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KATA PENGANTARKATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya, 
maka Buku Rencana Operasional Promosi Kesehatan dalam Pengendalian 
HIV dan AIDS dapat tersusun dan diterbitkan. 

Kita menyadari bahwa HIV dan AIDS tidak dapat ditanggulangi hanya dengan 
intervensi medis saja, tetapi juga harus dilakukan melalui intervensi perilaku, 
untuk itu Pusat Promosi Kesehatan menganggap perlu menginisiasi penyusunan 
rencana operasional ini bersama-sama dengan Direktorat Pengendalian Penyakit 
Menular Langsung, khususnya Subdirektorat Pengendalian AIDS dan Penyakit 
Menular Seksual.

Rencana Operasional Promosi Kesehatan dalam Pengendalian HIV dan AIDS 
merupakan rencana 5 tahun ke depan (2010-2014) yang diselenggarakan secara 
berjenjang di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pengendalian HIV 
dan AIDS, sehingga permasalahan yang dihadapi Program HIV dan AIDS dapat 
dieliminasi, yang terfokus pada upaya peningkatan pemahaman masyarakat 
terhadap pencegahan HIV dan AIDS, khususnya untuk sasaran remaja 15–24 
tahun sesuai dengan target  Millenium Development Goals (MDG’s).

Rencana operasional ini berisi tentang latar belakang, analisis masalah, isu 
strategis, kebijakan, kegiatan operasional di  pusat sampai dengan kabupaten/
kota yang menyangkut advokasi, bina suasana, pemberdayaan masyarakat dan 
kemitraan untuk Pengendalian HIV dan AIDS. 

Buku ini terwujud karena kerja keras dan kerja sama yang baik antara 
berbagai pihak, melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait. Oleh karena 
itu dalam kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada mereka 
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yang telah meluangkan waktu serta mencurahkan pemikiran dan pengalamannya 
untuk menyelesaikan buku ini. Namun demikian, buku ini masih mempunyai banyak 
kekurangan, oleh karena itu,  berbagai masukan dan saran sangat diperlukan untuk 
penyempurnaan Rencana Operasional Promosi Kesehatan dalam Pengendalian HIV 
dan AIDS ke depan.

Semoga buku  ini bermanfaat bagi semua pihak dalam menyelenggarakan Promosi 
Kesehatan dalam Pengendalian HIV dan AIDS. 

Jakarta, Oktober 2010
Kepala Pusat Promosi Kesehatan

dr. Lily S. Sulistyowati, MM
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SAMBUTAN 
DIREKTUR PENGENDALIAN  

PENYAKIT MENULAR LANGSUNG

HIV dan AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang 
sudah sangat mengkhawatirkan, hal ini dilihat dari prevalensi HIV dan AIDS di 
Indonesia telah bergerak dengan laju yang sangat cepat. Kita masih ingat ketika 
tahun 1987, kasus HIV dan AIDS ditemukan untuk pertama kalinya hanya di Pulau 
Bali. Sementara sekarang ini semua provinsi di Indonesia sudah ditemukan kasus 
HIV dan AIDS.

Permasalahan HIV dan AIDS telah sejak lama menjadi isu bersama yang terus 
meminta perhatian berbagai kalangan, terutama sektor kesehatan. Namun 
sesungguhnya masih banyak informasi dan pemahaman tentang permasalahan 
kesehatan ini yang masih belum diketahui lebih jauh oleh masyarakat.

Dengan adanya Rencana Operasional Promosi Kesehatan dalam Pengendalian 
HIV dan AIDS Tahun 2010-2014, Kita berharap akan lebih memperkuat proses 
pengendalian penyakit tersebut, tidak hanya intervensi penyakit tetapi juga  
intervensi perilaku, sehingga tingkat pemahaman dan peran aktif masyarakat 
dalam pengendalian HIV dan AIDS semakin tinggi.  

Kami sangat menghargai dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada 
Pusat Promosi Kesehatan yang telah  menginisiasi untuk membuat Rencana 
Operasional yang dibuat secara bersama-sama, sehingga dapat dijadikan acuan 
bagi para pengelola program HIV dan AIDS maupun pengelola program promosi 
kesehatan mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten/kota dalam menyusun 
rencana operasional promosi kesehatan dalam pengendalian HIV dan AIDS.
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Semoga apa yang sudah kita buat bersama ini akan lebih mempercepat 
pencapaian target upaya pengendalian HIV dan AIDS di Indonesia.

Jakarta,  Oktober 2010
Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung

dr. H.M. Subuh, MPPM
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BAB I
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Epidemi HIV merupakan masalah dan tantangan serius terhadap kesehatan 
masyarakat di dunia baik di negara-negara yang sudah maju maupun di negara-
negara berkembang. Pada tahun 2008 jumlah Orang Dengan HIV dan AIDS 

(ODHA) di seluruh dunia diperkirakan sudah mencapai 33,4 juta (31,1–35,8 juta) dan 
diperkirakan 2 juta orang meninggal karena AIDS (WHO, 2009).

Departemen Kesehatan melaporkan bahwa pada tahun 2008 terjadi laju 
peningkatan kasus baru AIDS yang semakin cepat terutama dalam 3 tahun terakhir 
ini. Hal ini terlihat dari jumlah kasus baru AIDS dalam 3 tahun terakhir lebih dari 3 kali 
lipat dibanding jumlah yang pernah dilaporkan pada 15 tahun pertama epidemi AIDS 
di Indonesia. 

Berdasarkan laporan situasi perkembangan HIV dan AIDS di Indonesia  sampai 
dengan 30 Juni 2010, secara kumulatif jumlah kasus AIDS yang dilaporkan adalah 
21.770 kasus AIDS yang berasal dari 32 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Cara 
penularan kasus AIDS kumulatif dilaporkan melalui hubungan seks heteroseksual 
(49,3%), Injecting Drug User atau IDU (40,4%), hubungan seks sesama lelaki (3,3%), 
dan perinatal (2,7%). 

Rasio kasus AIDS antara laki-laki dan perempuan adalah  3:1. Proporsi  kumulatif 
kasus AIDS  tertinggi  dilaporkan  pada  kelompok  umur 20-29 tahun (48,1%), disusul 
kelompok umur 30-39 tahun (30,9%) dan kelompok umur 40-49 tahun (9,1%). Kasus 
AIDS terbanyak dilaporkan dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua, Bali, Jawa 
Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Riau.
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Khusus untuk kelompok umur 15-24 tahun, kasus AIDS berdasarkan faktor risiko 
didominasi oleh hubungan heteroseksual (9,29%) dan IDU (8,7%). Sementara itu, 
berdasarkan laporan yang diperoleh dari layanan klinik VCT (Voluntary Counselling 
and HIV Testing), sampai dengan 30 Juni 2010 kasus HIV positif kumulatif terdapat 
sebanyak 44.292 kasus dengan positive rate rata-rata 10,3%. 

Kasus HIV positif tersebut dilaporkan dari 357 klinik VCT yang ada di 33 Provinsi 
menyebar pada unit pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun non pemerintah 
dan LSM. Persentase kumulatif klien yang menggunjungi layanan klinik VCT di 
Indonesia sampai dengan Juni 2010 adalah 562.413 (77.5%) dan kumulatif infeksi 
HIV sampai dengan 30 Juni 2010  yang diperoleh pada kelompok umur 15-19 tahun 
sebesar 15% dan kelompok umur 20-29 sebesar 16%.

Berdasarkan laporan monitoring layanan perawatan, dukungan dan pengobatan 
ODHA, perawatan HIV di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2005 dengan jumlah 
yang masih dalam pengobatan ARV (anti retroviral) pada tahun 2005 sebanyak 2.381 
(61% dari yang pernah menerima ARV). Kemudian sampai dengan 30 Juni 2010 
terdapat 16.982 ODHA yang masih menerima ARV (60,3% dari yang pernah menerima 
ARV). 

Jumlah ODHA yang dalam pengobatan ARV tertinggi dilaporkan dari provinsi DKI 
Jakarta (7.242 orang), Jawa Barat (2.001 orang), Jawa Timur (1.517 orang), Bali (984 
orang), Papua (685 orang), Jawa Tengah (575 orang), Sumatera Utara (570 orang), 
Kalimantan Barat (463 orang), Kepulauan Riau (426 orang), dan Sulawesi Selatan (343 
orang). 

Pengobatan ARV terbukti membawa dampak yang signifikan bagi pengurangan 
tingkat kematian ODHA. Hanya dalam waktu tiga tahun, kematian ODHA menurun 
dari 46% pada tahun 2006 menjadi 18% pada tahun 2009.
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Angka-angka di atas memberitahukan kepada kita bahwa epidemi ini masih 
berlanjut dan belum ada kecenderungan turun atau dapat dikendalikan. Meskipun 
Indonesia masih dikategorikan sebagai negara dengan level epidemi terkonsentrasi, 
yakni terkonsentrasi hanya pada populasi paling berisiko (Wanita Penjaja Seks, IDU, 
LSL atau lelaki berhubungan seks dengan lelaki dan waria), namun tanda-tanda 
menyebar ke populasi umum sudah terjadi. Papua sering dikatakan sebagai provinsi 
yang telah mengalami generalized epidemic.

Tampaknya upaya pencegahan harus lebih digencarkan, diperluas, ditingkatkan 
kualitasnya dan didukung semua sektor, organisasi dan masyarakat. Pencegahan 
bukan saja kepada mereka yang berisiko tinggi tetapi juga kepada segmen populasi 
yang paling banyak terinfeksi, orang muda. 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010, secara nasional 
pengetahuan tentang HIV dan AIDS pada penduduk umur 15-24 tahun yang 
pernah mendengar tentang HIV dan AIDS adalah 75,1%, sedangkan pengetahuan 
komprehensif dan “benar” tentang penularan dan pencegahan HIV dan AIDS secara 
nasional masih rendah yaitu 7,6% pada laki–laki dan 7,3% pada perempuan.

Pengetahuan tentang penularan HIV dan AIDS pada laki-laki tahun 2007 
sebesar 2,9% meningkat menjadi 11,1% pada tahun 2010. Sedangkan pada 
perempuan tahun 2007 sebesar 3% meningkat menjadi 12,1% pada tahun 
2010.

Pengetahuan tentang pencegahan HIV dan AIDS pada laki-laki tahun 2007 sebesar 
13,2% meningkat menjadi 38,8% pada tahun 2010 dan pada perempuan tahun 2007 
sebesar 12,7% meningkat menjadi 34,4% pada tahun 2010.

