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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyebaran HIV dan Aids, yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Hal ini tidak saja dikarenakan terbukanya Sragen dari dunia luar, letak 

geografis dan demografis Sragen yang memungkinkan penyebaran, dan 

mobilitas penduduk yang tinggi dari dan ke Sragen. Terbukanya arus 

informasi global juga menjadi penyebab pada terus meningkatnya 

penyebaran HIV dan AIDS khususnya untuk kalangan muda.  

Dengan kondisi tertekan, dan tidak memperoleh informasi yang 

cukup tentang  perilaku-perilaku yang berisiko terhadap infeksi  HIV dan 

Aids, melakukan banyak aktivitas yang berisiko, seperti pemakaian 

narkoba atau melakukan hubungan sex bebas. Arus globalisasi yang 

hampir tidak terbataspun ikut memperkuat alasan untuk semakin 

meningkatnya kasus-kasus HIV yang terjadi di Sragen. Akan tetapi harus 

sangat dipahami bahwa infeksi HIV bukan hanya terjadi karena hal seperti 

tersebut di atas, akan tetapi juga dapat dikarenakan sebab-sebab lain, 

seperti transfusi darah dan lain sebagainya. Jadi stigma dan diskriminasi 

yang selama ini dialami oleh orang terinfeksi sangatlah tidak beralasan, 

karena seperti anggota masyarakat yang lain mereka juga memiliki hak 

untuk hidup bebas, berkualitas dan bermartabat.  

Melihat banyaknya persolan terkait HIV dan AIDS yang ada dan akan 

ada di Sragen, saat ini dan di masa yang akan datang, maka dianggap 

penting untuk menyusun sebuah kebijakan yang akan menjadi acuan dan 

payung hukum untuk penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sragen, 

dari pencegahan sampai dengan perlindungan dan perawatan bagi orang-

orang yang terinfeksi.  Dengan membuat kebijakan ini,  akan 

memperlihatkan bahwa pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen penuh 
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dalam pemenuhan hak EKOSOB masyarakat, khususnya orang-orang 

terinfeksi karena persoalan HIV dan AIDS, bukan semata-mata hanya 

terkait dengan masalah kesehatan, akan tetapi juga termasuk di dalamnya 

masalah sosial, budaya, pendidikan, politik dan ekonomi. Untuk itu 

pemenuhan hak-hak mereka dalam berbagai bdang menjadi sangat 

penting. 

Di Indonesia sejak pertama kali kasus HIV ditemukan pada tahun 

1985 di Bali, hingga lebih dari 20 tahun terakhir prevalensi kasus HIV dan 

AIDS ini terus menyebar luas ke seluruh daerah dimana jumlah kasus HIV 

dan AIDS  dari tahun ke tahun semakin meningkat tidak terkecuali di  

Kabupaten Sragen.  

Pada tahun 2006 Departemen Kesehatan RI berupaya 

memperkirakan jumlah kasus HIV dan AIDS dengan bantuan pakar dari 

Australia, Hasilnya adalah jumlah kasus HIV dan AIDS di Indonesia ada 

antara 170.000 sampai 210.000. Hasil ini meningkat dua kali lipat dari 

perkiraan pada tahun 2002. Menurut survey tersebut, peningkatan jumlah 

kasus HIV dan AIDS di Indonesia terus meningkat terutama berasal dari 

kasus HIV dan AIDS dari kelompok pengguna narkoba suntik dan sampai 

saat ini upaya pencegahan dan penanggulangan akan penularan penyakit 

infeksi HIV di Indonesia belum dilakukan secara maksimal. 

Hal ini terlihat dengan terus bertambahnya jumlah penularan infeksi 

baru pada kelompok masyarakat yang  lingkup pekerjaan, lingkungan,  

ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang rendah dan status kesehatan 

yang tidak baik sehingga menjadikan kelompok tersebut rentan dari 

penularan HIV dan Aids, padahal masyarakat dengan kriteria ini 

merupakan kelompok yang beresiko terhadap penularan HIV dan AIDS. 

AIDS (Aquire Immuno Deficiency Syndrome) merupakan gejala 

penyakit berat yang diakibatkan karena menurunnya imunitas tubuh, yang 
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pertama kali ditemukan di Amerika Serikat tahun 1981. Sindrom tersebut 

merupakan gambaran klinis yang timbul kemudian  sebagai akibat infeksi 

oleh HIV (Human Immunedefficiency Virus). 

Di dunia, sekitar 90% HIV dan AIDS berada di negara yang sedang 

berkembang dan paling tinggi di Afrika. Menurut Prof. Dr. dr. Samsuridjal 

Djauzi, Sp.PD(K), HIV dan AIDS kekerapannya tinggi di negara miskin 

dikarenakan masyarakatnya kurang memperoleh informasi, tak punya 

peluang untuk memperoleh pekerjaan atau usaha yang layak serta tak 

punya kesempatan untuk memilih hidup sehat.  

Peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan 

pendidikan, akses pelayanan kesehatan, akses untuk bekerja akan 

mengurangi secara nyata penularan HIV dan AIDS. Namun hal ini tentu 

memerlukan upaya yang lama dan konsisten. Tidak hanya itu, untuk 

mencegah peningkatan jumlah yang tak terkendali tersebut diperlukan 

berbagai upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dari berbagai aspek. 

HIV dan AIDS merupakan pandemi yang sedang dialami oleh seluruh 

negara di dunia. Saat ini di dunia terjadi peningkatan jumlah orang dengan 

HIV dan AIDS dari 36,6 juta orang pada tahun 2002 menjadi 39,4 juta 

orang pada tahun 2004. Sedangkan di Asia diperkirakan mencapai 8,2 juta 

orang dengan HIV dan AIDS, 2,3 juta diantaranya adalah remaja dan 

perempuan (UNAIDS, 2004).  Pada tahun 2005 jumlah penduduk dunia 

yang terinfeksi HIV adalah 40,3 juta. Sedangkan kasus baru yang 

ditemukan diseluruh dunia adalah 4,9 juta dan angka kematian karena 

AIDS sebanyak 3,1 Juta (UNAIDS, 2005).     

Dampak HIV dan AIDS terhadap negara berkembang sungguh sangat 

mengerikan karena sindrom tersebut telah menyebabkan kenaikkan yang 

luar biasa dari angka kesakitan dan kematian diantara penduduk pada 

usia produktif. HIV dan AIDS dapat berdampak sangat buruk terhadap 
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pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa dan dapat menyebabkan usia 

harapan hidup menjadi terhambat atau bahkan menjadi mundur. 

Selanjutnya syndrome ini dapat mengancam kehidupan penduduk bahkan 

kehidupan sebuah bangsa. 

Salah satu tujuan dari Millenium Development Goal adalah memerangi 

HIV dan AIDS dengan target mengendalikan penularan dan penyebaran HIV 

dan AIDS sehingga tercapai penurunan jumlah kasus baru pada 2015. 

Faktor resiko utama terjadinya penularan HIV dan AIDS adalah 

perilaku seks beresiko, penyalahgunaan Napza suntik, transfusi darah 

tercemar HIV dari ibu hamil pengidap HIV kepada janin/bayi. IMS  (Infeksi 

Menular Seksual) memudahkan terjadinya penularan HIV. Menurut WHO 

kemungkinan terkena infeksi HIV pada penderita IMS adalah 2-9 kali lebih 

besar dibandingkan dengan mereka yang tidak menderita IMS. 

Persoalan HIV dan AIDS saat ini juga telah menjadi masalah besar di 

Indonesia. Di Indonesia untuk pertama kali kasus AIDS dilaporkan pada 

tahun 1987 di Bali pada seorang WNA. Setelah itu jumlah sarana 

kesehatan (RS) dan jumlah Kabupaten yang melaporkan terus bertambah. 

Pada tahun 2005 terlaporkan dari 27 Kabupaten 1823 kasus AIDS dan 

jumlah ini sama dengan jumlah kasus selama 17 tahun dari 1987-2004. 

Pada akhir tahun 2001, pemerintah memperkirakan jumlah mereka yang 

mengidap infeksi HIV ada sekitar 80.000 – 120.000 orang.  

Pada tahun 2010 diperkirakan 1-5 juta penderita HIV dari seluruh 

Kabupaten dengan 93.968-130.000 penderita AIDS. Saat ini Indonesia 

sudah dikategorikan sebagai negara dengan tingkat epidemi yang 

terkonsentrasi (concentrated level epidemic) karena memiliki kantong-

kantong epidemi dengan prevalensi lebih dari  5% pada subpopulasi 

tertentu yaitu pengguna narkotika suntik dan pekerja seks komersial 

(Depkes, 2003). 
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Peningkatan pesat jumlah orang dengan HIV dan AIDS di beberapa 

Kabupaten di Indonesia merupakan kenyataan yang memprihatinkan 

termasuk di Kabupaten Sragen. Jumlah tersebut akan meningkat terus 

kalau tidak diambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasinya 

karena HIV dan AIDS tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan 

saja, namun juga telah menimbulkan masalah sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik.  

Atas dasar pemikiran tersebut di atas maka di tingkat daerah, 

Kabupaten Sragen melakukan inisiatif penyusunan Naskah Akademik 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupetan Sragen tentang 

Penanggulangan HIV AIDS. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan, yaitu: 

1. Permasalahan apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sragen dalam Penanggulangan HIV AIDS? 

2. Mengapa diperlukan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Penanggulangan HIV AIDS sebagai dasar pemecahan masalah? 

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, 

yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Penanggulangan HIV AIDS? 

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 

jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Penanggulangan HIV AIDS? 

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik  

Berdasarkan identifikasi masalah maka tujuan dari penyusunan 

naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang 

Penanggulangan HIV AIDS adalah: 
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1. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sragen dalam Penanggulangan HIV AIDS. 

2. Untuk menemukan hal-hal penting yang mendasari perlunya 

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV 

AIDS sebagai dasar pemecahan masalah. 

3. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas 

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan 

HIV AIDS. 

4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Penanggulangan HIV AIDS. 

Sementara itu, kegunaan dari penyusunan naskah akademik tentang 

Penanggulangan HIV AIDS sebagai bahan kajian dan dasar perumusan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV AIDS. 

D. Metode Penelitian 

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Penanggulangan HIV AIDS ini dilakukan dengan mengacu 

kepada Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah. 

Metode penelitian untuk menyusun Naskah Akademik ini dilakukan 

dengan studi literatur terkait dengan kebijakan dan implementasi 

permasalahan Penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Sragen. Studi 

tersebut akan didukung dengan eksplorasi bahan hukum yang akan 

diakomodasikan dalam produk hukum.  

Tipe penelitiannya adalah penelitian hukum (legal research). 

Penelitian Hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. 

Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, 
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melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan 

kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. (Peter Mahmud 

Marzuki, 2013: 60).  

Untuk memperkuat analisis, dilakukan juga pengumpulan bahan-

bahan melalui penelaahan dokumen, pengamatan (observasi), diskusi (Focus 

Group Discussion), wawancara, mendengar pendapat narasumber atau para 

ahli, dan lain-lain.  Pengertian penelitian hukum (legal research) dalam hal 

ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa 

substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau 

isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum, teori hukum 

termasuk pendapat ahli (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 90). Langkah-

langkah strategis yang dilakukan meliputi: 

1. Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (tinjauan 

legislasi) yang berkaitan dengan Penanggulangan HIV AIDS. 

2. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dengan pakar, dan 

melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan 

dari masyarakat dan pejabat terkait. 

3. Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan 

Raperda sehingga memperoleh kesepahaman diantara stakeholder yang 

kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV AIDS. 

4. Melakukan sosialisasi dalam rangka untuk memberikan pemahaman 

kepada masyarakat tentang pentingnya pengaturan mengenai 

Penanggulangan HIV AIDS. 

5. Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai 

instansi/lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (tinjauan tehnis), 

dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Penanggulangan HIV 

AIDS di Kabupaten Sragen. 
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6. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta 

menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Penanggulangan HIV AIDS. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS 

 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Tinjauan tentang Penanggulangan HIV AIDS 

Epidemi HIV/AIDS di Indonesia sudah berlangsung selama lebih 

dari 20 tahun, sejak kasus HIV pertamana kali ditemukan pada tahun 

1985 di Bali, dan sampai saat ini pencegahan dan penanggulangan akan 

penularan penyakit infeksi HIV di Indonesia belum dapat ditanggulangi 

dengan maksimal, hal ini terlihat dengan terus bertambahnya jumlah 

penularan infeksi baru pada kelompok masyarakat yang karena lingkup 

pekerjaan, lingkungan, rendahnya ketahanan dan kesejateraan 

keluarga, status kesehatan sehingga menjadikan kelompok tersebut 

rentan tertular HIV, sedangkan pada kelompok beresiko adalah 

kelompok masyarakat   

AIDS (Aquire Immuno Deficiency Syndrome) merupakan gejala 

penyakit berat yang diakibatkan karena menurunnya imunitas tubuh, 

pertama kali ditemukan di Amerika Serikat tahun 1981. Sindrom 

tersebut merupakan gambaran klinis yang timbul kemudian  sebagai 

akibat infeksi oleh HIV (Human Immunedefficiency Virus). Sejak pertama 

kali ditemukan sampai 25 tahun terakhir ini  infeksi HIV telah menyebar 

luas keseluruh bagian dunia.  

