV; advokasi
terhadap kasus berdimensi struktural, seperti respons untuk kebijakan
pengeluaran anak dengan HIV dari sekolah; hingga advokasi kasus dalam
konteks krisis atau darurat, seperti persekusi terhadap kelompok transpuan di
Aceh.

2

1

Koalisi Anti Stigma dan Diskriminasi, Kertas Posisi Penguatan Kerangka Perlindungan Nasional yang Komprehensif dari
Diskriminasi terhadap ODHA dan Populasi Kunci, 2018, hlm. 1.

2

Ibid.

3

Salah satunya adalah Koalisi Anti Stigma dan Diskriminasi. Sebuah koalisi masyarakat sipil yang didirikan pada 2018
sebagai respons terhadap tingginya praktik diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang yang hidup dengan HIV dan populasi kunci. Salah satu agenda prioritas dari Koalisi Anti Stigma dan Diskriminasi adalah mendorong penguatan kerangka perlindungan Nasional terhadap warga negara, terutama kelompok rentan, dari segala
bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi atas dasar status HIV, orientasi seksual, identitas dan/atau ekspresi gender,
profesi, ataupun adiksi seseorang.
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Namun, perlu diakui, bahwa dalam konteks kerja secara kolektif itu, koalisi
masyarakat sipil masih bekerja secara responsif. Dalam arti, perencanaan
kerja dalam advokasi secara kolektif yang terstruktur dan mapan cenderung
belum tersusun dan terdokumentasi. Kecenderungan kerja advokasi masih
lebih terpusat pada organisasi secara individual. Padahal, pekerjaan yang
dilakukan oleh satu organisasi secara individual sangat terkait atau bahkan
tidak terpisahkan dengan kerja advokasi organisasi yang lain.
Untuk itu, dokumen ini dicanangkan sebagai dokumen yang berisi irisan kerja
yang sudah dilakukan bersama oleh organisasi masyarakat sipil. Dokumen ini
berisi sekumpulan visi atau impian yang akan dicapai secara bersama-sama.
Dokumen ini juga memuat area perubahan serta kontribusi apa yang bisa
diberikan untuk mendukung visi bersama itu.
Tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah tidak lain agar skala perubahan
yang dihasilkan dapat lebih optimal dan lebih cepat tercapai apabila dilakukan
secara kolektif. Visi dan area perubahan yang disusun dalam dokumen ini
diharapkan dapat menjadi acuan bagi kerja-kerja koalisi masyarakat sipil pada
isu HIV dan HAM ke depan tanpa mengesampingkan arti penting dari peran
dan aktivitas organisasi secara individual.
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2. KONTEKS DAN
GAMBARAN
UMUM TOC
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Teori Perubahan (Theory of Change) ini disusun berdasarkan pengalaman,
pengetahuan, dan aspirasi yang dimiliki oleh organisasi masyarakat sipil
dalam kerja advokasi HIV dan HAM. Untuk itu, Teori Perubahan ini terdiri dari
sesuatu yang sudah ada dan terjadi, tetapi belum disepakati secara tertulis dan
bersama-sama oleh organisasi masyarakat sipil.
Teori Perubahan bukan sebuah dokumen yang bersifat analitik maupun
konseptual. Dengan demikian, Teori Perubahan tidak memuat analisis mendalam
terhadap persoalan, akar penyebab, serta rekomendasi terhadapnya. Begitu
juga, Teori Perubahan bukan sebuah dokumen yang berisi strategi-strategi
teknis advokasi, misalnya siapa yang dilibatkan, berapa lama, berapa biayanya,
seperti apa resikonya, dan seterusnya, seperti dokumen Rencana Aksi atau
Rencana Strategis.
Teori Perubahan ini adalah dokumen yang bersifat umum yang memetakan
visi dan area perubahan yang secara sadar ingin dituju. Oleh karena itu, Teori
Perubahan ini bersifat sebagai dokumen acuan untuk dikembangkan lebih
lanjut, baik untuk penyusunan riset yang analitik maupun dokumen strategi
advokasi yang lebih teknis dan rinci.
Teori Perubahan ditujukan untuk menangkap visi dan area perubahan
berdasarkan 1) pengalaman dan modalitas yang dimiliki, 2) impian atau visi
perubahan yang sedang dituju, 3) pra kondisi atau tanda-tanda perubahan
perubahan sedang terjadi, dan 4) kontribusi yang dapat diberikan, secara
bersama-sama oleh organisasi masyarakat sipil.
Berdasarkan diskusi dan wawancara terpisah dengan berbagai organisasi
masyarakat sipil dan populasi kunci di seluruh wilayah Indonesia, Terori
Perubahan ini mencanangkan 6 (enam) area perubahan utama, yaitu:
1. Pemenuhan hak-hak dasar dari orang yang Hidup dengan HIV (ODHIV)
2. Destigmatisasi HIV
3. Reformasi produk serta praktik penegakan hukum yang diskriminatif, penuh
prasangka, tidak berbasis bukti, serta menjauhkan pendekatan kesehatan
4. Jaminan kualitas layanan kesehatan dan ketersediaan obat HIV
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5. Jaminan proteksi terhadap anak dengan HIV
6. Kerja advokasi masyarakat sipil yang solid, terhubung dan mandiri
Relevansi Teori Perubahan terletak pada konteks dan asumsi yang ada saat ini.
Untuk itu, Teori Perubahan ini sudah seharusnya terus-menerus diperiksa serta
disesuaikan dengan konteks dan asumsi yang berkembang.