Pengetahuan HIV dan AIDS secara komprehensif pada Laki–laki tahun 2007 sebesar 
1,5% meningkat menjadi 7,6% pada  tahun 2010 sedangkan pada Perempuan tahun 
2007 sebesar 1,5 % meningkat menjadi 7,3% pada tahun 2010.
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Dapat dikatakan terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan tetapi secara 
keseluruhan peningkatan tersebut masih jauh dari keadaan yang diharapkan, terutama 
seperti yang ditargetkan MDGs. 

Menurut provinsi, rentang pengetahuan HIV dan AIDS komprehensif terkait 
penularan dan pencegahan berkisar 2,2%-20,1%. Paling rendah di Provinsi Sulawesi 
Tenggara dan tertinggi di Provinsi Bali. Masih ada 20 provinsi berada di bawah rata-
rata nasional.

Untuk merespon situasi ini, pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 2010-
2014 akan terus dilanjutkan dengan lebih diarahkan kepada beberapa hal prioritas 
berdasarkan hasil rembug nasional (national summit) pada akhir 2009. Tuntutan 
perhatian adalah pada perluasan jaminan kesehatan, penekanan pada upaya 
promotif-preventif, penanggulangan penyakit dan percepatan untuk pencapaian 
target Millenium Development Goals (MDGs).

Di dalam target MDGs, penanggulangan HIV dan AIDS menjadi salah satu agenda 
penting di samping Malaria dan penyakit menular lainnya.  Oleh karenanya dalam 
Roadmap Reformasi Kesehatan Masyarakat, HIV dan AIDS terpilih menjadi salah satu 
area perubahan yang mendapat perhatian pula.  

Pengendalian HIV dan AIDS dalam MDGs memiliki target yakni mengendalikan 
penyebaran HIV dan AIDS dan mulai menurunnya kasus baru pada tahun 2015, dengan 
indikator sebagai berikut:

1. Prevalensi HIV <0,5% pada mereka yang berumur 15-24 tahun.
2. Penggunaan kondom pada hubungan seksual berisiko pada mereka yang 

berumur 15–24 tahun sebesar 50%.
3. Proporsi pada mereka yang berumur 15–24 tahun yang mempunyai 

pengetahuan yang komprehensif dan benar tentang HIV dan AIDS yaitu 
sebesar 95%.
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4. Proporsi orang dengan HIV lanjut yang akses terhadap pengobatan Anti 
Retroviral Virus (ARV) yaitu 80%. 

Untuk mencapai tujuan tersebut,  maka dalam Hasil Rapat Kerja Presiden dengan 
para Menteri dan Gubernur seluruh Indonesia di Istana Tampak Siring Bali, pada 19-
21 April 2010, dikeluarkan  Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program 
Pembangunan yang Berkeadilan. 

Dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan 
sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden tersebut, yang meliputi upaya 
pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), memfokuskan salah satunya 
pada program pengendalian HIV dan AIDS, yang dijabarkan pada Lampiran INPRES 3 
Tahun 2010 dalam Rencana Tindak Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium 
(MDGs) dengan keluaran dan target penyelesaian tahun 2010 dan 2011 sebagai 
berikut :

1. Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling 
dan testing HIV pada tahun 2010 (300.000 orang) dan tahun 2011 (400.000 
orang).

2. Persentase orang dengan HIV-AIDS (ODHA) yang mendapatkan ARV tahun 
2010 (70%) dan tahun 2011 (75%).

3. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV 
sesuai pedoman tahun 2010 (50%) dan tahun 2011 (60%).

4. Penggunaan kondom pada kelompok hubungan seksual berisiko tinggi 
(berdasarkan pengakuan pemakai) tahun 2011 (pada laki-laki 35% dan pada 
perempuan 20%).

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI dalam paparannya di dalam Rapat Kerja 
Nasional (Rakernas) BKKBN (18 Februari 2010) menyatakan periode RPJMN 2010-2014 
merupakan paruh waktu kedua sejak tahun 2000 bagi upaya pencapaian MDGs 2015.  
Di mana saat ini adalah kesempatan terakhir (last shot) bagi percepatan pencapaian 
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MDGs secara sistematis.  Oleh karenanya diperlukan pengarusutamaan pencapaian 
MDGs dalam RPJMN dengan penetapan target, program/kegiatan, dan dukungan 
sumber daya, termasuk di dalamnya adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Untuk itu, dalam rangka mempercepat upaya pencapaian tujuan pembangunan 
Milenium (MDGs) pada umumnya dan tercapainya keluaran serta target penyelesaian 
INPRES 3 tahun 2010 dan 2011 maka perlu dibuat Rencana Operasional Promosi 
Kesehatan dalam Pengendalian HIV dan AIDS untuk mendukung tercapainya MDGs 
dan RPJMN yang telah digariskan. Rencana operasional ini merupakan rencana 
bersama antara Direktorat Pencegahan Penyakit Menular Langsung dengan Pusat 
Promosi Kesehatan yang akan dijabarkan dalam DIPA masing-masing unit setiap  
tahunnya,  dan juga diharapkan akan menjadi acuan bagi provinsi dan kabupaten/
kota dalam menyusun rencana operasional pengendalian HIV dan AIDS di wilayahnya 
masing-masing. 

B.  Analisis Masalah

Di dalam analisis masalah berikut ini akan dibahas setidaknya dua hal yakni: 
1. Situasi epidemi pada kelompok usia muda serta pentingnya upaya pencegahan 

lebih dini.
2. Situasi epidemi pada populasi berisiko tinggi dan upaya penanggulangan 

yang telah dilakukan.

Situasi epidemi pada populasi umum usia muda dan pentingnya upaya 
pencegahan lebih dini.

Hasil Survai Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) tahun 2009 yang dilakukan 
pada remaja di empat kota yakni Yogyakarta, Tangerang, Pontianak dan Samarinda 
menunjukkan 12,1% remaja laki-laki mengaku pernah berhubungan seks, dan 18,2% 
diantaranya pernah melakukan seks anal.  Sementara itu, 4,7% remaja perempuan pada 
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empat kota yang sama mengaku pernah berhubungan seks, dan 15,8% diantaranya 
pernah melakukan seks anal. 

Diantara mereka yang pernah berhubungan seks, hanya 53% remaja laki-laki 
yang mengaku menggunakan kondom pada hubungan seks terakhir. Sedangkan 
pemakaian kondom konsisten jauh lebih kecil (12%).  Pada remaja perempuan, 47,4% 
mengaku memakai kondom pada hubungan seks terakhir, dan 13,6% memakai 
kondom secara konsisten.

Berkaitan dengan perilaku penggunaan Napza (narkotika, psikotropika dan zat 
adiktif lainnya), remaja laki-laki di empat kota mengaku, 11,5% pernah menggunakan 
Napza, dan 4,9% diantaranya pernah memakai Napza suntik.  Pada remaja perempuan, 
2% mengaku pernah memakai Napza, namun tidak satu pun yang pernah memakai 
Napza suntik.

Sekitar 60-70% remaja di sekolah pernah menerima penyuluhan tentang HIV, 
dan 70-80% pernah menerima penyuluhan Napza. Sejalan dengan hasil ini, hampir 
semua remaja tersebut mengaku pernah mendengar tentang AIDS, namun sayang 
hanya 26,9% yang memiliki pengetahuan tentang HIV secara komprehensif.  Rata-
rata hampir separuh dari mereka mengetahui cara penularan HIV, sayangnya sangat 
sedikit yang mengetahui cara pencegahan (berkisar 1,2 hingga 2,8% saja).

Berbagai temuan di atas cukuplah memberikan gambaran bahwa sebagian remaja 
pun mempraktikkan perilaku berisiko, namun tidak memiliki pengetahuan yang 
memadai untuk mencegah penularan HIV.  Oleh karenanya, upaya edukasi untuk 
pencegahan yang lebih dini akan membantu menyelamatkan lebih banyak remaja 
agar tidak masuk menjadi kelompok berperilaku risiko tinggi dan terinfeksi HIV.

Situasi epidemi pada populasi berisiko tinggi dan upaya penanggulangan yang 
telah dilakukan.
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Populasi paling berisiko adalah populasi yang secara konsisten, karena berbagai 
situasi, mempraktikkan perilaku yang sangat berisiko untuk terinfeksi HIV. Perilaku 
berisiko ini meliputi melakukan hubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa 
pelindung dan menggunakan Napza suntik. Populasi yang paling konsisten 
mempraktikkan seks yang berganti-ganti misalnya adalah Wanita Penjaja Seks (WPS), 
Lelaki Suka berhubungan seks dengan Lelaki (LSL) dan waria serta populasi yang 
paling sering menyuntik Napza adalah para pengguna Napza suntik. Mereka ini yang 
secara umum disebut sebagai populasi berisiko tinggi.  

Rasio kasus AIDS yang dilaporkan di Indonesia adalah 3 banding 1 antara laki-
laki dan perempuan. Cara penularan AIDS terbanyak adalah heteroseksual 49,3%; 
pecandu Napza suntik (Penasun) 40,4%; dan Lelaki yang berhubungan Seks dengan 
Lelaki (LSL) 3,3%.  Proporsi kumulatif kasus AIDS tertinggi dilaporkan pada kelompok 
umur 20-29 tahun (48,1%), 30-39 tahun (30,9%), dan 40-49 tahun (9,1%). 

Sayangnya, dengan perilaku seks berisiko yang demikian, hanya 8 hingga 30% 
saja yang memiliki pengetahuan HIV komprehensif. Bahkan 26 hingga 81% memiliki 
pemahaman yang salah. Alhasil, ditemukan prevalensi HIV yang tinggi, misalnya di 
Pontianak (0,8%),  di Bitung 0,5% dan di Timika 0,3%.  

Dari masalah tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Indonesia berada pada tahap 
epidemi terkonsentrasi. Dari beberapa tempat sentinel, pada tahun 2006, prevalensi 
HIV berkisar antara 21%-52% pada Penasun, 1%-22% pada WPS, dan 3%-17% pada 
waria dan 2-17% pada kelompok pasien TB baru. Sejak tahun 2000 prevalensi HIV 
mulai konstan di atas 5% pada beberapa sub-populasi berisiko tinggi tertentu. 