HIV/AIDS merupakan pandemi yang sedang dialami oleh seluruh 

negara di dunia. Saat ini di dunia terjadi peningkatan jumlah orang 

dengan HIV/AIDS dari 36,6 juta orang pada tahun 2002 menjadi 39,4 

juta orang pada tahun 2004. Sedangkan di Asia diperkirakan mencapai 

8,2 juta orang dengan HIV/AIDS, 2,3 juta diantaranya adalah remaja 

dan perempuan (UNAIDS, 2004).  Pada tahun 2005 jumlah penduduk 



15 

 

dunia yang terinfeksi HIV adalah 40,3 juta. Sedangkan kasus baru yang 

ditemukan diseluruh dunia adalah 4,9 juta dan angka kematian karena 

AIDS sebanyak 3,1 Juta (UNAIDS, 2005).     

Dampak HIV/AIDS terhadap negara berkembang sungguh sangat 

mengerikan karena sindrom tersebut telah menyebabkan kenaikkan 

yang luar biasa dari angka kesakitan dan kematian di antara penduduk 

pada usia produktif. HIV/AIDS dapat berdampak sangat buruk terhadap 

pembangunan social ekonomi suatu bangsa dan dapat menyebabkan 

usia harapan hidup menjadi terhambat atau bahkan menjadi mundur. 

Selanjutnya syndrome ini dapat mengancam kehidupan penduduk 

bahkan kehidupan sebuah bangsa. 

Persoalan HIV/AIDS saat ini juga telah menjadi masalah besar di 

Indonesia. Di Indonesia untuk pertama kali kasus AIDS dilaporkan pada 

tahun 1987 di Bali pada seorang WNA. Setelah itu jumlah sarana 

kesehatan (RS) dan jumlah Kabupaten yang melaporkan terus 

bertambah. Pada tahun 2005 terlaporkan dari 27 Kabupaten 1823 

kasus AIDS dan jumlah ini sama dengan jumlah kasus selama 17 tahun 

dari 1987-2004. Pada akhir tahun 2001, pemerintah memperkirakan 

jumlah mereka yang mengidap infeksi HIV ada sekitar 80.000 – 120.000 

orang.  

Peningkatan pesat jumlah orang dengan HIV/AIDS di beberapa 

Kabupaten di Indonesia merupakan kenyataan yang memprihatinkan. 

Jumlah tersebut akan meningkat terus kalau tidak diambil langkah-

langkah konkrit untuk mengatasinya karena HIV/AIDS tidak hanya 

menimbulkan masalah kesehatan saja, namun juga telah menimbulkan 

masalah sosial, budaya, ekonomi, dan politik.  

Pada tahun 2010 diperkirakan 1-5 juta penderita HIV dari seluruh 

Kabupaten dengan 93.968-130.000 penderita AIDS. Saat ini Indonesia 

sudah dikategorikan sebagai negara dengan tingkat epidemi yang 
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terkonsentrasi (concentrated level epidemic) karena memiliki kantong-

kantong epidemi dengan prevalensi lebih dari  5% pada subpopulasi 

tertentu yaitu pengguna narkotika suntik dan pekerja seks komersial 

(Depkes, 2003). 

2. Sumber Kewenangan Pembuatan Peraturan Daerah 

 Peraturan Daerah (dan Keputusan Kepala Daerah) sebagai salah 

satu peraturan perundang-undangan tingkat daerah, dibuat untuk 

menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah adalah 

satuan pemerintahan territorial tingkat lebih rendah yang berhak 

mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Urusan rumah 

tangga daerah bisa bersumber dari otonomi daerah dan bisa pula 

berasal dari tugas pembantuan (medebewind) (Sarundajang, 2003: 76).  

 Sistem otonomi yang diberlakukan sekarang berdasarkan UU No 

32 Tahun 2004 adalah otonomi seluas-luasnya. Atas dasar itu, UU No. 

32 Tahun 2004 memberikan kewenangan otonomi kepada Daerah 

Kabupaten/Kota yang (hanya) di dasarkan pada asas desentralisasi 

dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. 

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk 

menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan di bidang 

politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, 

serta kewenagan bidang lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah. Keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang 

utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi (Jha, SN and 

Mathur, 1999: 55). 

Wewenang daerah untuk membuat peraturan perundang-undangan 

tingkat daerah yang berasal dari tugas pembantuan (medebewind) lebih 

terbatas dibandingkan dengan urusan-urusan di bidang otonomi (Bagir 

Manan, 2002: 72). Di bidang tugas pembantuan kewenangan hanya 

terbatas pada cara-cara menyelenggarakan urusan yang memerlukan 
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bantuan, sedangkan wewenang mengatur urusannya sendiri tetap ada 

pada satuan pemerintahan yang dibantu. Walaupun demikian, daerah 

memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengatur cara-cara 

melaksanakan tugas pembantuan. Karena kebebasan tersebut 

(meskipun terbatas pada cara-cara melaksanakan) di mana daerah 

bertanggung jawab atas pelaksanaannya, maka dalam tugas 

pembantuan dianggap ada juga unsur otonomi (Pantja Astawa, Gde, 

2002: 9-10). 

B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip yang Digunakan Dalam Penyusunan 

Norma 

Untuk memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik, dapat dimulai dari pengertian tentang asas hukum. 

Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum atau prinsip hukum 

bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar 

yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan 

konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang 

terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan 

hakim yang merupakan hukum pisitif dan dapat dikemkakan dengan 

mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang konkret tersebut. Fungsi 

ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif 

(Yuliandri, 2009: 20). 

Menurut ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, dikenal 3 (tiga) asas 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, 

dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi 

adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada 

daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas 

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada 

Gubenur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, 

sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah 

kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan 

tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana 
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serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan 

pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang 

menugaskannya. 

Menurut A. Hamid S. Attamimi, pembentukkan peraturan perundang-

undangan Indonesia yang patut, adalah : a) Cita Hukum Indonesia, b) Asas 

Negara Berdasar Atas Hukum dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem 

Konstitusi dan c) Asas-asas lainnya (Maria Farida , 2007 :228). Lebih lanjut 

dijelaskan Asas-asas pembentukkan peraturan perundang-undangan yang 

patut ini meliputi juga : 

1. Asas tujuan yang jelas; 

2. Asas perlunya pengaturan; 

3. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat; 

4. Asas dapatnya dilaksanakan; 

5. Asas dapatnya dikenali; 

6. Asas perlakuan yang sama dalam hukum; 

7. Asas persatuan hukum; 

8. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. (Maria Farida , 

2007 :230). 

Pembentukan peraturan perundang-undangan di  Indonesia, terdapat 

2 (dua)  asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum 

yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi 

peraturan dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan 

bimbingan bagi penuangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, 

bagi metode pembentukannya dan bagi proses serta prosedur 

pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas 

peraturan perundang-undanngan yang patut. Kedua asas hukum tersebut 

berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan 

serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan 

perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya.  
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Asas-asas pembentukan hukum menurut Undang-undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

tertuang dalam Pasal 5 beserta penjelasannya menyatakan bahwa dalam 

membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada 

asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi 

sebagai berikut : 

1. Asas Kejelasan Tujuan 

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk Yang Tepat 

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh 

lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang 

berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat 

dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh 

lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 

3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan 

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis 

peraturan perundang-undangannya. 

4. Dapat Dilaksanakan 

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 

memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut 

di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun 

sosiologis. 

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang 

benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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6. Asas Kejelasan Rumusan 

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi 

persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, 

sistematika dan pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang 

jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai 

macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

7. Asas Keterbukaan 

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai 

dari perencanaan, penyusunan, pembahasan pengesahan atau 

penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. 

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang–undangan Pasal 6 beserta penjelasannya, 

digunakan asas-asas yang dipakai sebagai materi muatan Peraturan 

Perundang-undangan yaitu : 

1. Pengayoman  

Bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan 

ketentraman masyarakat. 

2. Kemanusiaan 

Bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi 

manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan 

penduduk Indonesia secara proporsional. 

3. Kebangsaan 

Bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik 
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(kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). 

4. Kekeluargaan 

Bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap 

pengambilan keputusan. 

5. Kenusantaraan 

Bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan 

senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia 

dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di 

daerah merupakan bagian dari Sistem Hukum Nasional yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

6. Bhinneka Tunggal Ika 

Bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan. 

Kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut 

masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

7. Keadilan 

Bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. 

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 

Bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh 

berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang 

antara lain agama, suku, ras, golongan, gender  atau status sosial. 

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum 

Bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat 

menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan 

kepastian hukum. 
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10. Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan, Bahwa setiap materi 

muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 

keseimbangan, keserasian, antara kepentingan individu dan 

masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. 

  

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta 

Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat 

 

Faktor resiko utama terjadinya penularan HIV/AIDS adalah perilaku 

seks beresiko, penyalahgunaan Napza suntik, transfusi darah tercemar HIV 

dari ibu hamil pengidap HIV kepada janin/bayi. IMS  (Infeksi Menular Seksual) 

memudahkan terjadinya penularan HIV. Menurut WHO kemungkinan terkena 

infeksi HIV pada penderita IMS adalah 2-9 kali lebih besar dibandingkan 

dengan mereka yang tidak menderita IMS. 

Dalam konteks Sragen data HIV dan AIDS sebagai berikut: 
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Tabel 1. 

Jumlah kasus hiv / aids pertahun 

Di Kabupaten  Sragen Tahun 2000 s/d  Bl  Desember   2014  
Tahun Infeksi HIV  Kasus AIDS Total Kasus AIDS Meninggal 

        ∑ % 

2000 0 1 1 1 100.00 

2001 0 2 2 2 100.00 

2002 0 0 0 0 0 

2003 0 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 0 

2005 2 1 3 2 66.67 

2006 0 2 2 2 100.00 

2007 2 3 5 3 60.00 

2008 1 3 4 3 75.00 

2009 3 3 6 3 50.00 

2010 3 13 16 4 25.00 

2011 2 25 27 12 44.44 

2012 14 18 32 12 37.50 

2013 29 29 58 9 15.52 

2014 40 60 100 11 11.00 

Jumlah 96 160 256 64 25.00 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.  
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Jumlah Kasus AIDS Per Tahun Berdasarkan Jenis 
Kelamin 

Di Kabupaten Sragen Tahun 2000 s/d Bln Desember  
2014 

 

TAHUN 
Jenis Kelamin 

Jumlah 

L P 

2000 1   1 

2001 1 1 2 

2002     0 

2003     0 

2004   0 0 

2005 1 3 4 

2006 2   2 

2007   4 4 

2008 1 3 4 

2009 2 4 6 

2010 12 4 16 

2011 16 11 27 

2012 20 12 32 

2013 24 34 58 

2014 45 55 100 

JUMLAH 125 131 256 

% 48.83 51.17 100 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3 
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                        Jumlah Kasus HIV AIDS Per Tahun Berdasarkan Kelompok Umur 

                                 Di Kabupaten Sragen Tahun 2000 sd  Bln Desember  2014 

 

TAHUN 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >60 JUMLAH 

2000               1           1 

2001           1 1             2 

2002                           0 

2003                           0 

2004                           0 

2005           1 1   2         4 

2006               1 1         2 

2007           1 2 1           4 

2008         1 1 1 1           4 

2009           2 1   3         6 

2010         1 2 1 1 11         16 

2011   1     0 4 9 3 3 2 5     27 

2012 1 1     1 3 10 8 4 4       32 

2013 3       1 9 10 13 9 9 2 2   58 

2014 3 1   3 6 13 16 21 16 9 3 4 5 100 

JUMLAH 7 3 0 3 10 37 52 50 49 24 10 6 5 256 

% 2.73 1.17 0.00 1.17 3.91 14.45 20.31 19.53 19.14 9.38 3.91 2.34 0.00 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 
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Jumlah Kasus HIV AIDS Per Tahun Berdasarkan Faktor Risiko 

Di Kabupaten Sragen Tahun 2000 s/d  Bln  Desember  2014  

TAHUN Heteroseksual Homoseksual IDU Transfusi Perinatal Jumlah 

2000 1         1 

2001 2         2 

2002           0 

2003           0 

2004 0         0 

2005 4         4 

2006 2         2 

2007 4         4 

2008 4         4 

2009 6         6 

2010 7   9     16 

2011 26       1 27 

2012 29 1     2 32 

2013 53 3 1   1 58 

2014 95 1     4 100 

JUMLAH 233 5 10 0 8 256 

% 91.02 1.95 3.91 0.00 3.13 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. 
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DI KABUPATEN SRAGEN 