6

STRATEGI ADVOKASI HIV DAN
HAK ASASI MANUSIA

3. PERAN
KOALISI
MASYARAKAT
SIPIL

STRATEGI ADVOKASI HIV DAN
HAK ASASI MANUSIA

7

Teori Perubahan ini dapat dipergunakan oleh organisasi masyarakat sipil,
utamanya dalam kerja secara kolektif sebagai koalisi masyarakat sipil. Oleh
karena itu, dalam Teori Perubahan ini koalisi masyarakat sipil dapat mengambil
peran setidak-tidaknya sebagai berikut.
a. Koalisi sebagai sarana pengelolaan pengetahuan
Koalisi dapat berperan secara aktif sebagai sarana pengelolaan pengetahuan
antara organisasi masyarakat sipil, populasi kunci, dan komunitas. Sarana
pengelolaan pengetahuan ini lebih luas dari sarana pertukaran informasi
karena dilakukan secara terstruktur dan terencana, terutama berbasis
pengalaman dan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.
b. Koalisi sebagai sarana pengembangan kapasitas
Koalisi dapat mengambil peran sebagai sarana pengembangan kapasitas
antar organisasi masyarakat sipil, populasi kunci, dan komunitas. Sarana
pengembangan kapasitas di sini dapat berupa pertukaran pengalaman dan
pengetahuan, misalnya dalam konteks tata kelola internal organisasi atau
pengembangan strategi advokasi kebijakan.
c. Koalisi sebagai mitra strategis untuk kebijakan HIV dan hak asasi
manusia
Koalisi dapat mengambil peran sebagai mitra strategis, terutama bagi
negara, untuk pembuatan kebijakan terkait dengan HIV dan hak asasi
manusia. Di sini, kemampuan untuk berbagi peran dan koordinasi yang
efektif antar anggora Koalisi menjadi sebuah prasyarat yang penting.
d. Koalisi sebagai pemberi respons pada kasus-kasus spesifik
Koalisi dapat mengambil peran sebagai pemberi respons pada kasus-kasus
pelanggaran atau pengurangan hak asasi manusia kepada ODHIV, terutama
yang berbasis pada stigma dan diskriminasi.
e. Koalisi sebagai pengawal teori perubahan dan perkembangannya
Koalisi juga berperan sebagai pengawal Teori Perubahan ini. Suatu Teori
Perubahan terikat pada konteks situasi dan asumsi tertentu serta tidak
berumur tidak terbatas. Untuk itu, selalu perlu kontekstualisasi dan
rekontekstualisasi. Koalisi bertugas untuk menyesuaikan Teori Perubahan
ini dari waktu ke waktu.
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Impian (2045)
Tidak ada lagi kasus/penularan baru HIV dan kematian yang disebabkan AIDS.

Impian antara
Orang yang hidup dengan HIV bebas dari stigma serta diskriminasi, baik dari
kebijakan negara, masyarakat, lingkungan terdekat, maupun diri sendiri, serta
memiliki akses yang berkualitas terhadap layanan pemenuhan hak dasar seperti
hak atas jaminan kesehatan, pendidikan, identitas dan kependudukan, jaminan
sosial, pekerjaan, peradilan adil dan layak, serta perumahan yang nyaman.