Survai Terpadu Biologis dan Perilaku tahun 2009 di tujuh kota (Palembang, 
Yogyakarta, Pontianak, Bitung,  Sorong, Timika, Tangerang) Penggunaan kondom 
dengan WPS, dibandingkan dengan pasangan tetap dan tidak tetap, mencatat 
angka  tertinggi, yakni berkisar 15-45%.  Pemakaian kondom dengan pasangan 
tidak tetap adalah 5% terendah dan 26% tertinggi. Tercatat terendah adalah 
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pemakaian kondom dengan pasangan tetap, yakni hanya 7-16% saja.  Demikian 
halnya pemakaian kondom secara konsisten selama satu tahun terakhir, tercatat 
paling rendah adalah dengan pasangan tetap, yakni 0-2 % saja.  Dengan WPS antara 
10-26%, dan pasangan tidak tetap antara 13-32%.

Berdasarkan data Survai Terpadu Biologi dan Perilaku (STBP) di atas menyebutkan 
di sebagian besar wilayah, epidemi tetap terkonsentrasi di antara kelompok-
kelompok berisiko tinggi. Di antara kelompok-kelompok ini juga ditemukan praktik 
perilaku berisiko yang tumpang tindih. Mengingat tingginya perilaku berisiko yang 
dipraktikkan oleh berbagai kelompok tersebut, maka intervensi perubahan perilaku 
sangatlah penting dilakukan.

 
Walau masih perlu meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi, upaya 

mengarahkan intervensi langsung kepada kelompok-kelompok berisiko tinggi telah 
dilakukan lebih dari satu dekade.  Namun demikian para penyelenggara program harus 
mengakui, upaya untuk menjangkau kelompok berisiko tersebut harus menghadapi 
tantangan yang luar biasa tidak mudah karena adanya beberapa sebab antara lain:

Sebagian besar kelompok berisiko tersebut disebut dengan kelompok yang sulit 
dijangkau (hard to reach).  Kesulitan menjangkau disebabkan oleh beberapa hal antara 
lain:

a. Adanya sikap menstigma oleh masyarakat secara umum terhadap kelompok 
populasi berisiko ini. Sikap menstigma pada umumnya muncul berkaitan 
dengan perilaku yang dipraktikkan, identitas dan status mereka.

b. Sebagian dari kelompok tersebut seperti wanita penjaja seks, waria, dan LSL, 
pada umumnya dianggap menyalahi ‘keumuman’ dan norma masyarakat.  Oleh 
karenanya, walau mereka ada di tengah-tengah masyarakat, kehadirannya 
dianggap sebagai ‘tidak lazim’, seharusnya tidak ada, atau pun dianggap tidak 
ada.

c. Akan tetapi, ada juga kelompok yang sulit dijangkau karena tidak cukup mudah 
mengidentifikasinya, seperti kelompok pelanggan penjaja seks, yang sebagian 
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besar didominasi oleh laki-laki.  Walau ada upaya untuk mengidentifikasi 
kelompok laki-laki dengan latar belakang tertentu dianggap lebih berisiko, 
hasil survai menunjukkan, pelanggan penjaja seks dapat berasal dari kalangan 
apa pun.

Adanya sikap dan pandangan di atas terhadap kelompok-kelompok berisiko 
mempersulit upaya intervensi.  Secara umum, intervensi dalam bidang kesehatan 
setidaknya membutuhkan dua pendekatan utama yakni Intervensi Perubahan Perilaku 
dan Intervensi Biomedis.  Pendekatan pertama menekankan pada upaya promotif, 
preventif, serta mempertahankan perilaku positif pada siapa pun.  Sedangkan 
pendekatan kedua menekankan pada upaya kuratif, mengurangi kesakitan dan 
perbaikan kualitas hidup.  Sebagian besar masyarakat Indonesia membutuhkan 
pendekatan pertama, namun sebagian masyarakat yang teridentifikasi sebagai 
populasi berisiko tinggi membutuhkan kedua pendekatan tersebut secara terpadu 
dan komprehensif. 

Untuk menerapkan kedua pendekatan tersebut secara terpadu, bukan saja 
dibutuhkan pelaksanaan secara teknis, namun lebih dari itu membutuhkan 
kemauan politik dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan program dengan 
berbagai implikasinya.  Kemauan politik dan kebijakan yang dibutuhkan adalah 
dari tingkat nasional hingga ke wilayah otoritas terbawah.  Harus diakui, sebagian 
besar hambatan yang terjadi dalam implementasi program adalah disebabkan oleh 
pertimbangan politis yang berimplikasi pada kebijakan.

Salah satu contoh konkrit hambatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS 
pada penularan melalui hubungan seksual adalah kaburnya atau ketiadaan pengakuan 
pemerintah daerah terhadap adanya lokalisasi. Hingga kini, keberadaan lokalisasi 
yang tertata dan tertib mempermudah petugas kesehatan dalam melakukan upaya 
penanggulangan IMS, HIV dan AIDS.  Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan 
pengelolaan lokalisasi yang baik, antara lain:
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a. Pemangku kepentingan dan tokoh kunci di tingkat lokalisasi dapat diorganisir 
dan menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk melakukan kontrol, 
antara lain di bidang kesehatan.

b. Dengan eksisnya pemangku kepentingan dan tokoh kunci yang dibina 
oleh pemerintah daerah, maka dimungkinkan disusun dan diterapkannya 
peraturan yang mampu mengikat seluruh anggota yang berada di lokasi 
tersebut.  Termasuk diantaranya adalah: 1) peraturan penggunaan kondom 
dan pemantauan praktiknya; 2) peraturan penapisan IMS dan Tes HIV secara 
berkala ke Puskesmas terdekat; 3) pengelolaan penyediaan kondom di lokasi; 
4) mengurangi berbagai bentuk pemerasan dan kekerasan terhadap wanita 
penjaja seks yang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap perilaku 
sehat lainnya, termasuk pemakaian kondom.

Di sisi lain, tidak mudah mengidentifikasi pelanggan penjaja seks mengingat 
biasanya mereka adalah laki-laki yang memiliki uang dan mobilitas tinggi.  Dengan 
kata lain kelompok laki-laki berisiko tinggi ini berada di antara populasi laki-laki pada 
umumnya.  

Hambatan lain yang tidak kalah sulitnya adalah menghapus stigma terhadap 
kondom sebagai alat pencegahan.  Kondom selalu diidentikkan dengan perilaku seks 
berisiko, oleh karenanya orang menghindari membeli/memperoleh, membawa dan 
memakai agar terhindar dari cap ‘tidak baik’, bahkan pada mereka yang jelas-jelas 
berperilaku berisiko.  Faktanya, kondom sangat dibutuhkan dan terbukti paling efektif 
untuk mencegah penularan melalui hubungan seks berisiko.

Kelompok laki-laki pelanggan penjaja seks.
Survai Terpadu Biologis dan Perilaku 2007 menemukan, lebih dari sepertiga 

responden dalam survai ini memiliki pasangan seks komersial, walaupun sebagian 
besar telah memiliki pasangan tetap.  Bahkan diantara mereka memiliki tiga jenis 
pasangan seks yakni pasangan tetap, WPS dan pasangan tidak tetap.  Rata-rata 
responden memiliki 2-6 pasangan WPS, dan 2-4 orang pasangan tidak tetap dalam 
satu tahun terakhir.
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Pemakaian kondom konsisten pada kelompok ini masih sangat rendah, yakni 26% 
tertinggi dengan WPS, 32% tertinggi dengan pasangan tidak tetap, dan terendah 
dengan pasangan tetap (tertinggi 2% saja).  STBP tahun 2007 mencatat, kelompok 
supir truk dan ABK (Anak Buah Kapal) adalah kelompok yang paling berisiko dibanding 
yang lain.  

Dengan adanya temuan tersebut sangat jelas bahwa responden laki-laki dalam 
survai ini mempraktikkan perilaku berisiko.  Prevalensi HIV memang masih rendah, 
namun sejak 2007 dan 2009 telah terdeteksi di kalangan populasi laki-laki yang 
sesungguhnya tidak termasuk sebagai core transmitter.  Dalam situasi ini, laki-laki 
dapat menjadi jembatan penularan pada pasangan seks yang sesungguhnya tidak 
berperilaku risiko tinggi.  Dengan demikian sangatlah penting melakukan upaya 
penanggulangan pada kelompok ini.  Sangat disayangkan intervensi perubahan 
perilaku yang berkesinambungan dan komprehensif bagi populasi laki-laki belum 
tersedia hingga saat ini.  Padahal, melakukan upaya penanggulangan pada populasi 
laki-laki berisiko akan mampu mencegah penularan yang lebih luas.

C. Isu Strategis

Terkait dengan upaya pencegahan HIV dan AIDS melalui pendekatan promotif-
preventif, berdasarkan analisis masalah di atas dapat disimpulkan beberapa isu 
strategis. 

1. Populasi Umum Usia Muda 15-24 Tahun
a.  Rendahnya pengetahuan terkait HIV dan AIDS.
b.  Rendahnya perilaku pencegahan terkait HIV dan AIDS.

2. Populasi Berperilaku Risiko Tinggi
a.  Rendahnya perilaku pencegahan terkait HIV dan AIDS.
b.  Rendahnya utilisasi dan akses layanan kesehatan terkait HIV dan AIDS, 

terutama layanan konseling dan tes HIV sukarela (VCT).
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3. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)
a. Rendahnya utilisasi dan akses layanan anti retroviral therapy (ART). 
b. Rendahnya utilisasi dan akses layanan dukungan psikososial. 
c. Tingginya stigma dan diskriminasi dari masyarakat umum pada ODHA dan 

isu-isu terkait HIV dan AIDS lainnya. 

4. Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Lintas Sektor 
 Terkait

a. Belum meratanya program pengendalian/pencegahan HIV dan AIDS yang 
menyasar langsung populasi umum usia muda 15-24 tahun.

b. Kurangnya dukungan terhadap penyediaan dan promosi akses layanan 
konseling dan tes HIV sukarela, anti retroviral therapy (ART) dan layanan 
psikososial.

5. Mitra Pelaksana Program:
b. Belum adanya standar acuan dalam pelaksanaan program pencegahan 

HIV dan AIDS khususnya bagi populasi umum usia muda 15-24 tahun 
sehingga timbul keragaman intervensi dan kualitasnya.

c. Kurang kuatnya jejaring dan kerjasama antar LSM, dan antara LSM dengan 
lembaga pemerintah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin-
tah Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan.

5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan 
AIDS Nasional.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/
XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/
MENKES/PER/XI/2009.

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1285/Menkes/SK/
I/2002 tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Menular 
Seksual.