Th 2000 S/d  Bl  Desember  2014  

NO KECAMATAN 
Kumulatif (2000 s/d Bln 

Desember  2012) 2013 2014 TOTAL 

    HIV AIDS Jumlah HIV AIDS Jumlah HIV AIDS Jumlah HIV AIDS JML 

1 Kalijambe   1 1 0 0 0 2   2 2 1 3 

2 Plupuh 1 1 2 1 0 1 1 1 2 3 2 5 

3 Masaran   2 2 0 0 0 2 3 5 2 5 7 

4 Kedawung 1 6 7 3 0 3   9 9 4 15 19 

5 Sambirejio 1 5 6 2 1 3   4 4 3 10 13 

6 Gondang   3 3 2 2 4 1 5 6 3 10 13 

7 Sb.macan 1 5 6 0 4 4 2 2 4 3 11 14 

8 Ngrampal 4 2 6 0 1 1 2 5 7 6 8 14 

9 Karangmalang 1 5 6 1 1 2 2 7 9 4 13 17 

10 Sragen + lapas 5 11 16 3 3 6 6 6 12 14 20 34 

11 Sidoharjo 4 8 12 1 8 9   4 4 5 20 25 

12 Tanon 3 5 8 3 0 3 1 2 3 7 7 14 

13 Gemolong   2 2 1 0 1     0 1 2 3 

14 Miri 1   1 2 0 2     0 3 0 3 

15 Sumberlawang   2 2 1 1 2 3   3 4 3 7 

16 Mondokan 1   1 0 0 0   1 1 1 1 2 

17 Sukodono 1 3 4 0 1 1     0 1 4 5 

18 Gesi 1 1 2 0 0 0   1 1 1 2 3 

19 Tangen     0 0 0 0   1 1 0 1 1 

20 Jenar   2 2 2 1 3   3 3 2 6 8 

  Luar Wilayah 4 5 9 8 5 13 18 6 24 30 16 46 

  Jumlah 29 69 98 30 28 58 40 60 100 99 157 256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6. 
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             Jumlah Kasus AIDS Per Tahun Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

               Di Kabupaten  Sragen Tahun 2000  sd  Bl Nopember 2014  

TAHU
N 

PSK Wrswt 

P.

us
ah

a 

Buruh Mhs IRT Sopir 

P

N
S 

TNI/

POL
RI 

Kryw Petani Napi 

t' 

diket
h 

Td

k 
bkr

j 

Pra

mu
gar

i 

TKI 
An

ak 

Lai

n2 

Jum

lah 

2000                                   1 1 

2001       2                             2 

2002                                     0 

2003                                     0 

2004                                     0 

2005   1   1   2                         4 

2006                   2                 2 

2007       2   0       1     1           4 

2008       1 1 2                         4 

2009 1 1       4             .           6 

2010       3   4         1 8             16 

2011   6   3 1 5 2     2 6             2 27 

2012   19   1   6 1       2           2 1 32 

2013 13 26       10 1 1   3 3           1   58 

2014 22 34   1   18 1 1     6 1       1 3 5 93 

JUML

AH 36 87 0 14 2 51 5 2 0 8 18 9 1 0 0 1 6 10 249 

% 14.46 34.94 0 5.62 0.80 20.48 2.01 0 0 3.21 7.23 3.61 0.40 0 0 0.00 

1.1

8 4.02 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  HIV AIDS DINAS KESEHATAN KABUPATEN SRAGEN 
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I KEGIATAN YANG DILAKUKAN 

 1 Sosialisai hiv Aids secara Komprehensip (Koord Lin sek / Linprog) 

 2 Pelaksanaan Mobile Layanan ( VCT dan IMS) pada tempat Resiko tinggi , Bumil dll 

 3 Sero Survey PMS dan Hiv Aids   

 4 Koordinasi dengan KPA Kab Sragen, LSM Penjangku ( Muslimat NU) dan LSM       

               (KDS Sukowati) 

 5 Koordinasi linprog Kesga : Bidan untuk menganjurkan pada bumil bahwa salah satu             

             6 
 Pemeriksaan ANC adalah Pemeriksaan Hiv 
Stimulan konsumsi pertemuan KDS   

 7 Surveilans Pasif ke tingkat sasaran   

 8 Layanan yang ada : VCT ( 2 RS) , CST (1 RS) dan IMS ( Baru 2 Pusk) 

     

II RENCANA KEGIATAN  TAHUN 2015 

 1 Sosialisasi Hiv Aids secara kom[prehensip dengan sasaran sesuai target MDGs ( Usia 15-24 th)... ABAT 

 2 Mobile layanan.. Koordinasi dengan KPA, LSM Penjangkau & Pendanmpingan 

 3 Koordinasi linsek dan linprog.. Pelaks. Penceg dan penanggulangan Hiv Aids 

 4 Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan ( OJT tenaga Pusk dan RS Swasta) untuk IMS dan VCT 

 5 Stimulan konsumsi pertemuan KDS   

 6 Exit Strategi GF... Usulan klaim pemeriksaan CD4 untuk ODHA  

 7 Penyusunan Raperda Hiv Aids   

        
 
 
 

 
 
 

 
 

 
   

  

 

  

   
Sejalan dengan peningkatan Jumlah penderita HIV dan AIDS di Kabupaten 

Sragen, diperlukan upaya penanggulangan, bukan saja pada upaya 

pencegahan, tetapi juga pada upaya pengobatan dan perawatan dan harus 
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mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat, karena apabila hal ini 

tidak dilakukan, maka jumlah penderita di atas akan terus meningkat. Karena 

Sragen dengan letak geografis, dan tingginya tingkat mobilitas masyarakatnya 

dari dan ke Sragen dari berbagai daerah lain, khususnya paska tsunami dan 

konflik termasuk luar negeri sangat berpotensi dan berisiko untuk penyebaran 

penyakit ini. 

Untuk berbagai hal di atas diperlukan upaya penanggulangan, bukan saja 

pada upaya penceahan, tetapi juga pada upaya pengobatan dan perawatan 

yang harus mendapat dukungan dari berbagai pihak.  

Tentunya pengembangan kebijakan kedepan untuk penanggulangan HIV 

AIDS harus disinergikan dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Sragen. 

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya kabupaten Sragen menetapkan 

visi misi sebagai gambaran yang akan dilakukan dalam pemerintahannya 

untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh kabupaten Sragen. 

Adapun visi misi tersebut sebagai berikut : 

VISI DAN MISI 

VISI 

BERJUANG UNTUK SRAGEN YANG JUJUR, ADIL DAN MAKMUR 

 

BERJUANG mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan adalah merupakan sinergi dan tanggung jawab seluruh 

komponen masyarakat Kabupaten Sragen yang dilandasi semangat 

pengabdian kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. 

JUJUR mempunyai makna bahwa penyelen ggara pemerintahan, 

pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kabupaten Sragen 

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan niat dan itikad 

baik dilandasi ketulusan, transparansi dan keikhlasan serta menjunjung 

tinggi good governance dan clean goverment. 
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ADIL mempunyai makna bahwa semua unsur masyarakat memiliki 

kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan di semua 

bidang dan hasilnya dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat (MBELA 

WONG CILIK). 

MAKMUR mempunyai makna bahwa pemb angunan harus dapat 

memenuhi kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat (pangan, sandang 

dan papan) dan merupakan refleksi pengurangan kemiskinan dengan 

prinsip–prinsip kemanusiaan, kepedulian terhadap sesama serta 

pengembangan rasa kesetiakawanan sosial. 

MISI 

Usaha-usaha perwujudan Visi Kabupaten Sragen Tahun 2011– 2016 

dijabarkan secara sistematis dan komprehensif dalam wujud 5 (lima) butir 

Misi sebagai berikut: 

1. Mewujudkan Sragen ASRI bebas korupsi sebagai perwujudan reformasi 

birokrasi yang sungguh -sungguh atas kebekuan birokrasi menuju 

aparatur yang bersih berorientasi kepada pelayanan publik serta 

penggunaan anggaran yang pro rakyat. 

2. Mewujudkan Kualitas SDM yang Profesional, Berbudaya dan Berakhlak 

Mulia. 

3. Memberikan kesempatan dan peluang kepada se luruh lapisan 

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan 

dan pengendalian pembangunan serta menikmati hasil-hasil 

pembangunan. 

4. Memecah stagnasi pembangunan dengan mengakselerasi secara cerdas 

pencapaian kesejahteraan masyarakat di bidang daya beli, kualitas 

pendidikan dan kesehatan. 

5. Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pada 

pembangunan pertanian berkelanjutan. 
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STRATEGI PEMBANGUNAN 

Kondisi Kabupaten Sragen dengan segala ragam karakteristik dan 

heterogenitasnya, memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan memberi rasa adil, aman, nyaman dan sejahtera 

pada masyarakatnya. Dari 5 (lima) misi yang 

telah ditetapkan, diperlukan pemilihan strategi pembangunan daerah 

untuk dapat membawa Kabupaten Sragen menjadi kabupaten yang jujur, 

adil dan makmur. 

1. Strategi Percepatan Reformasi Pemerintahan 

Strategi ini mencakup upaya penyempurnaan tata kelola manajemen 

pemerintahan yang dinamis dan demokratis disertai dengan pengem-

bangan sikap mental dan perilaku aparatur jujur dan berakhlak mulia 

berdasarkan kompetensi dan profesionalitas dalam rangka peningkatan 

kualitas pelayanan publik. 

2. Strategi Pemberdayaan SDM 

Strategi ini dimaksudkan untuk penguatan sikap mental apartur dan 

masyarakat agar mampu bersaing dalam kehidupan global dengan tetap 

menjunjung nilai -nilai kearifan lokal guna menciptakan kehidupan yang 

harmonis. 

3. Strategi Partisipatif 

Strategi ini sebagai upaya penciptaan situasi dan kondisi agar 

masyarakat mampu berperan aktif dalam berbagai program dan 

kegiatan pem-bangunan serta medorong masyarakat yang kurang 

beruntung agar dapat meningkatkan kemampuan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

4. Strategi Pemerataan 

Strategi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan, 

baik ditinjau dari segi ekonomi, politik dan sosial budaya sehingga dapat 

me-ningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemenuhan 

kebutuhannya. 

5. Strategi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan 



33 

 

Strategi ini bertujuan mengembangkan kegiatan pembangunan ekonomi 

secara menyeluruh, dengan harapan akan mampu memberikan 

kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, membuka 

kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja. 

6. Strategi Akselerasi Pembangunan Infrastruktur 

Strategi ini memfokuskan pada percepatan penyelenggaraan 

pembangunan infrastruktur terutama pada pembangunan infrastruktur 

yang dapat memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan bidang 

pembangunan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG 

BERKAITAN DENGAN PENANGGULANGAN HIV AIDS 
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Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan 

HIV AIDS ini disusun dengan mendasarkan pada berbagai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, ditetapkan ketentuan bahwa jenis dan hierarki 

Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:  

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;  

d. Peraturan Pemerintah;  

e. Peraturan Presiden;  

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan  

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimaksud, 

maka berikut ini akan dilakukan evaluasi dan analisis sejumlah aturan 

hukum yang relevan dengan penanggulangan HIV AIDS:  

1. Undang-undang Nasional 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

Dalam Undang-Undang Dasar  1945 beberapa Pasal yang dapat menjadi 

acuan, diantaranya adalah: 

• Pasal 28 A, ”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya”. 

• Dalam Pasal 28 C, disebutkan Bahwa: 

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan 

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia. 
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(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 

masyarakat, bangsa dan negaranya.    

• Pasal 28 D, 

(1) Setiap orang berhak atas, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 

(2) Setiap warga negara berhak memperoleh kesepatan yang sama 

dalam pemerintahan. 

• Pasal 28 H, 

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

(2) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 

bermartabat. 

•   Pasal 28 I, mengatur bahwa,  

(3) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. 

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 

manusia adalah tanggung jawab negara, teruma pemerintah.  

 

b. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

 

 Dalam Undang-undang Kesehatan ada banyak banyak Pasal yang dapat 

dijadikan acuan dalam penanggulangan HIV dan AIDS, di antaranya adalah: 

 

• Pasal 4 : “setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh 

derajat kesehatan yang  optimal”. 
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• Pasal 8 : “pemerintah bertugas menggerakkan peran serta serta 

masyarakat dalam   penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, 

dengan memperhatikan fungsi social sehingga pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin”.    

 

c. UU Kesejahteraan Sosial (No. 6/1974 jo 11/2009) 

• Pasal 2, ”Penyelengaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan 

asas: kesetiakawan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, 

keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesional dan keberlanjutan. 

• Pasal Penyelengaraan kesejahteraan sosial bertujuan:  

➢ meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan 

hidup 

➢ memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, 

➢ meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah 

dan menangani masalah kesejahteraan sosial,  

➢ meningkatkan kemampuan,  

➢ kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam 

penyelengaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan 

berkelanjutan,  

➢ meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam 

penyelengaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dab 

berkelanjutan, 

➢ meningkatkan kualitas management penyelengaraan 

kesejahteraan sosial; 

 

• Pasal 4: Negara bertanggung jawab atas penyelengaraan kesejahteraan 

sosial. 

• Pasal 7: 
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(1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan 

mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi 

sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. 

(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksudkan pada ayat(1) dapat 

dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam 

keluarga, masyarakat maupun panti sosial.  