Area Utama Perubahan
1. Pemenuhan hak-hak dasar dari orang yang Hidup dengan HIV (ODHIV)
Kami menyadari secara penuh bahwa hak-hak dasar ODHIV dan populasi kunci
dijamin secara setara dan tanpa perbedaan dalam konstitusi, sejumlah produk
hak asasi manusia, dan berbagai peraturan perundang-undangan. Kami juga
menyadari diperlukan berbagai produk kebijakan yang afirmatif (memberikan
pemenuhan dengan bobot yang berbeda agar keadilan dapat tercapai) karena
ODHIV dan populasi kunci merupakan kelompok rentan yang selama ini
termaginalkan secara struktural.
Dalam rangka itu, kami akan terus-menerus mendorong negara sebagai
pemegang kewajiban (duty bearer) untuk menunaikan kewajibannya dalam
pemenuhan hak-hak dasar bagi orang yang hidup dengan HIV dan populasi
kunci. Pemenuhan hak dasar ini dilakukan terutama tetapi tidak terbatas pada
7 (tujuh) area secara berkualitas, penuh dengan pilihan, kemudahan dalam
mengakses, serta bebas dari prasangka dan diskriminasi:
1. Hak atas jaminan kesehatan;
2. Hak atas pendidikan;
3. Hak atas identitas dan kependudukan;
4. Hak atas jaminan sosial;
5. Hak atas pekerjaan;
6. Hak atas peradilan yang adil dan layak (fair trial); dan
7. Hak atas perumahan yang nyaman.
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Kami juga menyadari bahwa pemenuhan terhadap hak-hak dasar di atas harus
dilakukan dengan memperhatikan karakteristik hak asasi manusia yang tidak
dapat dicabut (non-derogable), saling bergantung (inter-dependent), dan
saling terkait (inter-related). Pemenuhan suatu hak akan bergantung dan terkait
pada pemenuhan hak yang lain. Sebaliknya, pencabutan terhadap suatu hak
akan berdampak erat kepada hak yang lain. Untuk itu, pemenuhan hak asasi
manusia di atas harus dilakukan secara optimal, penuh, dan dapat diakses untuk
menjamin penikmatan penuh (optimum enjoyment) dari ODHIV terhadap hak
asasi manusianya.
Untuk mencapai kondisi ini, kami menyadari perlu adanya kebijakan dari negara
untuk menyusun:
•• Strategi khusus mulai dari pusat sampai unit terkecil di daerah yang
terstruktur, dapat dievaluasi, partisipatif, serta melibatkan multi pihak baik
dari pemerintah maupun masyarakat.
•• Identifikasi yang lengkap, strategi yang tepat sasaran terhadap persoalan
yang ada, serta sumber daya yang cukup untuk melaksanakan strategi itu
secara komprehensif.
•• Pendanaan yang cukup serta perumusan program yang tepat guna dengan
melibatkan secara penuh organisasi, populasi kunci, dan komunitas yang
bergerak di bidang HIV dan hak asasi manusia.
•• Strategi agar pemenuhan hak dasar ODHIV ini menjadi urusan wajib daerah
yang bersifat pelayanan dasar serta dukungan sumber daya terhadapnya.
Untuk mencapai kondisi itu, kami telah dan akan memiliki modalitas berupa:
•• Jaringan masyarakat sipil yang penuh dengan pengalaman dan
pengetahuan terkait dengan HIV dan hak asasi manusia.
•• Jaringan masyarakat sipil yang terkonsolidasi, siap dilibatkan, dan mampu
menjadi mitra penuh dalam perumusan strategi-strategi negara.
•• Kolaborasi yang erat dengan jaringan masyarakat sipil lintas isu yang aktif
dalam kerja pelayanan publik, seperti isu kesehatan, pendidikan, identitas
dan kependudukan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, peradilan, serta
perumahan.
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2. Destigmatisasi HIV
Kami menyadari secara penuh orang yang hidup dengan HIV dan populasi
kunci berhak atas perlindungan yang komprehensif dari segala bentuk stigma
dan diskriminasi. Stigma dan diskriminasi yang diasosiasikan dengan HIV
berdampak pada marginalisasi, eksklusi maupun persekusi terhadap ODHIV
dan populasi kunci, sehingga kerentanan mereka terhadap HIV semakin
meningkat karena tidak hambatan yang dialami dalam memperoleh hak-hak
dasar seperti askes terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan.
Kami juga menyadari bahwa stigma dan diskriminasi yang dialami ODHIV
dan populasi kunci berkaitan langsung dengan terbatasnya informasi dan
pengetahuan publik yang komprehensif tentang kesehatan seksual dan
reproduksi pada umumnya, dan secara khusus tentang HIV. Selain itu, mitos
dan misinformasi tentang HIV turut berkontribusi pada meningkatnya stigma
dan diskriminasi terhadap ODHIV dan populasi kunci.
Untuk itu, kami akan terus-menerus mendorong negara untuk menunaikan
kewajibannya untuk melindungi warganegara dari stigma dan diskriminasi yang
diasosiasikan dengan HIV serta mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang
berlaku dari level pusat sampai daerah tentang destigmatisasi HIV sepenuhnya.
Untuk mencapai kondisi ini, kami menyadari perlu adanya kebijakan dari negara
untuk menyusun:
•• Kerangka kebijakan yang secara komprehensif memberikan perlindungan
bagi orang yang hidup dengan HIV dan populasi kunci agar terbebas dari
stigma dan diskriminasi.
•• Strategi khusus yang bersifat lintas sektoral dari level pusat sampai
dengan level daerah untuk mendorong destigmatisasi HIV melalui edukasi
yang komprehensif tentang kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk
pengetahuan komprehensif tentang HIV dan HAM, baik di tingkat publik
maupun terintegrasi dalam kurikulum sekolah dan institusi-institusi
pendidikan lain.
•• Strategi komunikasi penyebaran dan pemantauan informasi yang akurat
tentang HIV dari level pusat sampai daerah untuk melawan stigma dan
diskriminasi melalui berbagai kanal komunikasi, baik media massa cetak,
daring, serta media sosial.
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•• Mekanisme pelaporan institusi hak asasi manusia nasional (Komnas HAM,
Komnas Perempuan, Ombudsman) tentang status stigma dan diskriminasi
terhadap orang yang hidup dengan HIV dan populasi kunci.
•• Mekanisme untuk memutus rantai stigma dan diskriminasi terhadap orang
yang hidup dengan HIV dan populasi kunci dengan memasukkannya sebagai
urusan wajib bagi pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan
kepada ODHIV dan populasi kunci dan mengimplementasikan kebijakan
dan program destigmatisasi HIV.
•• Kolaborasi kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk
mewujudkan destigmatisasi HIV melalui pelibatan dalam penyusunan
kebijakan dan program yang berkaitan dengan pendidikan publik yang
komprehensif tentang kesehatan seksual, kesehatan reproduksi, dan HIV
dengan pendekatan HAM.
Untuk mencapai kondisi itu, kami telah dan akan memiliki modalitas berupa:
•• Jaringan masyarakat sipil yang berpengalaman dan siap terlibat,
menyediakan berbagai kajian serta memberikan rekomendasi terkait
penyusunan kebijakan, strategi dan rencana aksi nasional untuk
destigmatisasi HIV.
•• Jaringan masyarakat sipil yang siap untuk dilibatkan secara penuh
dalam penyusunan berbagai produk kebijakan yang berkaitan dengan