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 331/Menkes/
SK/2006 tentang Rencana Strategis Depkes Tahun 2005-2009.

11. Keputusan Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia/Ketua 
Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 9/Kep/Menko/Kesra IV/1994 tentang 
Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS.

E. Pengertian 

1. HIV-AIDS
 HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus penyebab AIDS. HIV terdapat 

di dalam cairan tubuh seseorang yang telah terinfeksi seperti di dalam darah, 
air mani, atau cairan vagina dan Air Susu Ibu (ASI). Virus ini menyerang sistem 
kekebalan tubuh manusia dan melemahkan kemampuan tubuh kita untuk 
melawan segala penyakit yang datang. 
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 AIDS kependekan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu kumpulan 
gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh yang 
disebabkan oleh HIV. Orang yang mengidap AIDS amat mudah tertular 
berbagai macam penyakit. Hal itu terjadi karena sistem kekebalan di dalam 
tubuh menurun.

2. Populasi Berperilaku Risiko Tinggi
 Populasi yang mempraktikkan perilaku berisiko tinggi terinfeksi HIV seperti 

Wanita Penjaja Seks (WPS),  Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), 
waria dan Pengguna narkotika suntik (Penasun).

3. Promosi Kesehatan
 Promosi Kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, 
agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan 
yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung 
oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

4. Rencana Operasional Promosi Kesehatan dalam Pengendalian HIV-
AIDS.

 Adalah Rencana Operasional Promosi Kesehatan dalam Pengendalian HIV 
dan AIDS secara berjenjang dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam 
upaya mencapai cakupan dan tujuan program secara terencana dalam 
jangka waktu 2010-2014.
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BAB II
TUJUAN, TARGET, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Tujuan 

1.  Tujuan Umum
Meningkatnya perilaku pencegahan HIV dan kualitas hidup ODHA dalam upaya  
menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat HIV dan AIDS.

2.  Tujuan Khusus
a. Meningkatkan dukungan pemerintah daerah dalam program pengendalian    

HIV dan AIDS.
b. Meningkatkan dukungan pemangku kepentingan dan mitra terkait dalam 

pelaksanaan program pengendalian HIV dan AIDS.
c. Menetapkan standar pelaksanaan program HIV dan AIDS bagi penduduk 

usia 15-24 tahun.
d. Meningkatkan pengetahuan mengenai HIV dan AIDS pada penduduk usia 

15-24 tahun.
e. Meningkatkan perilaku pencegahan HIV dan AIDS terutama pada penduduk 

usia 15-24 tahun.
f. Meningkatkan informasi dan permintaan (demand creation) terhadap 

layanan kesehatan terkait pengendalian HIV dan AIDS, terutama Konseling 
dan Tes HIV Sukarela, bagi penduduk usia 15-24 tahun dengan prioritas 
populasi yang berperilaku risiko tinggi dan anti retroviral therapy (ART) bagi 
Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA).
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B. Target

1. Proporsi penduduk 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan tentang HIV 
dan AIDS mencapai 95% pada tahun 2014.

2. Penggunaan kondom terakhir pada hubungan seksual berisiko mencapai 50% 
pada tahun 2014.

3. Jumlah orang yang mendapatkan layanan Konseling dan Tes HIV mencapai 
400.000 pada tahun 2014.

4. Proporsi ODHA yang mendapat layanan ART  mencapai 80% pada tahun 
2014.

5. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV 
sesuai pedoman sebesar 60% pada tahun 2014.

C. Kebijakan

1.  Upaya pengendalian HIV dan AIDS harus memperhatikan nilai-nilai agama 
dan budaya/norma kemasyarakatan dan kegiatannya diarahkan untuk 
mempertahankan dan memperkokoh ketahanan serta kesejahteraan 
keluarga.

2.   Upaya pengendalian HIV dan AIDS melalui gerakan nasional bersama sektor 
dan komponen lain.

3.  Upaya pengendalian HIV dan AIDS menghormati harkat dan martabat manusia 
serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

4.  Upaya pengendalian HIV dan AIDS merupakan upaya terpadu peningkatan 
perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan dan perawatan 
berdasarkan data dan fakta ilmiah serta dukungan terhadap ODHA.

5.  Upaya pengendalian HIV dan AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, 
pemerintah, dan LSM berdasarkan prinsip kemitraan. 

6.  Upaya pengendalian HIV dan AIDS diutamakan pada kelompok masyarakat 
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berperilaku risiko tinggi tetapi harus pula memperhatikan kelompok 
masyarakat yang rentan, termasuk yang berkaitan dengan pekerjaannya dan 
kelompok marginal terhadap penularan HIV dan AIDS.

7.  Pemerintah Pusat bertugas melakukan regulasi dan standarisasi secara 
nasional kegiatan program AIDS dan pelayanan bagi ODHA.

8.  Pencapaian target program nasional juga memperhatikan komitmen dan 
target internasional.

D. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan, Promosi Kesehatan akan 
menggunakan beberapa strategi secara simultan untuk sasaran yang berbeda. 
Strategi tersebut adalah :

1. Advokasi 
Advokasi merupakan upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk 
mendapatkan komitmen dan dukungan dari para pengambil keputusan dan 
pihak-pihak yang terkait (stakeholders) dalam pengendalian HIV dan AIDS. 
Strategi ini dilakukan untuk intervensi kebijakan berupa: 
l Penguatan kebijakan yang sudah ada agar mampu mendukung program.
l Perubahan/revitalisasi kebijakan lama agar lebih kuat.
l Pembuatan kebijakan baru jika diperlukan.
Yang dimaksud kebijakan di sini adalah semua produk hukum yang dikeluarkan 
oleh pejabat negara baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, 
peraturan perundangan, perda, keputusan, instruksi maupun surat edaran. 

2. Bina Suasana
Bina Suasana merupakan upaya menciptakan opini dan atau mengkondisikan 
lingkungan sosial, baik fisik maupun non fisik agar mampu mendorong 
individu, keluarga dan kelompok untuk mau melakukan perilaku pencegahan 
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dan berperan serta dalam pengendalian HIV dan AIDS. Kegiatan Bina suasana 
antara lain melalui :

a.  Mass Media Campaign (MMC)
Strategi ini menggunakan media massa sebagai kendaraan utama untuk 
menyampaikan pesan-pesan pencegahan HIV dan AIDS. Penggunaan 
media ini memungkinkan pesan-pesan disampaikan secara luas antara 
lain TV, radio, koran, majalah. Sasaran utama penyampaian pesan melalui 
media massa adalah penduduk usia 15-24 tahun.

 
b.  Targeted-Multi Media Campaign (TMMC)

Sedikit berbeda dengan MMC di atas, penggunaan berbagai media dalam 
TMMC akan lebih segmented dan terfokus, yakni pada populasi tertentu 
di daerah tertentu dengan jenis media tertentu. Jenis-jenis media yang 
akan dimanfaatkan dalam TMMC ini adalah: Website, Facebook, Twitter, SMS 
gateway, Hotline. 

Pengelola Program akan mengembangkan dan mengoperasionalkan 
berbagai media di atas untuk tujuan intervensi pengendalian HIV dan 
AIDS, dengan sasaran utama penduduk usia 15-24 tahun. 

c.  Pengembangan Kapasitas
Pengembangan kapasitas utamanya ditujukan bagi staf pelaksana program 
HIV dan AIDS serta pelaksana promosi kesehatan  di tingkat kabupaten/
kota sampai tingkat lapangan sebagai ujung tombak pelaksanaan program. 
Pelaksanaan strategi ini akan menggunakan cara:
l Orientasi.
l Pelatihan. 
l Magang di lembaga/program lain.
l On the job traning. 
l Diskusi rutin pengkayaan.
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l Pelibatan dalam berbagai seminar, lokakarya dan konferensi.
l Penerbitan/pengadaan sumber pustaka: buletin, jurnal, buku, 
    majalah, dll. 
l Studi banding.

Petugas di pusat dan provinsi adalah penyedia dan pemberi bimbingan teknis  
untuk pengembangan kapasitas petugas kabupaten/kota. 

3. Pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menumbuhkan kesadaran, 
kemauan, kemampuan masyarakat dalam upaya pengendalian HIV dan AIDS. 
Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui :

a. Intervensi Berbasis Sekolah
Intervensi Berbasis Sekolah akan merupakan strategi utama dan langsung 
kepada penduduk usia 15-24 tahun yang masih di bersekolah atau kuliah. 
Intervensi jenis ini akan dilakukan oleh lembaga pelaksana mitra yang 
profesional dengan cara tatap muka, baik secara individual maupun 
kelompok kecil dan besar. Lembaga ini akan bekerja menggunakan dan 
memanfaatkan infrastruktur yang telah ada. 

Pelaksanaan strategi dalam intervensi ini dilakukan langsung di lingkungan 
sekolah memanfaatkan kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Strategi ini juga 
akan mewadahi serangkaian kegiatan intervensi kebijakan dan kemitraan 
agar lingkungan yang kondusif di sekolah dapat diciptakan dan diadopsi 
oleh sekolah atau kampus tersebut. Harapannya akan muncul keberlanjutan 
kegiatan dan terbentuk Health Promoting School/Campus.

b. Intervensi Berbasis Luar Sekolah (Tempat Kerja, Komunitas dan
 Tempat Nongkrong)

Strategi ini dilakukan bagi penduduk usia 15-24 tahun yang tidak bersekolah 
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atau mereka yang bersekolah tetapi lebih strategis disasar di luar sekolah. 
Penduduk kategori ini termasuk: mereka yang ada di tempat kerja, mal, 
warnet, kafé, bioskop, tempat-tempat ibadah, jalanan, dll. 

Penciptaan lingkungan yang kondusif akan dilakukan dengan cara bekerja 
sama dengan pengelola/pemilik tempat-tempat nongkrong tersebut 
sehingga tercapai health promoting workplace atau health promoting public 
space. 

Strategi ini akan dijalankan oleh lembaga pelaksana mitra yang profesional 
yang bertugas melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara kontak langsung 
kepada sasaran secara individual maupun kelompok kecil dan besar.