(3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) 

diberikan dalam bentuk  

a. motivasi dan diagnosis psikososial 

b. perawatan dan pengasuhan  

c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan 

d. bimbingan mental spritual  

e. bimbingan fisik  

f. bimbingan sosial dan konseling psikososial  

g. pelayanan aksesibilitas 

h. bantuan dan asistensi sosial  

i. bimbingan resosialisasi  

j. bimbingan lanjutan dan/atau 

k.  rujukan; 

• Pasal 24:  

(1) Penyelengaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab ; 

a. pemerintah 

b. pemerintah daerah. 

• Pasal 38, Peranan Masyarakat 

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.  

(2) Peran sebagaimana maksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh : 

a. perseorangan  

b. keluarga  

c. organisasi sosial keagamaan  
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d. organisasi sosial kemasyarakatan 

e. lembaga swadaya masysrakat  

f. organisasi profesi 

g. badan usaha  

h. lembaga kesejahteraan sosial dan  

i. lembaga kesejahteraan sosial asing. 

(3) Peran sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk 

keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

 

c. UU No 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia 

Aturan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 yang dapat dijadikan 

acuan dalam penanggulangan HIV dan Aids di antaranya hádala:  

• Pasal 3: 

(1)  Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia 

yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk 

hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat 

persaudaraan.  

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 

perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan 

perlakuan yang sama di depan hukum.  

(3)Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan 

kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi 

 

 

• Pasal 5 
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(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan 

memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan 

martabat kemanusiaannya di depan hukum.  

(2) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak 

memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan 

kekhususannya.   

• Pasal 9 

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 

meningkatkan taraf kehidupannya.  

(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera 

lahir dan batin.  

• Pasal 41 

(1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan 

untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.  

e. UU  No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak  

Dalam Undang-undang ini menyebutkan bahwa, ”perlindungan anak 

adalah segala kegiatan  untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

• Pasal 2: Prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi: 

a. nondikriminasi 

b. kepentingan yang terbaik untuk anak 

c. hak untuk hidup , kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan 

d. penghargaan terhadap pendapat anak 
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• Pasal  8 

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik,mental, spiritual , dan social 

• Pasal 44 

(1)  Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya 

kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh 

derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. 

(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara 

komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran 

serta masyarakat. 

(3)  Upaya  kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik 

untuk pelayanan kesehatan  dasar maupun rujukan. 

(4) Upaya kesehatan  yang  komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu 

• Pasal 46 

Negara, pemerintah, keluarga, dan  orang tua wajib mengusahakan agar 

anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan 

hidup dan/ atau menimbulkan kecacatan 

• Pasal 59 

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung 

jawab untuk memberikan  perlindungan khusus kepada  anak dalam situasi 

darurat, anak yang berhadapan  dengan hokum, anak dan kelompok 

minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi  secara ekonomi  dan/atau 

seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan  zat aditif lainnya 

(napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban 
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kekersan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan 

anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 

• Pasal 67 

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban  penyalahgunaan  

narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, 

dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan 

rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. 

f. Peraturan Presiden No. 75/2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS 

Nasional  

Peraturan Presiden ini menjadi acuan pokok dalam melakukan upaya 

penanggulangan HIV dan Aids di Indonesia.  Beberapa pasal yang dapat 

dijadikan acuan antara lain adalah: 

• Pasal I Perpres menyebutkan bahwa, “dalam rangka meningkatkan upaya 

pencegahan dan penanggulangan ADS yang lebih intensif, menyeluruh 

terpadu, dan terkoordinasi dibentuk KomisiPenanggulangan AlDS 

Nasional. 

• Pasal 9, menyebutkan, “Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten dan 

Komisi Penanggulang AIDS Kabupaten/ Kota mempunyai tugas 

merumuskan kebijakan strategi  dan langkah-langkah yang diperlukan 

dalam rangka menanggulangan AIDS diwilayah sesuai kebijakan,   strategi 

dan pedoman   yang ditetapkan Komisi Penanggualangan AIDS Nasional”. 

• Pasal 12, “Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penanggulangan AIDS 

Nasional 

Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi Pementah 

Pusat 

Maupun instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi non 

pemerintah, 
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organisasi profesi, perguruan tinggi, badan intemasional, dan / atau pihak 

pihak 

lain yang dipandang perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat. 

 

B. Aturan Internasional 

1. DUHAM (Deklarasi Umum Hak Azazi Manusia) 

 

• Pasal 9 

Tidak seorangpun yang dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara 

sewenang-wenang. Jelas dalam pasal ini tersirat bahwa setiap orang 

tidak boleh diasingkan hanya karena terinfeksi HIV. 

 

• Pasal 16, 

1. Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa ada pembatasan apapun 

berdasarkan ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk 

menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang 

sama dalam hal perkawinan, dalam masa perkawinan dan pada saat 

berakhirnya perkawinan. 

2. Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan 

persetujuan penuh dari pihak yang hendak melangsungkan 

perkawinan. 

3. Keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat yang alamiah dan 

mendasar dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan 

Negara. 

 

Dalam hal ini perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam 

pernikahan dan membentuk keluarga. Dalam sebuah pernikahan laki-laki 

dan perempuan berhak meminta pasangannya untuk memeriksakan 

kesehatan, mengetahui riwayat pasangan. Dari pasal ini juga jelas bahwa 



43 

 

masyarakat juga tidak berhak mengucilkan dan bahkan melindungi 

keluarga orang yang terinfeksi HIV. 

 

• Pasal 22, ” Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas 

jaminan sosial dan terwujudnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya 

yang sangat diperlukan untuk martabat dan perkembangan 

kepribadiannya dengan bebas, melalui usaha-usaha nasional maupun 

kerjasama internasional,  dan sesuai dengan pengaturan dan sumber 

daya yang ada pada setiap negara”. Dalam hal ini negara memiliki 

tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan sosial, ekonomi dan 

budaya termasuk orang yang terinfeksi HIV. 

Tanggapan nasional terhadap tingginya tingkat penyebaran penyakit ini 

adalah cerminan dari komitmen internasional khususnya Declaration of 

Commitment pada UNGASS HIV/AIDS 2001, Deklarasi ASEAN tentang 

HIV/AIDS 2001, dan Deklarasi A World Fit of Children 2002. Bentuk nyata 

kepedulian pemerintah tersebut adalah dengan dibentuknya Komisi Nasional 

Pencegahan dan Penanggulangan AIDS (KPA) berdasarkan Keppres 

No.36/1994 dan diketuai Menko Kesra dengan anggota beberapa menteri dan 

kepala lembaga pemerintahan lain (Julianto, 2002). Dan terakhir telah terbit 

Per-Pres no 75 tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS. 

2. CEDAW (Konvensi Penghapusan Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap 

Perempuan), 

Pasal 5.a, “menghapus peran stereotip sosial dan budaya serta praktek-

praktek berdasarkan ketidak setaraan gender, dalam hal ini memberikan 

ruang lebih besar terhadap perempuan untuk akses informasi dan layanan 

kesehatan. 

Pasal 12 ayat 1: “tentang kewajiban negara untuk menghapuskan 

diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan 

(termasuk pelayanan kesehatan)”. 
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Pasal 16, mengatur tentang: “penghapusan diskriminasi terhadap perempuan 

dalam kaitannya dengan perkawinan dan hubungan keluarga atas dasar 

kesetaraan laki-laki dan perempuan”. 

Dalam CEDAW disyaratkan bahwa dalam rangka penanggulangan HIV 

dalam kaitannya dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan: 

- Penghapusan tindakan diskriminasi dalam strategi nasional untuk 

pencegahan dan pengendalian HIV dan AIDS (rekomendasi aplikasi 

CEDAW) 

- Memastikan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam perumusan dan 

implementasi kebijakan pemerintah serta memegang jabatan public dan 

fungsi-fungsi public di semua tingkatan pemerintah (pasal 7). Dalam hal 

ini pemerintah harus menjamin keterlibatan dan penghapusan 

diskriminasi terhadap perempuan dalam penanggulangan HIV. 

 

Salah satu tujuan Millenium Development Goals (Tujuan-Tujuan Pembangunan 

Millenium) yang dirumuskan dalam deklarasi internasional adalah: Memerangi 

HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lainnya. Dalam rangka ikut 

berpartisipasi dalam mendukung deklarasi ini. 

3.Kovenan EKOSOB  

• Pasal 2, angka 1 menyebutkan bahwa, ”Negara-negara Pihak pada 

Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak yang diatur dalam 

Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk 

apapun seperti terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 

pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau 

sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya”.  

 

Dengan Merativikasi Kovenan ini, maka pemerintah Indonesia harus komit 

untuk merumuskan berbaga kebijakan yang tidak diskriminatif, termasuk 

untuk upaya penanggulangan HIV dan AIDS. 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 
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A. Landasan Filosofis 

Pembuatan peraturan perundang-undangan mempunyai suatu 

filosofi, seperti dikemukakan oleh Seidman (2001: 43), bahwa : Panduan ini 

menggunakan pemikiran filosofis pragmatis. Hanya dengan mempelajari 

fakta mengenai permasalahan yang ada dan merefleksi hal-hal tersebut, 

seorang pembuat keputusan dapat menentukan apa yang akan dilakukan 

selanjutnya. 

Selanjutnya dikenal pula filosofi positivisme, yaitu bahwa walaupun 

seseorang dapat mengumpulkan fakta-fakta tentang masalah yang terjadi, 

masalah yang seharusnya terjadi semata-mata tergantung pada nilai-nilai 

sang pembuat keputusan (Seidman, 2001: 43). 

Landasan filosofis merupakan suatu landasan yang didasarkan atas 

nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan bahasa yang serupa, Jimly 

Asshiddiqie (2006 : 171) menyebutkannya sebagai “cita-cita filosofis yang 

dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan”. Cita-cita filosofis tersebut 

haruslah terkandung dalam suatu undang-undang. Dengan demikian, ada 

kesesuain antara cita-cita filosofis masyarakat dengan cita-cita filosofis 

yang terkandung dalam undang-undang. Dalam konteks Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila maka 

peraturan yang akan dibuat hendaknya dialiri nilai-nilai yang terkandung 

dalam cita-cita filosofis tersebut.   

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan 

pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana 

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila 

dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Tujuan utama keberadaan suatu negara adalah untuk mewujudkan 

kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. Kesejahteraan yang 
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dimaksudkan disini meliputi kesejahteraan materiil dan juga kesejahteraan 

non materiil. Atas dasar itu maka setiap upaya yang bertujuan 

mempercepat dan memfasilitasi pencapaian kesejahteraan dan keadilan 

tersebut harus dilaksanakan. Setiap masyarakat harus dianggap sebagai 

manusia yang  bermartabat perlu   dilindungi dan diberdayakan 

kemampuannya dengan tidak diskriminatif serta mendapat perlindungan 

hak-haknya sesuai dengan syari’at Islam dan hak asasi manusia. Hak Asasi 

Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat danusia (Pasal 1 ayat 

(1), Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang  Hak Asasi Manusia). 

Kabupaten Sragen sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia 

yang telah meratifikasi  Kovenan Internasional EKOSOB berkewajiban 

untuk menjamin bahwa hak–hak rakyat Sragen akan dilaksanakan tanpa 

diskriminasi dalam bentuk apapun seperti terhadap ras, warna kulit, jenis 

kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-

usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status 

lainnya. Pemerintah Sragen yang telah diberi amanat oleh rakyat Sragen 

berkewajiban melaksanakan pelayanan kesehatan yang non-diskriminatif 

untuk mempertinggi  derajat kesehatan, temasuk pelayanan bagi orang-

orang terinveksi HIV dan AIDS tentu aja akan besar artinya bagi 

pengembangan dan pembinaan sumber daya masyarakat Sragen dan 

sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada 

hakikatnya adalah pembangunan masyarakat Sragen seutuhnya. 

Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan yang humanis agar 

masyarakat terhindar dari terinfeksinya virus HIV dan Aids ini, sebagai upaya 

penyelamatan ummat manusia. Dalam penanggulangan HIV dan AIDS 

mestilah didasari kepada nilai luhur kemanusiaan dan penghormatan 



48 

 

terhadap harkat hidup manusia. Orang terinfeksi HIV memiliki hak asasi 

sebagai manusia dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan 

sosial yang diperlukan serta hidup layak sebagai anggota masyarakat lainnya. 

Penanggulangan HIV dan AIDS merupakan bagian integral dari pembangunan 

daerah dan pemberantasan kemiskinan serta pembangunan kesehatan yang 

dalam penyelenggaraannya senantiasa menghormati atau mendasarkan 

kepada nilai-nilai budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat Sragen. 

B. Landasan Sosiologis 

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis 

sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah 

dan kebutuhan masyarakat dan negara. 

Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan 

umum atau kesadaran hukum masyarakat. Suatu peraturan perundang–

undangan harus mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan–

ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum 

masyarakat. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai 

dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam 

penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi 

masyarakat yang bersangkutan. 

Peraturan perundang-undangan di buat adalah untuk mengatur 

kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Begitu juga dalam proses 

pembentukan produk hukum yang ada di daerah melalui peraturan daerah 

harus memperhatikan beberapa aspek yang berkembang di masyarakat. 

Hal ini dengan tujuan agar apa yang di buat oleh pemerintah yang 

berkuasa dapat berguna bagi kehidupan masyarakat.  

Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam membentuk 

peraturan daerah antara lain sebagai berikut: 1) Social Need (Kebutuhan 
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masyrakat); 2) Social Condition (Kondisi masyarakat); 3) Social Capital 

(Modal/kekayaan masyarakat) (Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007 : 145). 

Salah satu tujuan dari Millenium Development Goal adalah memerangi 

HIV/AIDS dengan target mengendalikan penularan dan penyebaran 

HIV/AIDS sehingga tercapai penurunan jumlah kasus baru pada 2015. 

Pemahaman tentang epidemi HIV/AIDS di Indonesia dilakukan 

melaliu pengamatan pada penduduk dengan resiko tertular diantaranya : 

penjaja seks, narapidana, penyalahguna napza suntik, darah donor, ibu 

hamil melalui serosurvey maupun behaviour survey secara rutin sehingga 

kecenderungan perkembangan dan peluasan kasus bisa diamati dan 

terpetakan.  

Sebagian besar perempuan yang terinfeksi HIV (85 %)  adalah berasal 

dari kelompok miskin dengan pendidikan rendah dan lemahnya akses 

terhadap informasi dan posisi tawar akan perlindungan dan jaminan 

kesehatan. Dengan adanya fakta ini posisi perempuan semakin 

terpinggirkan baik dalam akses informasi maupun layanan kesehatan, 

misalnya sebenarnya perempuan berhak meminta pasangannya untuk 

melakukan test kesehatan sebelum pernikahan. Republik Indonesia yang 

menandatangani Ratifikasi  Kovenan Internasional EKOSOB berkewajiban 

untuk menjamin bahwa hak – hak rakyat Sragen akan dilaksanakan tanpa 

diskriminasi dalam bentuk apapun seperti terhadap ras, warna kulit, jenis 

kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-

usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status 

lainnya.  

 

C. Landasan Yuridis 

Dasar yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber 

hukum/dasar hukum untuk pembuatan/perancangan suatu peraturan 

perundang-undangan (Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 
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2010: 17). Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi 

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan 

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang 

akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan 

masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang 

berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu 

dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan 

hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang 

tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah 

dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah 

ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum 

ada. 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menyebutkan bahwa untuk penyelenggaraan otonomi daerah, Kepala 

Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) dapat menerbitkan peraturan daerah. Dinyatakan 

bahwa perda tersebut merupakan penjabaran dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-

masing daerah. Namun, pasal yang sama juga menyatakan bahwa perda 

dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena konstitusi adalah landasan 

hukum tertinggi, maka peraturan daerah jelas tidak boleh bertentangan 

dengan UUD Negara RI 1945 (Andy Yentriyani dkk, 2010 :16). 

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum 

atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. 

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah 

untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, pertama 

adalah terkait kewenangan membuat aturan dan kedua adalah berkaitan 

dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.  
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Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi 

kewenangan yaitu  apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan 

yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraraturan 

perundang-undangan. Hal ini  sangat  perlu, mengingat sebuah peraturan 

perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak 

memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal 

demi hukum (neitige). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-

Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan 

Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/Bupati 

bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi 

muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan 

serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Yang tak kalah pentingnya dalam pembuatan peraturan perundang-

undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau 

pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis 

besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung 

asas pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, 

kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum 

dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, 

keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan 

Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung 

kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi (Hamidi, 2005 : 2– 10). 

Secara yuridis. Suatu norma hukum dikatakan berlaku apabila norma 

hukum itu sendiri memang: (1) ditetapkan sebagai norma hukum 

berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi 

seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya “Stuffenbau Theorie 
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des Recht”; (2) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan 

hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam 

pandangan J.H.A, Logemann; (3) ditetapkan sebagai norma hukum 

menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti pandangan 

W. Zevenbergen; dan (4) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga 

yang memang berwenang untuk itu (Jimly Asshiddiqie, 2006 : 242). 

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan setiap warga 

negaranya dapat menjalankan kehidupan secara bebas dan tanpa 

diskriminasi. Secara lebih rinci konstitusi telah merumuskan beberapa 

pasal yang dapat dipakai sebagai pijakan penanggulangan HIV AIDS. 

Beberapa peraturan tersebut antara lain : 

1. Undang-undang Nasional 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

Dalam Undang-Undang Dasar  1945 beberapa Pasal yang dapat menjadi 

acuan, diantaranya adalah: 

b. Pasal 28 A, ”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya”. 

c. Dalam Pasal 28 C, disebutkan Bahwa: 

(3) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan 

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia. 

(4) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 

masyarakat, bangsa dan negaranya.    

• Pasal 28 D, 

(3) Setiap orang berhak atas, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 



53 

 

(4) Setiap warga negara berhak memperoleh kesepatan yang sama 

dalam pemerintahan. 

• Pasal 28 H, 

(4) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

(5) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 

bermartabat. 

•   Pasal 28 I, mengatur bahwa,  

(6) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. 

(5) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 

manusia adalah tanggung jawab negara, teruma pemerintah.  

 

(4) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

 

 Dalam Undang-undang Kesehatan ada banyak banyak Pasal yang dapat 

dijadikan acuan dalam penanggulangan HIV dan Aids, di antaranya adalah: 

 

• Pasal 4 : “setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh 

derajat kesehatan yang  optimal”. 

• Pasal 8 : “pemerintah bertugas menggerakkan peran serta serta 

masyarakat dalam   penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, 

dengan memperhatikan fungsi social sehingga pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin”.    

 

c. UU Kesejahteraan Sosial (No. 6/1974 jo 11/2009) 
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• Pasal 2, ”Penyelengaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan 

asas: kesetiakawan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, 

keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesional dan keberlanjutan. 

• Pasal Penyelengaraan kesejahteraan sosial bertujuan:  

➢ meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan 

hidup 

➢ memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, 

➢ meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah 

dan menangani masalah kesejahteraan sosial,  

➢ meningkatkan kemampuan,  

➢ kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam 

penyelengaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan 

berkelanjutan,  

➢ meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam 

penyelengaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dab 

berkelanjutan, 

➢ meningkatkan kualitas management penyelengaraan 

kesejahteraan sosial; 

 

• Pasal 4: Negara bertanggung jawab atas penyelengaraan kesejahteraan 

sosial. 

 

 

• Pasal 7: 

(4) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan 

mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi 

sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. 

(5) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksudkan pada ayat(1) dapat 

dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam 

keluarga, masyarakat maupun panti sosial.  
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(6) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) 

diberikan dalam bentuk  

a. motivasi dan diagnosis psikososial 

b. perawatan dan pengasuhan  

c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan 

d. bimbingan mental spritual  

e. bimbingan fisik  

f. bimbingan sosial dan konseling psikososial  

g. pelayanan aksesibilitas 

h. bantuan dan asistensi sosial  

i. bimbingan resosialisasi  

j. bimbingan lanjutan dan/atau 

k.  rujukan; 

• Pasal 24:  

 

(2) Penyelengaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab ; 

a. pemerintah 

b. pemerintah daerah. 

 

• Pasal 38, Peranan Masyarakat 

(5) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.  

(6) Peran sebagaimana maksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh : 

a. perseorangan  

b. keluarga  

c. organisasi sosial keagamaan  

d. organisasi sosial kemasyarakatan 

e. lembaga swadaya masysrakat  

f. organisasi profesi 



56 

 

g. badan usaha  

h. lembaga kesejahteraan sosial dan  

i. lembaga kesejahteraan sosial asing. 

(7) Peran sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk 

keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

 

c. UU No 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia 

Aturan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 yang dapat dijadikan 

acuan dalam penanggulangan HIV dan Aids di antaranya hádala:  

• Pasal 3: 

(1)  Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia 

yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk 

hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat 

persaudaraan.  

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 

perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan 

perlakuan yang sama di depan hukum.  

(3)Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan 

kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. 

 

• Pasal 5 

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan 

memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan 

martabat kemanusiaannya di depan hukum.  
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(2) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak 

memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan 

kekhususannya.   

• Pasal 9 

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 

meningkatkan taraf kehidupannya.  

(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera 

lahir dan batin.  

• Pasal 41 

(1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan 

untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.  

e. UU  No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak  

Dalam Undang-undang ini menyebutkan bahwa, ”perlindungan anak 

adalah segala kegiatan  untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

• Pasal 2: Prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi: 

e. nondikriminasi 

f. kepentingan yang terbaik untuk anak 

g. hak untuk hidup , kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan 

h. penghargaan terhadap pendapat anak 

• Pasal  8 

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik,mental, spiritual , dan social 
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• Pasal 44 

(1)  Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya 

kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh 

derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. 

(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara 

komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran 

serta masyarakat. 

(3)  Upaya  kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik 

untuk pelayanan kesehatan  dasar maupun rujukan. 

(4) Upaya kesehatan  yang  komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu 

• Pasal 46 

Negara, pemerintah, keluarga, dan  orang tua wajib mengusahakan agar 

anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan 

hidup dan/ atau menimbulkan kecacatan 

• Pasal 59 

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung 

jawab untuk memberikan  perlindungan khusus kepada  anak dalam situasi 

darurat, anak yang berhadapan  dengan hokum, anak dan kelompok 

minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi  secara ekonomi  dan/atau 

seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan  zat aditif lainnya 

(napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban 

kekersan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan 

anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 

• Pasal 67 
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Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban  penyalahgunaan  

narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, 

dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan 

rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. 

f. Peraturan Presiden No. 75/2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS 

Nasional  

Peraturan Presiden ini menjadi acuan pokok dalam melakukan upaya 

penanggulangan HIV dan Aids di Indonesia.  Beberapa pasal yang dapat 

dijadikan acuan antara lain adalah: 

• Pasal I Perpres menyebutkan bahwa, “dalam rangka meningkatkan upaya 

pencegahan dan penanggulangan ADS yang lebih intensif, menyeluruh 

terpadu, dan terkoordinasi dibentuk KomisiPenanggulangan AlDS 

Nasional. 

• Pasal 9, menyebutkan, “Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten dan 

Komisi Penanggulang AIDS Kabupaten/ Kota mempunyai tugas 

merumuskan kebijakan strategi  dan langkah-langkah yang diperlukan 

dalam rangka menanggulangan AIDS diwilayah sesuai kebijakan,   strategi 

dan pedoman   yang ditetapkan Komisi Penanggualangan AIDS Nasional”. 

• Pasal 12, “Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penanggulangan AIDS 

Nasional 

Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi Pementah 

Pusat 

Maupun instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi non 

pemerintah, 

organisasi profesi, perguruan tinggi, badan intemasional, dan / atau pihak 

pihak 

lain yang dipandang perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat. 
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B. Aturan Internasional 

1. DUHAM (Deklarasi Umum Hak Azazi Manusia) 

 

• Pasal 9 

Tidak seorangpun yang dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara 

sewenang-wenang. Jelas dalam pasal ini tersirat bahwa setiap orang 

tidak boleh diasingkan hanya karena terinfeksi HIV. 

 

• Pasal 16, 

4. Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa ada pembatasan apapun 

berdasarkan ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk 

menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang 

sama dalam hal perkawinan, dalam masa perkawinan dan pada saat 

berakhirnya perkawinan. 

5. Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan 

persetujuan penuh dari pihak yang hendak melangsungkan 

perkawinan. 

6. Keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat yang alamiah dan 

mendasar dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan 

Negara. 

Dalam hal ini perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam 

pernikahan dan membentuk keluarga. Dalam sebuah pernikahan laki-laki 

dan perempuan berhak meminta pasangannya untuk memeriksakan 

kesehatan, mengetahui riwayat pasangan. Dari pasal ini juga jelas bahwa 

masyarakat juga tidak berhak mengucilkan dan bahkan melindungi 

keluarga orang yang terinfeksi HIV. 

 

• Pasal 22, ” Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas 

jaminan sosial dan terwujudnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya 

yang sangat diperlukan untuk martabat dan perkembangan 
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kepribadiannya dengan bebas, melalui usaha-usaha nasional maupun 

kerjasama internasional,  dan sesuai dengan pengaturan dan sumber 

daya yang ada pada setiap negara”. Dalam hal ini negara memiliki 

tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan sosial, ekonomi dan 

budaya termasuk orang yang terinfeksi HIV. 

Tanggapan nasional terhadap tingginya tingkat penyebaran penyakit ini 

adalah cerminan dari komitmen internasional khususnya Declaration of 

Commitment pada UNGASS HIV/AIDS 2001, Deklarasi ASEAN tentang 

HIV/AIDS 2001, dan Deklarasi A World Fit of Children 2002. Bentuk nyata 

kepedulian pemerintah tersebut adalah dengan dibentuknya Komisi Nasional 

Pencegahan dan Penanggulangan AIDS (KPA) berdasarkan Keppres 

No.36/1994 dan diketuai Menko Kesra dengan anggota beberapa menteri dan 

kepala lembaga pemerintahan lain (Julianto, 2002). Dan terakhir telah terbit 

Per-Pres no 75 tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS. 

2. CEDAW (Konvensi Penghapusan Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap 

Perempuan), 

Pasal 5.a, “menghapus peran stereotip sosial dan budaya serta praktek-

praktek berdasarkan ketidak setaraan gender, dalam hal ini memberikan 

ruang lebih besar terhadap perempuan untuk akses informasi dan layanan 

kesehatan. 