destigmatisasi HIV dan penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap
orang yang hidup dengan HIV dan populasi kunci.
•• Jaringan masyarakat sipil yang siap menyusun dan mempublikasikan
secara berkala laporan kerawanan akan stigma dan diskriminasi terhadap
orang yang hidup dengan HIV dan populasi kunci.
•• Kolaborasi dan sinergi antar jaringan masyarakat sipil, baik dengan jaringan
yang bergerak pada isu stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup
dengan HIV dan populasi kunci maupun jaringan yang lebih luas.
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3. Reformasi produk serta praktik penegakan hukum yang
diskriminatif, penuh prasangka, tidak berbasis bukti, serta
menjauhkan pendekatan kesehatan
Kami menyadari secara penuh bahwa masih banyak produk hukum yang
sangat diskriminatif, penuh prasangka, tidak berbasis bukti, serta menjauhkan
pendekatan kesehatan dari orang yang hidup dengan HIV dan populasi kunci.
Begitu juga praktik penegakan hukum yang menimbulkan ketersiksaan baik
secara fisik, psikis, maupun psikososial karena didasarkan pada stigma dan
diskriminasi, utamanya berbasis sentimen moralitas.
Untuk itu, kami akan terus-menerus mendorong negara untuk menghapus
semua produk hukum yang tidak sensitif atau bahkan memperburuk situasi
ODHIV dan populasi kunci. Beberapa produk hukum yang akan kami sasar
untuk dihapus atau setidaknya diubah secara total adalah:
•• Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setidak-tidaknya
pada materi terkait perbedaan penggunaan istilah bagi pengguna narkotika
yang pada akhirnya menimbulkan stigma dan perbedaan perlakuan,
rehabilitasi yang bersifat wajib dan dalam kerangka penghukuman, serta
keberadaan “pasal-pasal karet” bagi pengguna narkotika.
•• Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, khususnya yang
menyebabkan pengguna narkotika kesulitan untuk mendapatkan haknya
atas remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat.
•• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekurang-kuragnya mengenai
kejahatan terhadap kesusilaan, tindakan mempemudah tindakan
percabulan (mucikari), mempertunjukkan alat kontrasepsi.
•• UU terkait Informasi dan Transaksi Elektronik terkait kejahatan terhadap
kesusilaan.
•• UU Pornografi untuk seluruh materinya.
•• Berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan HIV serta ketertiban
umum yang mendiskriminasi dan memberikan stigma kepada ODHIV dan
populasi kunci sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial, pelaku
prostitusi, pelaku kegiatan maksiat, dan seterusnya. Termasuk peraturan
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daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Qanun Jinayat) yang
seringkali dijadikan basis untuk melakukan diskriminasi berbasis moralitas.
•• Peraturan-peraturan atau dokumen yang berlaku secara internal di berbagai
institusi negara yang dijadikan dasar pemecatan atau pemberian sanksi
bagi ODHIV dan populasi kunci.
•• Hukum-hukum tidak tertulis tetapi disepakati dalam masyarakat sebagai
sebuah hukum yang berlaku yang memuat stigma dan diskriminasi bagi
ODHIV dan populasi kunci.
Kami juga akan terus-menerus bekerja untuk mencegah berbagai produk
hukum yang akan disahkan tetapi memuat banyak sekali stigma dan diskriminasi
terhadap ODHIV dan populasi kunci. Produk hukum itu sekurang-kurangnya
adalah:
•• Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perluasan
tindak pidana perzinaan, kriminalisasi terhadap pasangan yang tinggal
serumah, mempertunjukkan alat-alat kontrasepsi, kejahatan terhadap
kesusilaan, serta berbagai perbuatan yang coba dikriminalisasi berbasis
pada sentimen moralitas, stigma, dan diskriminasi.
•• Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga.
•• Berbagai rancangan undang-undang maupun peraturan daerah yang
didasarkan pada stigma serta diskriminasi yang pada akhirnya berdampak
buruk bagi ODHIV dan populasi kunci.
Selain produk hukum normatif, kami akan terus-menerus mendorong negara
untuk menghapus semua praktik-praktik penegakan hukum yang koruptif,
diskriminatif, serta didasarkan pada prasangka kepada orang yang hidup
dengan HIV dan populasi kunci. Begitu juga dengan praktik kesewenangwenangan yang seakan dilakukan dalam rangka penegakan hukum tetapi tidak
dan kemudian menimbulkan ketersiksaan baik secara fisik, psikis, maupun
psikososial.
Di sisi lain, kami akan mendorong secara konsisten berbagai produk hukum
dan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak dari ODHIV dan populasi
kunci. Beberapa produk hukum itu meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
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•• Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
•• Rancangan Undang-Undang Keseteraan dan Keadilan Gender.
•• Semua inisiatif legislasi yang memuat cakupan pengaturan terkait prinsip
anti stigma dan anti diskriminasi yang lebih luas, lengkap, dan menyeluruh.
Untuk mencapai kondisi ini, kami menyadari perlu adanya kebijakan dari negara
untuk menyusun:
•• Identifikasi terhadap semua produk hukum baik tertulis maupun tidak
tertulis pada semua level serta praktik-praktik penegakan hukum yang
diskriminatif serta tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi ODHIV
dan populasi kunci.
•• Strategi dan komitmen tertulis serta terukur untuk menghapus dan
mencegah semua produk-produk dan praktik-praktik hukum yang
diskriminatif dan tidak berpihak bagi ODHIV dan populasi kunci.
•• Strategi dan komitmen tertulis serta terukur untuk mendorong produkproduk hukum yang mendorong pemenuhan hak ODHIV dan populasi
kunci.
•• Mekanisme penegakan hukum yang bebas dari stigma dan diskriminasi
apabila terhadap ODHIV dan populasi yang mengalami pelanggaran
hukum akibat perbuatan pihak lain.
•• Mekanisme akuntabilitas, sanksi yang memadai, serta jaminan
ketidakberulangan terhadap pelanggaran hak-hak ODHIV dan populasi
kunci.
•• Pengutamaan pendekatan kesehatan dalam kasus hukum yang melibatkan
ODHIV dan populasi kunci.
Untuk mencapai kondisi itu, kami telah dan akan memiliki modalitas berupa:
•• Jaringan masyarakat sipil yang siap menyediakan berbagai kajian serta
rekomendasi untuk menghapus, merevisi, atau mencegah produk dan
praktik penegakan hukum yang diskriminatif bagi ODHIV dan populasi
kunci.
•• Jaringan masyarakat sipil yang siap untuk dilibatkan secara penuh dalam
penyusunan berbagai produk hukum yang berkaitan dengan pemenuhan
hak ODHIV dan populasi berbasis kepentingan terbaiknya.
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•• Kolaborasi dan sinergi antar jaringan masyarakat sipil, terutama dengan
jaringan yang bergerak pada isu narkotika, peradilan, bantuan hukum, dan
pembaharuan hukum serta kolaborasi yang erat dengan kelompok profesi
hukum, seperti advokat dan paralegal.