4. Kemitraan
Kemitraan dilakukan untuk mendukung upaya advokasi, bina suasana dan 
pemberdayaan masyarakat.
Kemitraan yang dibangun terutama kemitraan di tingkat lapangan dengan 
organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat yang bergerak 
di bidang pengendalian HIV dan AIDS, kelompok profesi, media massa dan 
swasta/dunia usaha. Tujuan pengembangan atau penguatan kemitraan 
adalah:
l Memperoleh dukungan politik yang memadai.
l Memperoleh dukungan dana yang memadai.
l Memperoleh dukungan SDM yang memadai.
l Memperoleh dukungan technical assistance yang memadai, termasuk 

pelatihan-pelatihan.
l Memperoleh dukungan media yang positif.
l Memperoleh dukungan koordinasi antara lembaga pemerintah dan 

lembaga pelaksana pengendalian HIV dan AIDS agar tidak terjadi tumpang 
tindih program dan sumber daya. 
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BAB III
KEGIATAN OPERASIONAL 

HIV dan AIDS merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi agenda 
global karena penyakit ini belum dapat disembuhkan secara total, sehingga faktor 
promotif dan preventif merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh 
seluruh komponen masyarakat. Dengan demikian kedua faktor tersebut akan lebih 
efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan melibatkan berbagai lintas program dan 
sektor terkait. Untuk kepentingan Rencana Operasional ini, dilakukan pembagian 
pelaksanaan strategi untuk setiap level baik  pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai 
tingkat lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih. Pembagiannya adalah sbb: 

A. Di Pusat

1. Advokasi 
1.1. Kajian  dan pemetaan  kebijakan yang mendukung upaya pengendalian          

HIV dan AIDS Tingkat Nasional.
 Kegiatan kajian dan pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui 

kebijakan-kebijakan apa yang sudah ada dan kebijakan apa lagi yang 
perlu dikembangkan untuk mendukung upaya pengendalian HIV dan 
AIDS.

          
1.2. Sosialisasi kebijakan pengendalian HIV dan AIDS.
 Sosialisasi dimaksudkan untuk menginformasikan hasil kajian dan 

pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pengendalian HIV dan 
AIDS.

1.3. Mengembangkan, memproduksi dan mendistribusikan media Advokasi           
pengendalian HIV  dan AIDS.
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 Media Advokasi Kit perlu direview dan dikembangkan sesuai masalah 
dan perkembangan Program Pengendalian HIV dan AIDS terkini serta 
kecenderungannya ke depan untuk dijadikan bahan pelaksanaan 
advokasi baik di pusat maupun di daerah. Media berbentuk cetak dan 
elektronik.

1.4. Menyusun, memproduksi dan mendistribusikan modul pelatihan 
advokasi bagi pengelola program HIV dan AIDS serta pengelola program 
promosi kesehatan di provinsi dan  kabupaten/kota.

 Modul pelatihan advokasi menjadi acuan pelaksanaan pelatihan 
advokasi secara berjenjang.

1.5. Melaksanakan pelatihan advokasi bagi bagi pengelola program HIV dan 
AIDS serta pengelola program promosi kesehatan di provinsi.

 Pelatihan advokasi dilaksanakan agar pengelola program terkait HIV 
dan AIDS mampu menyiapkan bahan dan melaksanakan advokasi.

1.6. Melaksanakan advokasi kepada pemangku kebijakan.
 Melakukan advokasi baik formal maupun informal kepada para pimpinan 

atau pemangku kebijakan untuk memperoleh dukungan kebijakan 
pengendalian HIV dan AIDS dalam bentuk peraturan perundang-
undangan, surat keputusan, surat edaran dari Presiden, Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), Bappenas, Kementerian Pendidikan Nasional, 
Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur maupun dukungan alokasi 
anggaran upaya preventif, promotif dan kuratif. Bimbingan teknis atau 
pendampingan advokasi juga dilakukan kepada pemangku kebijakan 
di provinsi dan kabupaten/kota.
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2. Bina Suasana   
2.1  Mass Media Campaign (MMC)

2.1.1 Melakukan kajian formatif (formative assessment) persiapan
            MMC.  
 Kajian formatif dilakukan untuk mendapatkan iniformasi tentang 

pengetahuan, sikap dan perilaku sasaran terhadap pencegahan 
HIV dan AIDS, posisi pesan dan media yang disukai untuk 
menyampaikan pesan kampanye HIV dan AIDS.

2.1.2 Menyusun, memproduksi dan mendistribusikan Panduan
            Pelaksanaan MMC.
       Panduan ini akan dijadikan acuan bagi para pengelola program di 

pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan kampanye 
HIV dan AIDS melalui media massa.

2.1.3 Menyusun dan menyebarluaskan pesan-pesan pengendalian HIV 
dan AIDS melalui:
l Produksi dan penayangan Variety show di televisi. 
l Produksi dan penayangan Feature di televisi. 
l Produksi dan penayangan TV spot dan Radio spot, 
l Penerbitan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di koran  dan majalah. 
l Penulisan dan penerbitan Advertorial dan Artikel secara reguler 

di koran dan majalah. 

2.1.4 Distribusi produk-produk komunikasi HIV dan AIDS   pada butir 
2.1.3 tersebut di atas ke provinsi dan kabupaten/kota untuk 
didiseminasikan melalui TV, radio dan koran lokal. 

2.1.5 Advokasi kepada pemilik/dewan redaksi media agar bersedia 
menayangkan pesan-pesan pengendalian HIV dan AIDS dengan 
harga  ”bersahabat” dan pada waktu/halaman utama. 
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2.2  Targeted-Multi Media Campaign (TMMC)
2.2.1 Kajian formatif (formative assessment) persiapan TMMC. 

2.2.2 Menyusun, memproduksi dan mendistribusikan Panduan 
Pelaksanaan TMMC.

     Panduan ini akan dijadikan acuan bagi para pengelola program di 
pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan kampanye 
HIV dan AIDS melalui multi media sesuai dengan kelompok sasaran 
tertentu, terutama kelompok yang berisiko tinggi tertular HIV dan 
AIDS.

2.2.3 Menyusun dan menyebarluaskan pesan-pesan pengendalian HIV 
dan  AIDS melalui:
l Pengembangan dan operasionalisasi website.
l Pengembangan dan operasionalisasi internet chatting.
l Pengembangan dan operasionalisasi facebook.
l Pengembangan dan operasionalisasi twitter.
l Pengembangan dan operasionalisasi SMS gateway.
l Pengembangan dan operasionalisasi hotline.

2.2.4 Melaksanakan Promosi on line dan off line berbagai saluran TMMC 
kepada kelompok sasaran tertentu. 

2.2.5 Distribusi produk-produk komunikasi TMMC ke provinsi dan          
Kabupaten/kota, khususnya yang dapat didiseminasikan melalui  
internet chatting facebook, twitter dan SMS gateway. 

2.2.6  Menyusun dan menyebarluaskan pesan-pesan pengendalian HIV 
dan AIDS pada butir  2.2.3 ke provinsi dan kabupaten/kota sesuai 
konteks lokal, khusus melalui facebook, twitter dan SMS gateway 
serta internet chatting. 
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2.2.7 Advokasi kepada pemilik/pengelola channel chatting dan penyedia 
layanan (provider) telekomunikasi agar bersedia menayangkan  
pesan-pesan pengendalian HIV dan AIDS dengan harga 
”bersahabat” dan pada waktu/halaman utama. 

2.3  Penguatan kapasitas
2.3.1 Penjajagan kebutuhan pengembangan kapasitas teknis (technical 

capacity building need assessment) para staf pelaksana program di  
kabupaten/kota dan di masyarakat/lapangan.

2.3.2 Menyusun, memproduksi dan mendistribusikan modul pelatihan 
teknis  promosi kesehatan dalam  pengendalian HIV dan AIDS. 

2.3.3 Melaksanakan Pelatihan keterampilan teknis program bagi 
staf pelaksana program HIV dan AIDS serta pelaksana promosi 
kesehatan  di provinsi dan kabupaten/kota. 

3. Pemberdayaan masyarakat
3.1  Intervensi Berbasis Sekolah

3.1.1 Merekrut mitra pelaksana program di lapangan bersama tim  
provinsi.

3.1.2 Menyusun, memproduksi dan mendistribusikan panduan promosi 
kesehatan dalam pengendalian HIV dan AIDS berbasis sekolah.

3.1.3 Advokasi dan sosialisasi pada sektor terkait di pusat untuk  
mendukung program promosi kesehatan dalam pengendalian HIV 
dan AIDS  berbasis sekolah.

3.1.4  Menyusun, memproduksi dan mendistribusikan panduan materi 
Pendidikan Kelompok Sebaya (Peer group education) HIV dan AIDS 
berbasis sekolah  bagi kelompok sasaran 15-24 tahun.
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3.1.5 Menyusun, memproduksi dan mendistribusikan media HIV dan 
AIDS berbasis  sekolah  bagi kelompok sasaran 15-24 tahun.

 
3.2 Intervensi Berbasis Luar Sekolah (Tempat Kerja, Komunitas dan    

Tempat  Nongkrong)
3.2.1 Penjajagan kebutuhan (need assessment) kelompok sasaran atas  

informasi dan kegiatan penyampaian pesan-pesan HIV dan AIDS 
berbasis luar sekolah (di tempat kerja, komunitas dan tempat 
nongkrong). 

3.2.2 Menyusun, memproduksi dan mendistribusikan  panduan promosi 
kesehatan dalam pengendalian HIV dan AIDS berbasis luar sekolah 
(di tempat kerja, komunitas dan tempat nongkrong).

3.2.3 Advokasi dan sosialisasi pada sektor terkait di pusat untuk 
mendukung  program promosi kesehatan berbasis luar sekolah 
(tempat kerja, komunitas dan tempat nongkrong).

3.2.4 Menyusun, memproduksi dan mendistribusikan media HIV dan 
AIDS berbasis luar sekolah bagi kelompok sasaran 15-24 tahun.

  
4. Kemitraan

4.1 Menyusun data base mitra peduli HIV dan AIDS.
  Data base berisi mitra yang bergerak di bidang HIV dan AIDS serta mitra 

potensial lainnya yang mendukung HIV dan AIDS yang dimanfaatkan 
untuk meningkatkan peran aktif para mitra sesuai dengan potensi mitra 
dalam upaya pengendalian HIV dan AIDS. 

4.2 Melakukan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan 
para mitra potensial yang mendukung upaya pengendalian HIV dan 
AIDS.
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4.3 Menyusun pedoman program kerjasama kemitraan dan Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk 
pengendalian HIV dan AIDS.

  Pedoman ini dapat dijadikan acuan dalam menyusun  program kerjasama 
kemitraan dan program CSR di bidang kesehatan bagi para mitra untuk 
mendukung kegiatan pengendalian HIV dan AIDS.