Pasal 12 ayat 1: “tentang kewajiban negara untuk menghapuskan diskriminasi 

terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan (termasuk pelayanan 

kesehatan)”. 

 

Pasal 16, mengatur tentang: “penghapusan diskriminasi terhadap perempuan 

dalam kaitannya dengan perkawinan dan hubungan keluarga atas dasar 

kesetaraan laki-laki dan perempuan”. 
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Dalam CEDAW disyaratkan bahwa dalam rangka penanggulangan HIV dalam 

kaitannya dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan: 

- Penghapusan tindakan diskriminasi dalam strategi nasional untuk 

pencegahan dan pengendalian HIV dan AIDS (rekomendasi aplikasi 

CEDAW) 

- Memastikan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam perumusan dan 

implementasi kebijakan pemerintah serta memegang jabatan public dan 

fungsi-fungsi public di semua tingkatan pemerintah (pasal 7). Dalam hal 

ini pemerintah harus menjamin keterlibatan dan penghapusan 

diskriminasi terhadap perempuan dalam penanggulangan HIV. 

Salah satu tujuan Millenium Development Goals (Tujuan-Tujuan Pembangunan 

Millenium) yang dirumuskan dalam deklarasi internasional adalah: Memerangi 

HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lainnya. Dalam rangka ikut 

berpartisipasi dalam mendukung deklarasi ini. 

3.Kovenan EKOSOB  

 

• Pasal 2, angka 1 menyebutkan bahwa, ”Negara-negara Pihak pada 

Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak yang diatur dalam 

Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk 

apapun seperti terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 

pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau 

sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya”.  

 

Dengan Merativikasi Kovenan ini, maka pemerintah Indonesia harus komit 

untuk merumuskan berbaga kebijakan yang tidak diskriminatif, termasuk 

untuk upaya penanggulangan HIV dan AIDS. 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI 

MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 

PENANGGULANGAN HIV AIDS 

 

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan 
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Dalam teori penyusunan peraturan perundang-undangan telah diikuti 

suatu prinsip bahwa sebuah naskah akademik harus merumuskan sasaran yang 

akan diwujudkan dari penetapan sebuah peraturan perundang-undangan. 

Sehubungan dengan itu, dalam upaya penyusunan Naskah Akademik Perda 

Kabupaten Sragen tentang Penanggulangan HIV AIDS akan dijabarkan tentang 

sasaran yang akan diwujudkan. 

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sragen tentang Penanggulangan HIV AIDS adalah untuk 

memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan HIV 

AIDS yang memenuhi prinsip keadilan dan tidak diskriminasi. Dengan 

demikian, melalui pembaharuan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sragen tentang Penanggulangan HIV AIDS diharapkan dapat mencapai tujuan 

sebagai berikut : 

a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun 

strategi Penanggulangan HIV AIDS yang dilakukan melalui perencanaan, 

pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, 

program dan kegiatan pembangunan di daerah; 

b. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang berpihak kepada 

masyarakat Sragen terutama anggaran untuk penanggulangan HIV AIDS; 

c. meningkatkan peran dan kerja sama pemerintah daerah kabupaten/kota, 

pemerintah daerah provinsi, pemerintah pusat dan masyarakat dalam 

rangka Penanggulangan HIV AIDS. 

 

  

B. Ruang Lingkup Materi 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan pada bab I-IV sebagai bahan 

pertimbangan dalam melakukan konstruksi pemikiran, Secara umum, 

materi muatan yang dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sragen tentang Penanggulangan HIV AIDS antara lain sebagai 

berikut : 
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1. Judul  

2. Konsideran 

- Menimbang 

- Mengingat 

3. Batang Tubuh yang direncanakan sebagai berikut 

BAB I: KETENTUAN UMUM 

Mengatur tentang berbagai pengertian penting yang diatur dalam Raperda. 

BAB II: ASAS MAKSUD DAN TUJUAN 

Dalam Bab ini mengatur tentang Asas Maksud dan Tujuan Raperda. 

BAB  III: PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS 

BAB IV: KOMISI PENANGGULANGAN AIDS 

BAB V: TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI 

ADMINISTRATIF 

BAB VI: PERAN SERTA MASYARAKAT 

Bab ini memuat tentang bentuk partisipasi dan peran aktif Masyarakat 

termasuk Organisasi Ulama,  Tokoh masyarakat, dan Masyarakat Umum 

dalam penanggulangan HIV dan AIDS Peran Aktif khususnya dalam  

Upaya-upaya pencegahan Penyebaran serta upaya sosialisasi 

BAB VII: PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ODHA 

BAB VIII: PEMBIAYAAN 

Memuat tentang sumber-sumber pendanaan.  

BAB IX: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bab ini mengatur tentang bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap 

penyelenggaraan Raperda. 

BAB X:  KETENTUAN PENYIDIKAN 

BAB XI: KETENTUAN PIDANA 

BAB XII: KETENTUAN PERALIHAN 
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BAB XIII: KETENTUAN PENUTUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang 

dikemukakan dalam Bab I. Jawaban dari pemasalahan tersebut 

merupakan pemadatan dari uraian dalam Bab II, III, IV dan V. 
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Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam masing-masing 

bab tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten 

Sragen adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan HIV AIDS. 

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tentang 

Penanggulangan HIV AIDS diperlukan untuk memberikan kerangka dan 

landasan hukum bagi upaya penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten 

Sragen. 

3. Pertimbangan dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Penanggulangan HIV AIDS dapat dilihat dari landasan filosofis, yuridis, 

dan sosiologis. Pertama, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Penanggulangan HIV AIDS telah sejalan dengan nilai-nilai 

Pancasila dan UUD 1945. Kedua, norma hukum yang akan dituangkan 

dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV AIDS 

juga telah memiliki akar empiris yang kuat. Hal ini dapat dilihat bahwa 

peraturan daerah ini dibuat adalah untuk menyelesaikan permasalahan 

masyarakat dalam pemenuhan penanggulangan HIV AIDS. Keberadaan 

Raperda ini tentunya akan sinergi dengan kebutuhan masyarakat yang 

menginginkan jaminan kehidupan yang memberikan persamaan 

pelayanan bagi setiap manusia dan menjunjung tinggi harkat dan 

martabat setiap manusia. Ketiga, penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Penanggulangan HIV AIDS telah memiliki landasan 

yuridis yang kuat oleh karena didasari oleh norma hukum yang lebih 

superior atau yang lebih tinggi, mulai dari UUD Negara Repubik 

Indonesia Tahun 1945 maupun berbagai peraturan perundang-

undangan lainnya yang lebih tinggi. 

4. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sragen Tentang Penanggulangan HIV AIDS untuk 
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memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dan masyarakat 

dalam penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Sragen.    

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan hasil analisis yang telah dilakukan 

maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Mewujudkan Penanggulangan HIV AIDS tidak bisa dilakukan secara 

sepihak oleh pemerintah daerah saja, maka perlu adanya kerjasama 

antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok swasta dan  

masyarakat untuk bersinergi bersama dalam mewujudkannya.  

2. Permasalahan Penanggulangan HIV AIDS adalah salah satu hal yang 

paling mendasar untuk diselesaikan, Oleh karena itu sebaiknya 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan HIV AIDS 

sebaiknya mendapatkan prioritas dalam Program Legislasi Daerah di 

Kabupaten Sragen.  
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5029) 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) 
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN 

NOMOR          TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY 
VIRUSACQUIRED 

IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SRAGEN, 
 

 
Menimbang  :   
  

         a. bahwa akibat HIV/AIDS terhadap negara berkembang sungguh sangat 
mengerikan karena sindrom tersebut telah menyebabkan kenaikkan 
yang luar biasa dari angka kesakitan dan kematian di antara 

penduduk pada usia produktif; 
  

b. bahwa Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immuno Deficiency 
Syndrome adalah virus perusak sistem kekebalan tubuh manusia 

yang proses penularannya sulit dipantau, meningkat secara 
signifikan dan tidak mengenal batas wilayah,usia, status sosial, dan 
jenis kelamin; 

c. bahwa peningkatan pesat jumlah orang dengan HIV/AIDS di 
beberapa Kabupaten di Indonesia merupakan kenyataan yang 
memprihatinka, termasuk Kabupaten Sragen; 

d.  bahwa untuk menanggulangi Human Immunodeficiency Virus-
Acquired Immuno Deficiency Syndrome serta menghindari dampak 

yang lebih besar di berbagai bidang perlu diatur langkah-langkah 
strategis sebagai upaya untuk pencegahan, penanganan, dan 

rehabilitasi; 
e. bahwa perkembangan penyebaran Human Immunodeficiency Virus-

Acquired Immuno Deficiency Syndrome di KabupatenSragen semakin 

mengkhawatirkan dari tahun ke tahun sehingga dapat mengancam 
derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan kehidupan 

manusia; 
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c,  huruf d dan huruf e perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human 
Immunodeficiency Virus-Acquired Immuno Deficiency Syndrome; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 
Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3671); 
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang 

Pengesahan United Nations Convention Against Illicit 
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 
1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan 
Psikotropika, 1988)(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 17,Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3673); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5145); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

18. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang 

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; 
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang  

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 

Peraturan Perundang-undangan; 
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20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 
tentang Penanggulanagan HIV dan AIDS;  

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 22); 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN 
 

dan 

 
BUPATI SRAGEN 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan:  PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN 
                      IMMUNODEFICIENCY VIRUS-ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY 
                     SYNDROME. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
a. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 

b. Bupati adalah Bupati Sragen. 
c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. 

e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran. 

f. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. 

g. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen. 

h. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan 
meliputi kegiatan pencegahan, penanganan danrehabilitasi. 
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i. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah 
Virus penyebab Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang digolongkan 

sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan 
melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan 

tubuh penderita misalnya darah, air mani, cairan vagina, dan air susu 
ibu. 

j. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS 

atau Sindroma Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan 
gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan 

tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah 
terjangkit penyakit infeksi. 

k. Orang dengan HIV-AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang 
yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun 
yang sudah ada gejala penyakit ikutan. 

l. Orang yang bertempat tinggal dengan pengidap HIV-AIDS yang 
selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang atau keluarga dari orang 
yang sudah tertular HIV-AIDS. 

m. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV-AIDS di 
masyarakat, terutama kelompok rawan dan rentan tertular dan 

menularkan HIV-AIDS. 
n. Penanganan adalah suatu upaya layanan yang meliputi perawatan, 

dukungan dan pengobatan yang diberikan secara komprehensif kepada 

ODHA agar dapat hidup lebih lama secara positif, berkualitas dan 
memiliki aktivitas sosial dan ekonomi secara normal seperti masyarakat 
lainnya. 

o. Pelayanan adalah perawatan dan pengobatan untuk meningkatkan 
derajat kesehatan ODHA yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. 

p. Rehabilitasi adalah suatu upaya untuk memulihkan dan 
mengembangkan ODHA dan OHIDHA yang mengalami disfungsi sosial 
agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

q. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD 
adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV-AIDS di 

Daerah. 
r. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di 

wilayah Kabupaten Sragen. 

s. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi 
yang dapat menular dan ditularkan melalui hubungan seksual. 

t. Kelompok rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku beresiko 

tinggi terhadap penularan HIV-AIDS meliputi pekerja seks, pelanggan 
pekerja seks, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pria 

berhubungan seks dengan pria, waria, narapidana, anak jalanan, 
Pengguna NAPZA Suntik beserta pasangannya. 

u. Konseling adalah suatu dialog antara seseorang yang bermasalah atau 

klien dengan orang yang menyediakan pelayanan konseling atau konselor 
dengan tujuan untuk memberdayakan klien agar mampu menghadapi 
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permasalahannya dan sanggup mengambil keputusan yang mandiri atas 
permasalahan tersebut. 

v. Prevention Mother to Child Transmision yang selanjutnya disingkat PMTCT 
adalah pencegahan penularan HIV-AIDS dari ibu kepada bayinya. 

w. Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat 
NAPZA adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
x. Pengguna NAPZA Suntik yang selanjutnya disebut Penasun adalah setiap 

orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan 
cara suntik termasuk pasien/orang sakit dan berhak untuk mendapatkan 
layanan kesehatan, dan upaya pengobatan/pemulihan ketergantungan 

NAPZA. 
y. Tes HIV adalah tes darah yang dilakukan baik melalui VCT (Voluntary 

Counseling and Testing) atau PITC (Provider Initiated Testing and 
Counseling) dan dijamin kerahasiaannya dengan informed concent melalui 
gabungan konseling (pre-test counseling, testing HIV dan post-test 
counseling) yang digunakan untuk memastikan apakah seseorang sudah 
positif terinfeksi HIV dengan cara mendeteksi adanya antibodi HIV. 

z. Voluntary Counseling Test (Tes HIV Sukarela) yang selanjutnya disingkat 
VCT adalah suatu tes darah secara sukarela dan dijamin kerahasiaannya 

dengan informed concent melalui gabungan konseling (pre-test counseling, 
testing HIV dan post-test counseling) yang digunakan untuk memastikan 

apakah seseorang sudah positif terinfeksi HIV dengan cara mendeteksi 
adanya antibodi HIV di dalam sampel darahnya. 