4. Jaminan kualitas layanan kesehatan dan ketersediaan obat
HIV
Kami menyadari secara penuh bahwa sangat mendesak bagi negara untuk
menjamin kualitas layanan kesehatan bagi ODHIV dan populasi kunci, terutama
stabilitas ketersediaan dan distribusi obat HIV (antiretroviral, ARV) dengan
kualitas yang layak sesuai panduan World Health Organization (WHO).
Kami juga menyadari bahwa ketersediaan ARV bagi anak yang hidup dengan
HIV sangat terbatas, sehingga anak yang hidup dengan HIV tidak selalu
mendapat dosis obat sesuai dengan panduan WHO.
Oleh karena itu, kami akan terus-menerus mendorong negara untuk memastikan
ODHIV dan anak yang hidup dengan HIV memperoleh ARV dengan kualitas
yang layak sesuai panduan WHO, dalam situasi normal dan keadaan bencana
(seperti bencana alam atau pandemi COVID-19).
Untuk mencapai kondisi ini, kami mendesak agar negara menyusun kebijakan
yang mengatur:
•• Jaminan ketersediaan dan distribusi ARV dengan kualitas sesuai panduan
WHO bagi orang dewasa dan anak dengan HIV, baik dari produksi dalam
negeri maupun luar negeri, secara umum dalam keadaan normal dan
secara khusus dalam keadaan bencana.
•• Strategi penguatan industri farmasi dalam negeri untuk memproduksi
ARV dengan kualitas panduan WHO, untuk mengurangi ketergantungan
pemerintah pada impor ARV dari luar negeri.
•• Strategi distribusi ARV yang komprehensif dari level pusat hingga daerah
dan berdasarkan pemetaan yang akurat terhadap kebutuhan ARV di seluruh
wilayah Indonesia, termasuk memperluas sebaran dan jumlah fasilitas
kesehatan rujukan yang menyediakan ARV di daerah dan kabupaten.
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•• Mekanisme jaminan ketersediaan ARV sebagai urusan wajib bagi pemerintah
daerah dengan regulasi administrasi yang mengatur kemudahan akses
sampai ke tingkat puskesmas.
•• Kolaborasi kemitraan antara pemerintah, industri farmasi dalam negeri dan
masyarakat sipil dalam menjamin ketersediaan dan distribusi ARV dengan
kualitas sesuai standar WHO bagi ODHIV dan anak dengan HIV yang
membutuhkannya.
Untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan, kami telah dan akan memiliki
modalitas berupa:
•• Jaringan masyarakat sipil yang punya pengalaman dan pemahaman kuat
tentang situasi ketersediaan dan kebutuhan ARV di Indonesia.
•• Jaringan masyarakat sipil yang terkonsolidasi dan siap menjadi mitra penuh
dalam perumusan kebijakan dan strategi-strategi negara berkaitan dengan
jaminan ketersediaan ARV di Indonesia.
•• Jaringan masyarakat sipil yang memiliki relasi yang luas dengan berbagai
pihak di tingkat populasi kunci, daerah, nasional, dan internasional.
•• Kolaborasi yang erat dengan jaringan masyarakat sipil lintas isu yang aktif
dalam memperjuangkan jaminan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan
ARV bagi orang dan anak dengan HIV dalam situasi normal dan bencana.