4.4 Penjajagan kebutuhan pengembangan dan penguatan kemitraan.
  Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan mitra yang 

terkait dengan program pengendalian HIV dan AIDS. 

4.5 Melaksanakan orientasi bagi pengembangan dan penguatan kemitraan.
  Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman para mitra 

tentang pengendalian HIV dan AIDS dan dukungan yang bisa dilakukan 
para mitra.

4.6 Bimbingan teknis pada kegiatan-kegiatan pengembangan dan 
penguatan kemitraan. 

4.7  Menyusun dan menerbitkan newsletter HIV dan AIDS.
  Menerbitkan newsletter secara berkala 3 edisi dalam setahun dan 

didistribusikan ke seluruh stakeholders dan mitra terkait di pusat maupun 
daerah.

4.8 Melaksanakan pertemuan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan,   
media massa, swasta/dunia usaha dan lembaga donor.

 Pertemuan dilakukan secara berkala untuk menginformasikan 
perkembangan program pengendalian HIV dan AIDS terkini dan 
menggalang dukungan kerjasama dari para mitra terkait. 
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B. Di Provinsi

1. Advokasi
1.1 Kajian  dan pemetaan  kebijakan yang mendukung upaya pengendalian 

HIV dan AIDS tingkat provinsi.
 Kegiatan kajian dan pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui 

kebijakan-kebijakan apa yang sudah ada dan kebijakan apa lagi yang 
perlu dikembangkan untuk mendukung upaya pengendalian HIV dan  
AIDS di provinsi.

1.2 Sosialisasi kebijakan pengendalian HIV dan AIDS.
  Sosialisasi dimaksudkan untuk menginformasikan hasil kajian dan 

pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pengendalian HIV dan 
AIDS.

1.3 Mengembangkan, memproduksi dan mendistribusikan media advokasi 
pengendalian HIV  dan AIDS.

 Media Advokasi Kit perlu dikembangkan sesuai masalah dan 
perkembangan Program Pengendalian HIV dan AIDS terkini di provinsi.
serta kecenderungannya ke depan untuk dijadikan bahan pelaksanaan 
advokasi baik di provinsi dan kabupaten/kota. Media berbentuk cetak 
dan elektronik.

1.4 Melaksanakan pelatihan advokasi bagi bagi pengelola program HIV 
dan AIDS serta pengelola program promosi kesehatan di provinsi dan 
kabupaten/kota.

 Pelatihan advokasi dilaksanakan agar pengelola program terkait HIV dan 
AIDS mampu menyiapkan bahan dan melaksanakan advokasi.

1.5   Melaksanakan advokasi kepada pemangku kebijakan.
 Melakukan advokasi baik formal maupun informal kepada para pimpinan 
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atau pemangku kebijakan untuk memperoleh dukungan kebijakan 
dalam bentuk perda, surat keputusan, surat edaran dari Gubernur 
maupun dukungan alokasi anggaran upaya preventif, promotif dan 
kuratif.  Bimbingan teknis atau pendampingan advokasi juga dilakukan 
kepada pemangku kebijakan di  kabupaten/kota.

 
2. Bina Suasana

2.1 Mass Media Campaign (MMC)
2.1.1 Menyebarluaskan pesan pengendalian HIV dan AIDS yang telah 

disusun oleh pusat di  provinsi dan kota/kabupaten sesuai konteks 
lokal.

2.1.2 Menyusun, memproduksi dan menyebarluaskan pesan-pesan 
pengendalian HIV dan AIDS yang baru sesuai konteks kebutuhan 
lokal melalui:
l Produksi dan penayangan Variety show di televisi lokal.
l Produksi dan penayangan TV spot.
l Produksi dan penyiaran Radio spot, talkshow dan obrolan.
l Produksi dan penerbitan ILM di koran dan majalah.
l Penulisan dan penerbitan Advertorial dan Artikel secara 

berkala  di koran dan majalah. 

2.1.3 Distribusi produk-produk komunikasi pada butir 2.1.2 ke  
kabupaten/kota untuk didiseminasikan melalui radio dan koran 
lokal yang tersedia.

2.1.4 Advokasi kepada pemilik/dewan redaksi media agar bersedia 
menayangkan pesan-pesan pengendalian HIV dan AIDS dengan 
harga ”bersahabat” dan pada waktu/halaman utama. 

2.2 Targeted-Multi Media Campaign (TMMC)
2.2.1 Menyebarluaskan pesan-pesan pengendalian HIV dan AIDS yang 
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telah disusun di pusat oleh tim provinsi, khusus melalui chatting, 
facebook dan twitter.

2.2.2 Menyusun dan menyebarluaskan pesan-pesan pengendalian HIV 
dan AIDS sesuai kebutuhan provinsi melalui:
l Pengembangan dan operasionalisasi internet chatting.
l Pengembangan dan operasionalisasi facebook.
l Pengembangan dan operasionalisasi twitter.

2.2.3 Distribusi produk-produk komunikasi pada butir 2.2.2 ke tingkat 
kota/kabupaten, khusus yang dapat didiseminasikan melalui 
internet chatting, facebook, twitter dan SMS gateway. 

2.2.4 Advokasi kepada pemilik/pengelola channel chatting  agar 
bersedia menayangkan pesan-pesan pengendalian HIV dan AIDS 
dengan harga ”bersahabat” dan pada waktu/halaman utama. 

2.3 Penguatan kapasitas
2.3.1 Pelatihan keterampilan teknis program bagi staf pelaksana 

program di kabupaten/kota. 

2.3.2 Pelatihan keterampilan teknis program dan promosi kesehatan 
bagi para mitra yang bergerak di bidang HIV dan AIDS di  
masyarakat/lapangan. 

3. Pemberdayaan masyarakat
3.1 Intervensi Berbasis Sekolah

3.1.1 Merekrut mitra pelaksana program di lapangan bersama tim 
pusat dan kabupaten/kota.
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3.1.2 Menjadi tim penggalian kebutuhan (need assessment) kelompok 
sasaran atas informasi dan kegiatan penyampaian pesan-pesan 
HIV dan AIDS di sekolah. 

3.1.3 Advokasi pada sektor terkait tingkat provinsi untuk mendukung  
program promosi kesehatan berbasis sekolah. 

3.2 Intervensi Berbasis Luar Sekolah (Tempat Kerja, Komunitas dan 
Tempat Nongkrong)
3.2.1 Menjadi rekrutmen mitra pelaksana program di lapangan bersama 

tim provinsi.

3.2.2 Menjadi tim penggalian kebutuhan (need assessment) kelompok 
sasaran atas informasi dan kegiatan penyampaian pesan-pesan 
HIV dan AIDS di tempat nongkrong (luar sekolah). 

3.2.3 Advokasi pada sektor terkait tingkat kota/kab untuk mendukung 
program promosi kesehatan berbasis tempat nongkrong/tempat 
kerja.  

4. Kemitraan
4.1 Menyusun data base mitra peduli HIV dan AIDS.
 Data base berisi mitra yang bergerak di bidang HIV dan AIDS serta mitra 

potensial lainnya yang mendukung HIV dan AIDS yang dimanfaatkan 
untuk meningkatkan peran aktif para mitra sesuai dengan potensi mitra 
dalam upaya pengendalian HIV dan AIDS. 

4.2 Melakukan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan 
para mitra potensial yang mendukung upaya pengendalian HIV dan 
AIDS.
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4.3 Menyusun program kerjasama kemitraan dan Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk pengendalian HIV 
dan AIDS.

4.4 Penjajagan kebutuhan pengembangan dan penguatan kemitraan.
  Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan mitra yang 

terkait dengan program pengendalian HIV dan AIDS. 

4.5 Melaksanakan orientasi bagi pengembangan dan penguatan kemitraan.
  Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman para mitra
 tentang pengendalian HIV dan AIDS dan dukungan yang bisa dilakukan 

para mitra.

4.6 Bimbingan teknis pada kegiatan-kegiatan pengembangan dan 
penguatan kemitraan. 

C.  Di Kabupaten/kota dan Lapangan

1. Advokasi 
1.1 Kajian  dan pemetaan  kebijakan yang mendukung upaya pengendalian 

HIV dan AIDS Tingkat Kabupaten/Kota.
        Kegiatan kajian dan pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui  

kebijakan-kebijakan apa yang sudah ada dan kebijakan apa lagi yang 
perlu dikembangkan untuk mendukung upaya pengendalian HIV dan 
AIDS di kabupaten/kota.

1.2 Sosialisasi kebijakan pengendalian HIV dan AIDS.
 Sosialisasi dimaksudkan untuk menginformasikan hasil kajian dan 

pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pengendalian HIV dan 
AIDS. 
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1.3 Melaksanakan advokasi kepada pemangku kebijakan.
 Melakukan advokasi baik formal maupun informal kepada para pimpinan 

atau pemangku kebijakan untuk memperoleh dukungan kebijakan 
dalam bentuk perda, surat keputusan, surat edaran dari Bupati/walikota 
maupun dukungan alokasi anggaran upaya preventif, promotif dan 
kuratif.  Bimbingan teknis atau pendampingan advokasi juga dilakukan 
kepada pemangku kebijakan di  kabupaten/kota.

1.4  Mendokumentasikan hasil-hasil utama kegiatan advokasi di  kabupaten/
kota.

2. Bina Suasana
2.1 Mass Media Campaign (MMC)

2.1.1 Penyebarluasan pesan pengendalian HIV dan AIDS yang telah 
disusun oleh pusat dan provinsi di kabupaten/kota. 

2.1.2 Penyusunan dan penyebarluasan pesan-pesan pengendalian HIV 
dan AIDS  sesuai konteks kabupaten/kota melalui:
l Produksi dan penayangan TV spot (bagi kabupaten/kota yang 

ada stasiun TV lokalnya).
l Produksi dan penyiaran Radio spot, talkshow dan obrolan.
l Penulisan dan penerbitan Advertorial dan Artikel di surat 

kabar lokal.

2.1.3 Advokasi kepada pemilik/dewan redaksi media agar bersedia 
menayangkan/menyiarkan pesan-pesan pengendalian HIV dan 
AIDS dengan harga ”bersahabat” dan pada waktu/halaman 
utama. 

2.2 Targeted-Multi Media Campaign (TMCC)
2.2.1 Penyebarluasan pesan-pesan pengendalian HIV dan AIDS yang 
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telah disusun di pusat dan provinsi, khusus melalui chatting, 
facebook dan twitter dan SMS gateway.