aa. Provider Initiated Testing and Counseling yang selanjutnya disingkat PITC 

adalah petugas kesehatan yang berinisiatif untuk tes HIV pada pasien 
yang berikutnya dilakukan konseling. 

bb. Layanan Kesehatan IMS adalah kegiatan pemeriksaan dan pengobatan 
rutin masalah IMS sebagai fungsi kontrol terhadap kasus IMS dan 
pencegahan penularan HIV-AIDS. 

cc. Skrining adalah tes anonim yang dilakukan pada sampel darah dan 
produk darah, secret (vagina, anus, penis), jaringan dan organ tubuh. 

dd. Penjangkauan adalah pemberian informasi IMS dan HIV-AIDS kepada 
kelompok rawan dan rentan terinfeksi HIV-AIDS. 

ee. Pendampingan adalah penjangkauan secara berkesinambungan sampai 

terjadinya perubahan perilaku. 
ff. Tenaga Kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan 

pengakuan di bidang kesehatan untuk melakukan perawatan dan 

pengobatan penyakit. 
gg. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki 

dan alat kelamin perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual 
dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan 
seksual maupun sebagai alat kontrasepsi. 
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hh. Perilaku Seksual Beresiko adalah perilaku seksual yang berpotensi 
terjadinya penularan HIV-AIDS. 

ii. Dampak Buruk atau Harm Reduction adalah program pencegahan dan 
penanganan HIV-AIDS melalui pengurangan dampak buruk penggunaan 

NAPZA suntik yang merupakan pendekatan pragmatis kesehatan guna 
merespon ledakan infeksi HIV-AIDS di kalangan pengguna alat suntik. 

jj. Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti yang 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia. 

kk. Obat Anti Retro Viral adalah obat-obatan yang dapat menghambat 
perkembangan HIV dalam tubuh pengidap sehingga bisa memperlambat 
proses menjadi AIDS. 

ll. Infeksi Oportunistik adalah penyakit yang ditimbulkan oleh organisme 
yang dalam keadaan tubuh normal tidak menimbulkan penyakit atau 
mudah diatasi oleh tubuh, tetapi oleh karena daya tahan tubuh yang 

menurun, tubuh tidak mampu mengatasinya sehingga menimbulkan 
penyakit. 

mm. Obat Infeksi Oportunistik adalah obat-obatan yang diberikan untuk 
infeksi oportunistik yang muncul pada diri ODHA. 

nn. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut LSM adalah lembaga 

non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang 
penanggulangan dan pencegahan HIV-AIDS menurut prinsip dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
oo. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau 

swasta.  
pp. Kelompok Dukungan Sebaya adalah kelompok ODHA yang mendukung 

sesama ODHA untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 

qq. Perlindungan adalah upaya melindungi masyarakat dari penularan HIV-
AIDS. 

rr. Perlindungan bagi ODHA adalah melindungi ODHA dari hak dan 
kewenangannya sebagai masyarakat. 

ss. Dukungan adalah upaya baik dari sesama ODHA maupun dari keluarga 

dan masyarakat sekitar kepada ODHA. 
tt. Care, Support and Treatment yang selanjutnya disingkat CST adalah 

upaya tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA. 
uu. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan 

data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh 

informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan 
penularan HIV-AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan 

penanggulangan HIV-AIDS, dimana tes HIV dilakukan tanpa 
menyebutkan identitas (unlinked anonymous). 

vv. Surveilans Perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku 

yang berkaitan dengan masalah HIV-AIDS serta dilakukan secara berkala 
guna  memperoleh informasi tentang besaran masalah dan 
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kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan 
penanggulangan HIV-AIDS. 

ww. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan 
oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 

bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

xx. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan. 

yy. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS 

Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan 
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang 

untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. 

 
 

BAB II 

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN 
Bagian Kesatu 

Asas 

 
Pasal 2 

 

Penanggulangan HIV-AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, 
keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, 

kemanfaatan dan kesetaraan gender. 
 

Bagian Kedua 

Maksud 
 

Pasal 3 
 

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah: 

a. untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya 
penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Sragen. 

b. untuk memberikan perlindungan masyarakat dari resiko penularan HIV 

AIDS;  
c. untuk meningkatkan penanggulangan HIV AIDS; dan 

d. untuk memberikan pelayanan penderita HIV-AIDS. 
 
 

Bagian Ketiga 
Tujuan 

 
Pasal 4 

 

Penanggulangan HIV-AIDS bertujuan untuk : 
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a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu 
menanggulangi penularan HIV-AIDS; 

b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan 
kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh 

lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV-AIDS; 
c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat 

menimbulkan penularan HIV-AIDS; 

d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya 
penanggulangan HIV-AIDS; 

e. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV-

AIDS; 
f. mencegah dan memutus rantai penularan HIV-AIDS; 

g. memberikan perawatan dan pengobatan bagi ODHA; dan 
h. meningkatkan kualitas hidup ODHA. 

 

 
BAB III 

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS 
 

Bagian Kesatu 

Kebijakan dan Strategi 
Paragraf 1 
Kebijakan 

 
Pasal 5 

 
Kebijakan penanggulangan HIV-AIDS meliputi : 
a. penanggulangan HIV-AIDS harus memperhatikan nilai-nilai agama dan 

budaya, norma kemasyarakatan, menghormati harkat dan martabat 
manusia, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender; 

b. mengintegrasikan penanggulangan HIV-AIDS dalam program 

pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten; 
c. penanggulangan HIV-AIDS dilakukan secara sistematik dan terpadu, mulai 

dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, perawatan, 
dukungan dan pengobatan bagi ODHA; 

d. penanggulangan HIV-AIDS dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah 

Daerah secara bersama berdasarkan kemitraan; 
e. kelompok rawan dan ODHA berperan aktif dalam upaya penanggulangan 

HIV-AIDS; dan  
f. dukungan kepada ODHA yang miskin bertujuan untuk pemberdayaan dan 

mempertahankan kehidupan sosial, ekonomi yang layak dan produktif. 

 
 

Paragraf 2 

Strategi 
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Pasal 6 
 

Strategi penanggulangan HIV-AIDS meliputi : 
a. meningkatkan dan memperluas cakupan seluruh pencegahan; 

b. meningkatkan dan memperluas cakupan perawatan, dukungan dan 
pengobatan; 

c. mengurangi dampak negatif dari epidemi dengan meningkatkan akses 

program mitigasi sosial bagi mereka yang memerlukan; 
d. penguatan kemitraan, sistem kesehatan dan sistem masyarakat; 
e. meningkatkan koordinasi antara para pemangku kepentingan dan 

mobilisasi penggunaan sumber dana di semua tingkat; 
f. mengembangkan intervensi struktural; 

g. penerapan perencanaan, prioritas dan implementasi program berbasis 
data; 

h. memberdayakan individu, keluarga, masyarakat dan kelompok masyarakat 

swasta dan LSM dalam pencegahan HIV-AIDS di lingkungannya; 
i. meningkatkan kemampuan dan memberdayakan individu, keluarga, 

masyarakat dan kelompok masyarakat, swasta dan LSM yang terlibat 
dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS melalui pendidikan dan pelatihan 
yang berkesinambungan; 

j. meningkatkan dan memperluas upaya pencegahan yang efektif dan efisien; 
k. meningkatkan dan memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar serta 

rujukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah ODHA yang 

memerlukan akses perawatan dan pengobatan; dan 
l. meningkatkan survei dan penelitian serta menyelenggarakan monitoring 

dan evaluasi untuk memperoleh data bagi pengembangan program 
penanggulangan HIV-AIDS. 
 

 
Bagian Kedua 

Langkah dan Kegiatan 

 
Paragraf 1 

Pencegahan HIV-AIDS 
 

Pasal 7 

 
Langkah-langkah pencegahan HIV-AIDS dilakukan melalui upaya: 

a. kegiatan promosi perubahan perilaku melalui komunikasi, informasi, dan 
edukasi; 

b. kegiatan penyuluhan, antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut: 

1) pendalaman dan penghayatan sesuai dengan ajaran agama dan 
kepercayaan masing-masing mengenai larangan dan bahaya perilaku 
seksual beresiko; 

2) tidak melakukan hubungan seksual beresiko; 
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3) saling setia kepada pasangannya atau tidak berganti-ganti pasangan 
seksual; 

4) peningkatan kesadaran penggunaan kondom pada setiap hubungan 
seksual beresiko; 

5) peningkatan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, IMS dan HIV-
AIDS; 

6) tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian; dan 

7) memeriksakan diri secara dini dan berkala terhadap penyakit IMS dan 
HIV bagi yang melakukan perilaku seksual beresiko. 

c. menyediakan layanan IMS, VCT, PITC dan PMTCT; 

d. mengawasi dan mengontrol darah dan produk darah yang bebas HIV; 
e. mencegah penularan HIV-AIDS pada Penasun melalui harm reduction; 

f. meningkatkan kewaspadaan umum; 
g. meningkatkan perlindungan pada anak dengan melakukan konseling pada 

calon pengantin sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah; 

h. meningkatkan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, dengan 
mewajibkan kepada ODHA hamil untuk melahirkan dalam pengawasan 

Tenaga Ahli; dan 
i. mencegah penularan HIV-AIDS dari Jenazah ODHA melalui pemulasaraan 

jenazah yang dilakukan oleh Tenaga Terlatih. 

 
Paragraf 2 

Penanganan HIV-AIDS 
 

Pasal 8 

 
Langkah-langkah penanganan HIV-AIDS adalah sebagai berikut: 
a. meningkatkan sarana pelayanan kesehatan, meliputi : 

1) dukungan pelayanan Klinik IMS; 
2) dukungan pelayanan VCT dan PITC; 

3) dukungan pelayanan CST dan PMTCT; 
4) ketersediaan obat, bahan habis pakai dan reagensia; dan 
5) dukungan pelayanan Infeksi Oportunistik. 

b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia tenaga 
kesehatan HIV-AIDS; dan 

c. meningkatkan penjangkauan dan pendampingan bagi kelompok rawan 

ODHA. 
 

 
Paragraf 3 

Rehabilitasi HIV-AIDS 

Pasal 9 
 

Langkah-langkah rehabilitasi HIV-AIDS bagi ODHA dan OHIDHA meliputi : 
a. motivasi dan diagnosa psikososial; 
b. perawatan dan pengasuhan; 
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c. bimbingan mental spiritual; 
d. bimbingan sosial dan konseling psikososial; 

e. pelayanan aksesibilitas; 
f. bantuan dan asistensi sosial; 

g. bimbingan resosialisasi; 
h. bimbingan lanjut; 
i. rujukan; 

j. pendidikan dan pelatihan; dan 
k. kelompok dukungan sebaya. 
 

Pasal 10 
 

Ketentuan mengenai langkah dan kegiatan pencegahan, penanganan, dan 
rehabilitasi dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati. 
 

BAB IV 
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS 

 

Pasal 11 
 

(1) Dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Daerah dibentuk KPAD. 

(2) Pembentukan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(3) Ketentuan mengenai struktur organisasi, kewenangan, tugas pokok, tata 
kerja, dan tata cara pelaporan KPAD diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB V 
TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 
Bagian Kesatu 

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 
 

Pasal 12 

 
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan 

kebijakan yang menjamin efektivitas usaha penanggulangan HIV-AIDS 
untuk melindungi masyarakat dari penularan HIV-AIDS serta ODHA dan 
OHIDHA dari stigma, diskriminasi, dan penyiksaan. 

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mendorong pengembangan 
dan pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi kelompok resiko tinggi 
HIVAIDS berbasis pendekatan keagamaan, sosial, dan psikologis yang 

berdampak positif terhadap penanggulangan HIV-AIDS. 
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(3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi orang yang 
berperilaku resiko tinggi dan yang terinfeksi HIV-AIDS untuk memperoleh 

hak-hak layanan kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas setempat, 
dan/atau unit pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan 

unit pelayanan kesehatan tersebut. 
(4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi hak asasi orang yang 

terinfeksi HIV-AIDS serta menjaga kerahasiaan identitas orang yang 

terinfeksi HIV-AIDS. 
(5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan bantuan 

perlindungan sosial kepada ODHA dan OHIDHA. 

 
Bagian Kedua 

Kewajiban 
 

Pasal 13 

 
(1) Setiap orang yang melakukan tes HIV-AIDS untuk keperluan surveilans 

dan pemeriksaan HIV-AIDS pada darah, produk darah, cairan mani, 
cairan vagina, organ, dan jaringan yang didonorkan wajib melakukan 
dengan cara unlinked anonymous. 

(2) Setiap orang yang bertugas melakukan tes HIV-AIDS untuk keperluan 
pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok 

berperilaku resiko tinggi termasuk ibu hamil wajib melakukan konseling 
sebelum dan sesudah tes. 

(3) Setiap orang yang karena pekerjaan dan/atau jabatannya mengetahui 

atau memiliki informasi status HIV-AIDS seseorang, wajib 
merahasiakannya. 

(4) Petugas kesehatan wajib mendorong setiap orang yang beresiko terhadap 
penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik 
VCT. 