5. Jaminan proteksi terhadap anak dengan HIV
Kami menyadari secara penuh bahwa proteksi terhadap anak dengan HIV
sangat mendesak untuk dilakukan. Pemberlakuan diskriminasi positif atau
tindakan afirmasi sangat beralasan dilakukan karena karakter khusus dari anak
dengan HIV yang sangat bergantung pada keberadaan orang lain.
Untuk itu, kami ingin terus-menerus memastikan negara menyediakan dan/
atau mendukung berbagai mekanisme maupun sarana proteksi itu. Terutama
sekali untuk menyediakan dan/atau mendukung berupa tetapi tidak terbatas
berbagai sarana, seperti rumah penampungan, akses terhadap pendidikan,
akses terhadap layanan kesehatan dan ketersediaan obat dengan dosis yang
tepat, sampai dengan akses terhadap pekerjaan setelah memenuhi syarat
untuk itu.
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Kami juga akan mendorong upaya penghapusan stigma dari diri sendiri untuk
mendorong kepentingan terbaik anak. Upaya itu setidaknya dilakukan melalui
layanan psikososial secara tepat dan terpantau. Selain itu, upaya ini perlu
dilengkapi dengan pendampingan yang tepat untuk mendorong keberdayaan
serta kepercayaan diri kembali dari anak.
Kami ingin memastikan negara secara proaktif memberikan edukasi kepada
keluarga anak dengan HIV agar stigma dan diskriminasi dapat dihapuskan.
Begitu juga dengan pemberian dukungan yang penuh kepada pendamping
anak dengan HIV dalam memberikan edukasi kepada keluarga anak.
Untuk mencapai kondisi ini, kami menyadari perlu adanya kebijakan dari negara
untuk menyusun:
•• Strategi khusus baik mulai dari level pusat sampai dengan level daerah
untuk jaminan proteksi anak dengan HIV.
•• Mekanisme perlindungan anak dengan HIV sebagai urusan wajib bagi
pemerintah daerah yang bersifat pelayanan dasar beserta dukungan
pendanaan terhadapnya.
•• Skema pendanaan dan insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil
memberikan proteksi kepada anak dengan HIV.
•• Kolaborasi kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk
mendorong proteksi yang optimal dan tepat bagi anak dengan HIV.
Untuk mencapai kondisi itu, kami telah dan akan memiliki modalitas berupa:
•• Jaringan masyarakat sipil yang mampu menyediakan beragam kajian
maupun skema kebijakan untuk mekanisme perlindungan anak dengan
HIV.
•• Jaringan masyarakat sipil yang siap menjadi mitra penuh bagi pemerintah
pusat dan pemerintah daerah untuk mendorong jaminan proteksi bagi
anak dengan HIV.