2.2.2 Penyusunan dan penyebarluasan pesan-pesan pengendalian HIV 
dan AIDS sesuai kebutuhan kabupaten/kota melalui:
l Pengembangan dan operasionalisasi internet chatting.
l Pengembangan dan operasionalisasi facebook.
l Pengembangan dan operasionalisasi twitter.
l Pengembangan dan operasionalisasi SMS gateway.

2.2.3 Advokasi kepada pemilik/pengelola channel chatting  dan 
provider telekomunikasi agar bersedia menayangkan pesan-
pesan pengendalian HIV dan AIDS dengan harga ”bersahabat”. 

3. Pemberdayaan masyarakat 
3.1 Intervensi Berbasis Sekolah

3.1.1 Merekrut mitra pelaksana program di lapangan bersama tim 
provinsi.

3.1.2 Menjadi tim penjajagan kebutuhan (need assessment) kelompok  
sasaran atas informasi dan kegiatan penyampaian pesan-pesan 
HIV dan AIDS di sekolah. 

3.1.3 Advokasi pada sektor terkait tingkat kota/kabupaten untuk 
mendukung program promosi kesehatan berbasis sekolah. 

3.1.4 Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan- 
kegiatan teknis program seperti:
l Pendidikan Kelompok Sebaya.
l Integrasi pesan-pesan ke dalam kegiatan intrakurikuler.
l Integrasi pesan-pesan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler.



37

l Penyampaian pesan-pesan melalui mading.
l Integrasi pesan-pesan HIV dalam setiap Masa Orientasi 

Sekolah (MOS).
l Event dan lomba-lomba antara siswa, antar kelas antara 

sekolah.
l Diskusi rutin/penyuluhan massa.

3.2 Intervensi Berbasis Luar Sekolah (Tempat Kerja, Komunitas dan 
            Tempat Nongkrong).

3.2.1 Rekrutmen mitra pelaksana program di lapangan bersama tim 
provinsi.

3.2.2 Menjadi tim penjajagan kebutuhan (need assessment) kelompok 
sasaran atas informasi dan kegiatan penyampaian pesan-pesan 
HIV dan AIDS di luar sekolah. 

3.2.3 Advokasi pada sektor terkait di kabupaten/kota untuk men-
dukung program promosi kesehatan berbasis luar sekolah 
(tempat kerja, komunitas dan tempat nongkrong).  

3.2.4 Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegaitan-
kegiatan teknis program di lapangan, seperti:
l Penjangkauan dan pendampingan (outreach).
l Pendidikan Kelompok Sebaya.
l Pojok informasi dan konseling di mal.
l Distribusi media promosi HIV dan AIDS ke kelompok 

sasaran.
l Diskusi rutin/penyuluhan
l Orientasi pada pengelola/pemilik/stakeholder tempat kerja 

dan tempat  nongkrong.
l Lomba-lomba.
l Kegiatan-kegiatan berbasis event.
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4. Kemitraan
4.1 Menyusun data base mitra peduli HIV dan AIDS.
  Data base berisi mitra yang bergerak di bidang HIV dan AIDS serta mitra  

potensial lainnya yang mendukung HIV dan AIDS yang dimanfaatkan 
untuk meningkatkan peran aktif para mitra sesuai dengan potensi mitra  
dalam upaya pengendalian HIV dan AIDS. 

4.2 Melakukan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan 
para mitra potensial yang mendukung upaya pengendalian HIV dan 
AIDS.

4.3 Menyusun program kerjasama kemitraan dan Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk pengendalian 
HIV dan AIDS.

4.4  Penjajagan kebutuhan pengembangan dan penguatan kemitraan.
  Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan mitra yang 

terkait dengan program pengendalian HIV dan AIDS. 

4.5 Melaksanakan orientasi bagi pengembangan dan penguatan 
kemitraan.

 Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman para mitra 
tentang pengendalian HIV dan AIDS dan dukungan yang bisa dilakukan                 
para mitra.

4.6 Bimbingan teknis pada kegiatan-kegiatan pengembangan dan 
penguatan kemitraan. 

4.7 Mendokumentasikan hasil-hasil pengembangan dan penguatan 
kemitraan sebagai bahan pembelajaran bagi pengembangan program 
kerjasama  kemitraan. 
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BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan Rencana Operasional Promosi Kesehatan dalam Pengendalian HIV 
dan AIDS dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan setiap tahun dalam 
kurun waktu 5 tahun (2010-2014). Pemantauan merupakan upaya untuk mengamati 
seberapa jauh kegiatan yang direncanakan sudah dilaksanakan.  Evaluasi dilaksanakan 
untuk melihat kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan 
dalam pengendalian HIV dan AIDS.

Pemantauan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan dalam 
pengendalian HIV dan AIDS dilaksanakan oleh pengelola program Malaria, pengelola 
program promosi kesehatan dan mitra terkait pada masing-masing jenjang 
administrasi mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten/kota yang dapat dilihat 
pada tabel berikut :

Tabel 
Rencana Operasional 

Promosi Kesehatan dalam Pengendalian HIV dan AIDS
Tahun 2010-2014

NO    KEGIATAN

A. PusAt
 1  AdvokAsi

1.1 kajian dan pemetaan kebijakan. 
1.2 sosialisasi hasil kajian dan Pemetaan kebijakan.
1.3 Pengembangan dan produksi Media Advokasi kit Hiv 

dan Aids.
1.4 Penggandaan dan distribusi Media Advokasi kit.
1.5 Penyusunan dan produksi Modul pelatihan advokasi.
1.6 Penggandaan dan distribusi Modul pelatihan 

advokasi. 

  v  v
  v  v
  v  v
 
  v v v 
  v    
   v v 

TAHUN

 2010  2011  2012  2013  2014

SUMBER 
DANA

BLN, APBN Pro-
gram Hiv/Aids 

dan Promosi 
kesehatan
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NO    KEGIATAN

  1.7 Pelatihan advokasi.
  1.8 Pelaksanaan advokasi. 

 2 BiNA suAsANA 
  2.1  Mass Media Campaign (MMC) 
                  2.1.1  kajian formatif  persiapan  MMC. 
                  2.1.2   Penyusunan, dan produksi 
                             Panduan MMC.
                  2.1.3   Pendistribusian Panduan MMC.
                  2.1.4   Penyusunan dan penyebarluasan
                 pesan melalui MMC.
     2.1.5   distribusi produk MMC ke 
                       provinsi dan kabupaten/kota.
           2.1.6   Advokasi kepada pemilik/dewan 
                redaksi media. 
       
         2.2 targeted-Multi Media Campaign (tMMC)
    2.2.1 kajian formatif persiapan tMMC. 
                 2.2.2 Penyusun, dan produksi Panduan 
                            tMMC.
                 2.2.3 Pendistribusian Panduan tMMC.
                 2.2.4 Penyusunan dan penyebarluasan 
                 pesan melalui tMMC.
   2.2.5  distribusi produk tMMC ke provinsi  dan   
    kabupaten/kota.
   2.2.6  Advokasi kepada pemilik/pengelola channel  
    chatting dan penyedia layanan (provider)  
    telekomunikasi Hiv dan Aids. 

   2.3  Penguatan kapasitas
                2.3.1   Penjajagan kebutuhan pengembangan  
    kapasitas teknis pelaksana program di kab/ 
    kota dan di lapangan.
   2.3.2 Penyusunan dan produksi modul Pelatihan   
    teknis  program dan Promos kesehatan.

TAHUN

 2010  2011  2012  2013  2014

SUMBER 
DANA

BLN, APBN Pro-
gram Hiv/Aids 

dan Promosi 
kesehatan

BLN, APBN Pro-
gram Hiv/Aids 

dan Promosi 
kesehatan

BLN, APBN Pro-
gram Hiv/Aids 

dan Promosi 
kesehatan

   v v v
  v v v v

  
 
  v v
  v v v 

  v v v 
  v v v v

  v v v 

  v v v v
  
 
  
  v  v
  v  v

  v  v
  v v v v

  v v v 

  v v v 

  v

   v
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NO    KEGIATAN

   2.3.3 Pendistribusian modul Pelatihan  teknis   
    program dan Promosi kesehatan. 
   2.3.4 Pelatihan keterampilan teknis program   
    dan promosi kesehatan bagi staf pelaksana  
    program Hiv dan Aids serta pelaksana  
    promosi kesehatan  di provinsi dan kab/kota. 

 
3  PeMBerdAyAAN MAsyArAkAt

3.1  intervensi Berbasis sekolah
3.1.1  Perekrutan mitra pelaksana program  dilapan-

gan bersama tim provinsi.
3.1.2 Penyusunan dan produksi panduan promosi 

Hiv dan Aids berbasis sekolah.
3.1.3 distribusi panduan promosi Hiv dan Aids   

berbasis sekolah.
3.1.4 Advokasi dan sosialisasi pada sektor terkait 

di pusat untuk mendukung program promosi  
Hiv dan Aids  berbasis sekolah.

3.1.5 Penyusunan dan produksi Panduan materi 
Pendidikan kelompok sebaya berbasis 
sekolah.  

3.1.6 distribusi Panduan materi Pendidikan kelom-
pok sebaya berbasis  sekolah.   

3.1.7 Penyusunan dan produksi  media Hiv dan 
Aids berbasis  sekolah.

3.1.8 distribusi media Hiv dan Aids berbasis  
sekolah.

3.2 intervensi Berbasis Luar sekolah 
3.2.1 Penjajagan kebutuhan informasi dan kegiatan 

penyampaian pesan berbasis luar sekolah. 
3.2.2  Penyusunan dan produksi panduan promosi 

Hiv dan Aids berbasis luar sekolah.
3.2.3  distribusi panduan promosi Hiv dan Aids 

berbasis luar sekolah.

TAHUN

 2010  2011  2012  2013  2014

SUMBER 
DANA
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NO    KEGIATAN TAHUN

 2010  2011  2012  2013  2014

SUMBER 
DANA

BLN, APBN
APBd Program 

Hiv/Aids 
dan Promosi 
kesehatan

3.2.4 Advokasi dan sosialisasi pada sektor terkait 
untuk mendukung promosi Hiv dan Aids

           berbasis luar sekolah.   
3.2.5 Penyusunan dan produksi media Hiv dan 

Aids berbasis luar sekolah.
3.2.6 distribusi media Hiv dan Aids berbasis luar 

sekolah.