(5) Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan layanan kepada ODHA 
tanpa diskriminasi. 

(6) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV-AIDS wajib 

berobat, melindungi dirinya dan pasangannya dari resiko terjadinya 
penularan melalui fasilitasi VCT. 

(7) Setiap orang yang berhubungan seksual dengan seorang yang diketahui 
atau patut diduga bahwa dirinya dan/atau pasangannya terinfeksi HIV-
AIDS wajib melindungi pasangan dan dirinya dengan menggunakan 

kondom, kecuali dalam pengawasan Tenaga Ahli dalam rangka 
mendapatkan keturunan. 

(8) Setiap orang atau badan/lembaga yang menggunakan alat cukur, jarum 
suntik, jarum tato, jarum akupuntur atau jenis jarum, dan/atau 
peralatannya pada manusia wajib menggunakannya secara steril. 

(9) Setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan HIV-AIDS wajib 
melaksanakan skrining sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan 
yang baku. 
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(10) Setiap orang yang beresiko tinggi terjadi penularan HIV dan IMS wajib 
memeriksakan kesehatannya secara rutin. 

(11) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat penginapan umum, hiburan, 
atau sejenisnya yang menjadi tempat beresiko penularan HIV dan IMS 

tinggi wajib memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala 
mengenai pencegahan HIV-AIDS kepada semua pekerjanya. 

(12) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat penginapan umum, hiburan, 

atau sejenisnya yang menjadi tempat beresiko penularan HIV dan IMS 
tinggi, wajib mendata pekerja yang menjadi tanggungannya. 

 

Bagian Ketiga 
Larangan 

 
Pasal 14 

 

(1) Setiap orang dilarang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun 
kepada orang yang terduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV-AIDS. 

(2) Setiap orang dilarang melakukan Mandatory HIV Test  
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 

sebagai berikut: 

a. pada penugasan tertentu dalam kedinasan Tentara/Polisi; 
b. dalam keadaan gawat darurat medis untuk tujuan pengobatan pada 

pasien yang secara klinis telah menunjukan gejala yang mengarah 
kepada AIDS; dan 

c. atas permintaan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(4) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV-AIDS dilarang 

mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ, dan jaringan 

tubuhnya kepada orang lain. 
(5) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV-AIDS dilarang 

dengan sengaja menularkan infeksinya kepada orang lain. 
(6) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan mani, 

organ dan jaringan tubuhnya yang telah diketahui terinfeksi HIV-AIDS 

kepada calon penerima donor. 
(7) Setiap orang atau badan/lembaga dilarang mempublikasikan status 

HIVAIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan. 

(8) Penyedia layanan kesehatan dilarang menolak memberikan pelayanan 
kesehatan pada pasien yang terinfeksi HIV-AIDS. 

 
 

Bagian Keempat 

Sanksi Administratif 
 

Pasal 15 
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(1) Penyedia layanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (8) dan  

adan/lembaga yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (7) dikenai sanksi 
administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. peringatan lisan; 
b. peringatan tertulis; 

c. pembekuan izin;dan 
d. pencabutan izin. 

(3) Ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan sanksi administratif diatur 

dengan Peraturan Bupati. 
 

 
BAB VI 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

 
Pasal 16 

 
(1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV-AIDS 

serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara: 

a. berperilaku hidup sehat; 
b. meningkatkan ketahanan keluarga; 
c. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, 

OHIDHA, dan keluarganya; dan 
d. aktif dalam kegiatan pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan, 

dan pendampingan terhadap ODHA. 
(2) Organisasi Profesi Kesehatan, Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama dan 

Tokoh Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV-

AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara aktif 
dalam kegiatan sosialisasi dan penjangkauan resiko tinggi HIV-AIDS. 

(3) Setiap desa membentuk Warga Peduli HIV-AIDS yang terintegrasi dalam 

Forum Kesehatan Desa. 
(4) Masyarakat mendorong setiap orang yang beresiko terhadap penularan 

HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik VCT. 
 

 

 
 

 
 
 

BAB VII 
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ODHA 

 

Pasal 17 
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Peran dan tanggung jawab ODHA yaitu: 
a. mengikuti rehabilitasi; 

b. tidak melakukan tindakan berisiko yang dapat menularkan HIV-AIDS 
kepada orang lain; dan 

c. berperan aktif dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS. 
 

BAB VIII 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 18 

 
(1) Pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber 
dana lain yang sah dan tidak mengikat. 

(2) Belanja kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan penanggulangan 
HIVAIDS, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

 

BAB IX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 19 
 

(1) Pembinaan dan pengawasan penanggulangan HIV-AIDS dilakukan oleh 
Bupati. 

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

BAB X 

KETENTUAN PENYIDIKAN 
 

Pasal 20 
 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 
terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai 

Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas 

mempunyai wewenang: 
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a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan 

Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah 

ini; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah 

ini; 
e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 

berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah 
ini; 

f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; 

h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa; 

i. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan 

dalam Peraturan Daerah ini; 
j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 
k. menghentikan penyidikan; dan 
l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut 
hukum yang bertanggung jawab. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 

ketentuan  yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
 

 

 
 

 
 
 

 
BAB XI 

KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 21 
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(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat 
(9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) dan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat 

(4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 
 

BAB XII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 22 
 

KPA Daerah yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini 

harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan 
sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

 
BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 23 

 

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 
(tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

 
Pasal 24 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sragen. 
 

 
Ditetapkan di Sragen 
pada tanggal  

 
BUPATI SRAGEN, 

 
 
………………………………. 

 
Diundangkan di Sragen 
pada tanggal  

 
SEKRETARIS DAERAH 
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KABUPATEN SRAGEN, 
 

…………………………….. 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015 NOMOR …. 
 
 

 
 

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG 

PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY 
VIRUSACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME 

 

 
I. UMUM. 

Dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS perlu dilakukan langkah 

langkah strategis sebagai upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi 
untuk menjaga kelangsungan hidup penderita HIV-AIDS dan menghindari 

dampak yang lebih besar di berbagai bidang kehidupan masyarakat. 
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan 

Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Rangka Penanggulangan HIV-AIDS di Daerah, ditegaskan bahwa 
Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten mengacu pada Strategi Nasional 

yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah . Atas dasar 
pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Penanggulangan HIV-AIDS. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
 Cukup jelas. 

Pasal 2 
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah upaya 
penanggulangan HIV-AIDS harus menghormati hak asasi manusia, 

harkat dan martabat ODHA, OHIDHA dan keluarganya. 
 
Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan 

pemerintahan” adalah upaya penanggulangan HIV-AIDS harus 
dilaksanakan sedemikian rupa tanpa ada pembedaan baik antar sesama 

orang yang terinfeksi HIV-AIDS maupun antara orang yang terinfeksi dan 
masyarakat lainnya yang tidak terinfeksi. 
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Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas tidak melakukan 
stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, keluarganya dan 

petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV-AIDS. 
  

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah asas tidak 
membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam 
penanggulangan HIV-AIDS. 

 
Pasal 3 
 Cukup jelas. 

Pasal 4 
 Cukup jelas. 

Pasal 5 
 Huruf a 
  Cukup jelas. 

 Huruf b 
  Cukup jelas. 

 Huruf c 
  Cukup jelas. 
 Huruf d 

  Cukup jelas. 
 Huruf e 
  Cukup jelas. 

 Huruf f 
 Yang dimaksud dengan “ekonomi yang layak” adalah ODHA 

dapat bekerja ataupun berusaha meningkatkan kesejahteraan 
hidupnya minimal dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. 

 

Pasal 6 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 7 
  Huruf a 

Yang dimaksud dengan “komunikasi, informasi dan edukasi” 
adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dalam 
upaya meningkatkan dan mengembangkan pemahaman 

pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang, kelompok dan/atau 
masyarakat sehingga mampu mengatasi permasalahan yang 

dihadapi. 
  Huruf b 
   Cukup jelas. 

  Huruf c 
 Layanan IMS meliputi : 

a. melaksanakan kegiatan pencegahan berupa promosi 

kondom dan seks aman; 
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b. memberikan layanan konseling, pemeriksaan dan 
pengobatan IMS; 

c. melaksanakan klinik berjalan (mobile clinic) bagi kelompok 
rawan secara rutin setiap bulan; 

d. menjalankan sistem monitoring dan survailans; dan 
e. memberikan layanan Komunikasi Informasi dan Edukasi . 

 

Layanan VCT dilakukan terhadap orang yang belum terdeteksi 
HIVAIDS meliputi: 

a. pre-test counseling; 
b. testing HIV; dan 

c. post-test counseling. 
 

Layanan PITC dilakukan terhadap orang yang sudah terdeteksi 
HIVAIDS meliputi : 
a. pre-test counseling; 

b. testing HIV; dan 
c. post-test counseling. 

 
Layanan PMTCT meliputi: 

a. pelayanan pencegahan pada kehamilan; 
b. persalinan; dan 
c. pasca persalinan. 

 
Huruf d 
 Cukup jelas. 

Huruf e 
Pengurangan dampak buruk (harm reduction) pada pengguna 

narkoba suntik meliputi : 
a. penjangkauan dan pendampingan; 
b. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE); 

c. pendidikan sebaya; 
d. konseling perubahan perilaku; 

e. konseling dan testing HIV; 
f. penyucihamaan; 
g. layanan jarum dan alat suntik steril; 

h. pemusnahan peralatan suntik bekas; 
i. layanan terapi pemulihan ketergantungan narkoba; 

j. layanan terapi rumatan metadon; 
k. layanan perawatan, dukungan dan pengobatan;dan 
l. layanan kesehatan dasar. 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan “kewaspadaan umum” adalah upaya 
pengendalian infeksi yang harus diterapkan dalam pelayanan 

kesehatan kepada pasien setiap waktu untuk mengurangi resiko  
infeksi yang ditularkan melalui darah. 
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Huruf g 
 Cukup jelas. 

Huruf h 
Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah tenaga profesional 

di 
bidang medis dan paramedis yang memiliki kualifikasi dalam 
penanganan kasus HIV-AIDS seperti dokter kandungan, dokter 

CST, dokter spesialis penyakit dalam, dokter anak, bidan dan 
perawat. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan “tenaga terlatih” adalah petugas yang 
sudah mendapatkan pelatihan pemulasaraan jenazah ODHA. 

Pasal 8 
 Cukup jelas. 
Pasal 9 

 Cukup jelas. 
Pasal 10 

 Cukup jelas. 
Pasal 11 
 Cukup jelas. 

Pasal 12 
 Cukup jelas. 
Pasal 13 

 Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “unlinked anonymous” adalah tes yang 

dilaksanakan dalam rangka sero-surveilans yang dilakukan 
sedemikian rupa sehingga identitas orang yang dites tidak 

dicantumkan pada sampel darah atau spesimen lain yang 
diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan 
untuk sampel epidemiologis berdasarkan populasi tertentu, dan 

bukan individu. 
Ayat (2) 
 Cukup jelas. 

Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

Ayat (4) 
 Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “penyedia layanan kesehatan” adalah 
lembaga pemerintah, swasta, dan perorangan yang 

menyediakan layanan jasa kesehatan bagi masyarakat umum 
seperti Rumah Sakit Pemerintah Daerah maupun Rumah Sakit 
Swasta, Puskesmas, klinik dan/atau dokter praktek. 

Ayat (6) 
 Cukup jelas. 
Ayat (7) 
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 Cukup jelas. 
Ayat (8) 

Yang dimaksud dengan “steril” adalah suatu keadaan yang 
bebas hama atau kuman penyakit. 

Ayat (9) 
Yang dimaksud dengan “kegiatan yang berpotensi menimbulkan 
penularan HIV-AIDS” adalah seperti kegiatan donor darah,  

pelaksanaan operasi dan lain-lain. 
Ayat (10) 
 Cukup jelas. 

Ayat (11) 
 Cukup jelas. 

Ayat (12) 
 Cukup jelas. 

Pasal 14 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “Mandatory Test HIV” adalah tes HIV 
yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling 

sebelum tes dan tanpa persetujuan dari klien. 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (5) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (6) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (7) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (8) 

Penyedia layanan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan 

kepada pasien yang terinfeksi HIV-AIDS sesuai dengan 
kemampuan dan kewenangannya. 

 Pasal 15 

  Cukup jelas. 
 Pasal 16 

  Cukup jelas. 
 Pasal 17 
  Huruf a 

Yang dimaksud dengan “mengikuti rehabilitasi” adalah 
ODHA mengikuti rehabilitasi yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah. 
  Huruf b 
   Cukup jelas. 
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  Huruf c 
   Cukup jelas. 

 
 

Pasal 18 
 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak 

mengikat” adalah bantuan hibah dari perseorangan, 
perusahaan, lembaga donor dari dalam negeri maupun luar 
negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 Pasal 19 
  Cukup jelas. 
 Pasal 20 

  Cukup jelas. 
 Pasal 21 

  Cukup jelas. 
 Pasal 22 
  Cukup jelas. 

 Pasal 23 
  Cukup jelas. 
 Pasal 24 

 Cukup jelas. 
 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 

………………..   

 

 
 

 

 

 