6. Kerja advokasi masyarakat sipil yang solid dan mandiri
Kami menyadari secara penuh bahwa impian mewujudkan Indonesia yang
bebas HIV tanpa stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan
HIV dan populasi kunci hanya bisa diwujudkan dengan peran serta seluruh
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komponen bangsa. Kebijakan dan kerangka hukum terbaik harus didukung
ekosistem yang kuat, implementasi kebijakan harus dalam bentuk programprogram nyata di semua sektor dan di semua level serta kolaborasi multipihak
dengan populasi kunci sebagai sebagai subjek dan bukan objek.
Oleh karena itu, kami sangat menyadari bahwa advokasi masyarakat sipil harus
solid, terhubung dan mandiri. Organisasi masyarakat sipil yang bergerak di
isu HIV dan hak asasi manusia perlu memastikan kerja-kerja yang dilakukan
berkontribusi pada gerakan mewujudkan impian bersama (shared vision) yang
lebih besar dari tujuan program atau proyek lembaga.
Untuk itu, masyarakat sipil harus:
•• Terus-menerus dan saling meningkatkan kapasitas di tingkat organisasi
dan di tingkat komunitas, sesuai dengan kompetensi, modalitas, fokus,
dan minat yang dimiliki di berbagai bidang (riset, komunikasi, advokasi,
kampanye, lobi, pendampingan hukum, pelatihan, konseling, kesehatan,
perencanaan dan penganggaran, manajemen program, monitoring dan
evaluasi, dan lain-lain).
•• Terbuka untuk bergaul, belajar, berjejaring dan berkolaborasi dengan
organisasi dan komunitas lain di luar isu HIV, agar advokasi HIV dan hak
asasi manusia yang dilakukan menjadi bagian dari gerakan yang lebih besar.
•• Terus-menerus melakukan edukasi tentang HIV kepada semua pihak, mulai
dari komunitas dan masyarakat sekitar terdekat sebagai upaya mewujudkan
destigmatisasi HIV.
•• Membangun dan merawat strategic and critical engagement dengan
berbagai pihak, baik di tingkat nasional (pemerintah, pembuat kebijakan,
swasta, donor) maupun di tingkat internasional (NGO internasional, koalisi
dan gerakan masyarakat sipil internasional).
•• Terus-menerus membangun kemandirian finansial organisasi masyarakat
sipil yang bergerak di isu HIV dan HAM agar semakin asertif dalam
menjalankan kerja-kerja advokasi, terutama dalam konteks relasi kekuasaan
dengan pihak pemerintah.
•• Mendorong, mendukung, dan merayakan champions gerakan HIV dan hak
asasi manusia di seluruh Indonesia agar semakin banyak yang menjadi
pemimpin dan pembuat kebijakan di berbagai bidang.
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Untuk mencapai kondisi itu, kami telah dan akan memiliki modalitas berupa:
•• Jaringan masyarakat sipil yang penuh dengan pengalaman dan
pengetahuan terkait dengan HIV dan hak asasi manusia.
•• Jaringan masyarakat sipil yang terkonsolidasi dan sadar akan pentingnya
bergerak secara inklusif dan berjejaring dengan berbagai pihak.
•• Jaringan masyarakat sipil yang mampu saling mendukung dan melengkapi.
•• Kolaborasi yang erat dengan jaringan masyarakat sipil lintas isu yang aktif
dalam kerja pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta
ketenagakerjaan.
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Dokumen Teori Perubahan (Theory of Change) ini disusun dengan berbasis
bukti (evidence-based). Semua data dan informasi sebagai basis penyusunan
dokumen ini diperoleh melalui pengalaman, pengetahuan, dan aspirasi
berbagai organisasi masyarakat sipil dan komunitas orang yang hidup dengan
HIV dan populasi kunci.
Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui serangkaian kelompok diskusi
terarah dengan 5 (lima) tahapan utama.
•• Pertama, kelompok diskusi terarah dilakukan dengan LBH Masyarakat
sebagai pengelola program penyusunan dokumen ini.
•• Kedua, kelompok diskusi terarah dengan 18 organisasi masyarakat sipil
yang aktif melakukan advokasi untuk isu HIV dan hak asasi manusia yang
tergabung dalam Koalisi Anti Stigma dan Diskriminasi (lihat daftar organisasi
pada bagian lampiran).
•• Ketiga, kelompok diskusi terarah dengan populasi kunci di tiga wilayah
Indonesia: Barat, Tengah, dan Timur.
•• Keempat, wawancara terpisah dengan populasi kunci yang belum terlibat
dalam forum sebelumnya, tetapi memiliki isu yang penting, misalnya isu
anak dengan HIV.
•• Kelima, forum konfirmasi dan sosialisasi dengan organisasi masyarakat sipil
dan populasi kunci.
Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan empat kategori informasi utama,
yaitu:
•• Keberhasilan dan modalitas yang dimiliki masing-masing organisasi dan
populasi kunci;
•• Impian atau visi yang dituju dari advokasi yang sudah, sedang, dan akan
dilakukan;
•• Prakondisi atau tanda-tanda perubahan dari impian yang sedang dituju;
dan
•• Kontribusi yang dapat diberikan, baik secara organisasi maupun komunitas.
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LAMPIRAN
Daftar Organisasi Masyarakat Sipil dalam Kelompok Diskusi Terarah
No Organisasi
1

IAC (Indonesia AIDS Coalition)

2

GWL-INA (Gaya Warna Lentera Indonesia)

3

Rumah Cemara

4

ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia)

5

LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Masyarakat

6

Lentera Anak Pelangi

7

Arus Pelangi

8

UNWomen

9

Inti Muda

10 Spiritia
11

Yayasan Karisma

12 Yayasan Srikandi Sejati
13 Forum Peduli AIDS
14 Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI)
15 Jaringan Indonesia Positif (JIP)
16 Sanggar Swara
17

UNAIDS

18 Yayasan Pesona Jakarta (YPJ)
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Daftar Komunitas atau Populasi Kunci dalam Kelompok Diskusi Terarah
No

Komunitas/Populasi Kunci

Barat
1

IPPI Medan

2

FARI JATIM

3

OPSI Riau

4

TARENA

5

Yayasan Akbar SUMBAR

Tengah
6

IPPI Palu (Sulawesi Tengah)

7

OPSI SULUT

8

LPKNM Makassar

9

Paris Barantai Kalimantan Selatan

10

Yayasan Gaya Dewata Bali

Timur
11

GIPA Makassar

12

Yayasan Gaya Celebes

13

OPSI NTT

14

OPSI Jayapura

15

CBO Armada Sorong

Daftar Komunitas/Populasi Kunci yang diwawancara secara terpisah
No

Komunitas/Populasi Kunci

1

Yayasan Akar Cinta Kasih

2

Yayasan Lentera Surakarta
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