 4. keMitrAAN
  4.1. Penyusunan data base mitra potensial
  4.2. Pelaksanaan Perjanjian kerjasama (Mou) dengan  
   ormas, LsM dan swasta/dunia usaha
  4.3. Penyusunan dan produksi Pedoman kerjasama  
   kemitraan dan Csr eliminasi Malaria
  4.4. Penggandaan dan distribusi Pedoman kerjasama  
   kemitraan dan Csr eliminasi Malaria
  4.5. Penjajagan kebutuhan pengembangan dan  
   penguatan kemitraan.
  4.6. orientasi bagi pengembangan dan penguatan  
   kemitraan.
  4.7. Bimbingan teknis pada kegiatan pengembangan  
   dan penguatan kemitraan. 
  4.8. Penyusunan, produksi dan distribusi Newsletter  
   Hiv dan Aids
  4.9. Pertemuan  kemitraan

B ProviNsi
 1. Advokasi
  1.1 Pemetaan dan kajian kebijakan
  1.2 sosialisasi Pemetaan dan kebijakan
  1.3  Pengembangan dan produksi Media Advokasi kit 

HIV dan AIDS spesifik provinsi
  1.4  Penggandaan dan distribusi Media Advokasi kit 

spesifik provinsi
  1.5 Penggandaan dan distribusi Modul pelatihan advokasi
  1.6 Pelatihan advokasi
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NO    KEGIATAN TAHUN

 2010  2011  2012  2013  2014

SUMBER 
DANA

BLN, APBN
APBd Program 

Hiv/Aids 
dan Promosi 
kesehatan

BLN, APBN
APBd Program 

Hiv/Aids 
dan Promosi 
kesehatan

   1.7  Pelaksanaan advokasi ke Gubernur, dPrd, 
Bapeda

   1.8  Advokasi ke Bupati/Walikota, dPrd dan 
Bapeda kabupaten/kota

 2. Bina suasana
  2.1   Mass Media Campaign (MMC) 

2.1.1 Penyebarluasan pesan Hiv dan Aids yang  
telah disusun oleh pusat di  prov dan kota/kab.

2.1.2 Penyusunan, produksi dan penyebarluasan  
pesan Hiv dan Aids yang baru sesuai 
konteks lokal  melalui MMC. 

2.1.3 distribusi produk-produk komunikasi MMC  
ke  kabupaten/kota untuk didiseminasikan 
melalui radio dan koran lokal yang tersedia.

 2.1.4  Advokasi kepada pemilik/dewan redaksi 
media. 

       
2.2  targeted-Multi Media Campaign (tMMC)

2.2.1 Menyebarluaskan pesan-pesan 
pengendalian Hiv dan Aids yang telah 
disusun di pusat oleh tim provinsi, khusus 
melalui chatting, facebook dan twitter.

2.2.2 Penyusunan dan penyebarluasan pesan-
pesan Hiv dan Aids sesuai kebutuhan 
provinsi melalui tMMC.

2.2.3 distribusi produk-produk komunikasi pada 
butir 2.2.2 ke tingkat kota/kabupaten, 
khusus yang dapat didiseminasikan melalui 
internet chatting, facebook, twitter dan sMs 
gateway. 

2.2.4 Advokasi kepada pemilik/ pengelola 
channel chatting.
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NO    KEGIATAN TAHUN

 2010  2011  2012  2013  2014

SUMBER 
DANA

2.3 Penguatan kapasitas
2.3.1 Pelatihan keterampilan teknis Program 

promosi kesehatan bagi Pelaksana program 
di kab/kota.

2.3.2 Pelatihan keterampilan teknis program 
dan promosi kesehatan bagi para mitra 
yang bergerak di bidang Hiv dan Aids di             
masyarakat/lapangan. 

 3. PeMBerdAyAAN MAsyArAkAt
3.1 intervensi Berbasis sekolah

3.1.1. Perekrutan mitra pelaksana program 
di lapangan bersama tim pusat dan 
kabupaten/kota.

3.1.2. Menjadi tim penjajagan kebutuhan 
            kelompok  sasaran atas informasi 
            dan kegiatan penyampaian pesan
            di sekolah. 
3.1.3. Advokasi pada sektor terkait tingkat 

provinsi untuk mendukung promosi Hiv 
dan Aids berbasis sekolah. 

3.2. intervensi Berbasis Luar sekolah
3.2.1. Menjadi tim rekrutmen mitra pelaksana 

program di lapangan bersama  tim 
provinsi.

3.2.2. Menjadi tim penggalian kebutuhan 
kelompok sasaran atas informasi dan 
kegiatan penyampaian pesan Hiv dan Aids 
di luar sekolah. 

3.2.3. Advokasi pada sektor terkait 
            tingkat kota/kab untuk mendukung
            promosi Hiv dan Aids berbasis
            luar sekolah.
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 2010  2011  2012  2013  2014
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 4 keMitrAAN
4.1 Penyusunan data base mitra potensial
4.2 Pelaksanaan Perjanjian kerjasama (Mou) dengan 

ormas dan swasta/dunia usaha
4.3 Penggandaan dan distribusi Pedoman kerjasama 

kemitraan dan Csr eliminasi Malaria
4.4 Penyusunan, produksi dan distribusi Newsletter 

Hiv dan Aids
  4.5 Pertemuan  kemitraan
  4.6 Penjajagan kebutuhan pengembangan dan  
   penguatan kemitraan.
  4.7 Melaksanakan orientasi bagi pengembangan dan  
   penguatan kemitraan.
  4.8 Bimbingan teknis pada kegiatan-kegiatan  
   pengembangan dan penguatan kemitraan. 

C kABuPAteN/kotA
 1. AdvokAsi
  1.1 Pemetaan dan kajian kebijakan
  1.2 sosialisasi Pemetaan dan kebijakan
  1.3 Pelaksanaan advokasi ke Bupati/Walikota, dPrd  
   dan Bapeda
  1.4 Mendokumentasikan hasil-hasil utama kegiatan  
   advokasi di kabupaten/kota.  

 2. BiNA suAsANA
  2.1 Mass Media Campaign (MMC)

2.1.1 Penyebarluasan pesan Hiv dan Aids  yang  
telah disusun oleh pusat dan provinsi di 
kabupaten/kota. 

2.1.2. Penyusunan dan penyebarluasan  pesan-
pesan pengendalian Hiv dan Aids sesuai 
konteks kabupaten/kota melalui MMC.

2.1.3. Advokasi kepada pemilik/dewan redaksi 
media. 
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NO    KEGIATAN TAHUN

 2010  2011  2012  2013  2014

SUMBER 
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  2.2 targeted-Multi Media Campaign (tMCC)
2.2.1  Penyebarluasan pesan Hiv dan Aids yang  

telah disusun di pusat dan provinsi, khusus 
melalui chatting, facebook dan twitter dan 
sMs gateway.

2.2.2  Penyusunan dan penyebarluasan pesan  
Hiv dan Aids sesuai kebutuhan kab/kota 
melalui tMMC.

2.2.3 Advokasi kepada pemilik/pengelola channel 
chatting  dan provider telekomunikasi 

3. PeMBerdAyAAN MAsyArAkAt
 3.1 intervensi Berbasis sekolah

3.1.1 Merekrut mitra pelaksana program di 
lapangan bersama tim provinsi.

3.1.2 Menjadi tim penjajagan kebutuhan 
  kelompok sasaran atas informasi dan 

kegiatan penyampaian pesan Hiv dan Aids 
di sekolah. 

3.1.3  Advokasi pada sektor terkait tingkat
         kota/kab untuk mendukung program 
         promosi kesehatan berbasis sekolah. 
3.1.4  Merencanakan, melaksanakan dan
  Mengevaluasi kegiatan teknis program 

promosi Hiv dan Aids.

 3.2 intervensi Berbasis Luar sekolah 
3.2.1 Merekrut mitra pelaksana program di 
         lapangan bersama tim provinsi.
3.2.2 Menjadi tim penjajagan kebutuhan 
 kelompok sasaran atas informasi dan 

kegiatan penyampaian pesan
  Hiv dan Aids di luar sekolah. 
3.2.3  Advokasi pada sektor terkait tingkat kota/

kab untuk mendukung program promosi 
kesehatan berbasis luar sekolah.
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NO    KEGIATAN TAHUN

 2010  2011  2012  2013  2014

SUMBER 
DANA

3.2.4 Merencanakan, melaksanakan dan 
Mengevaluasi kegiatan teknis program 
promosi Hiv dan Aids di lapangan.

4. keMitrAAN
4.1 Penyusunan data base mitra potensial
4.2 Pelaksanaan Perjanjian kerjasama (Mou) 

dengan ormas dan swasta/dunia usaha
4.3 Penyusunan, produksi dan distribusi Newsletter 

Hiv dan Aids
4.4 Pertemuan  kemitraan
4.5 Penjajagan kebutuhan pengembangan dan 

penguatan kemitraan.
4.6 Melaksanakan orientasi bagi pengembangan 

dan penguatan kemitraan.
4.7 Bimbingan teknis pada kegiatan-kegiatan 

pengembangan dan penguatan kemitraan.
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BAB V
PENUTUP

Rencana Operasional Promosi Kesehatan dalam Pengendalian HIV dan AIDS  ini 
merupakan salah satu dukungan promosi kesehatan dalam pelaksanaan program 
Pengendalian HIV dan AIDS, mengingat kegiatan ini akan mencapai hasil yang optimal 
apabila intervensi promosi kesehatan menggalang dukungan legislatif, pemerintah 
daerah, masyarakat termasuk organisasi sosial, keagamaan dan pihak swasta.

Upaya Pengendalian HIV dan AIDS  harus dilaksanakan secara terpadu dan 
menyeluruh antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan mitra kerja lainnya serta 
pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu rencana operasional ini sarat dengan 
kegiatan advokasi, bina suasana, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan.

Rencana Operasional Promosi Kesehatan dalam Pengendalian HIV dan AIDS berisi 
tahapan kegiatan yang perlu dilakukan dalam upaya pengendalian HIV dan AIDS 
mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten/kota. 

Dengan adanya rencana operasional ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai 
acuan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan upaya pengendalian HIV dan 
AIDS yang dilakukan secara terkoordinasi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (2010-
2014).
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DAfTAR SINGKATAN

AIDS  Acquired Immuno-
Deficiency Syndrome

ABK  Anak Buah Kapal
APBN Anggaran Pembangunan 

Belanja Nasional
ARV   Antiretroviral
BKKBN  Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional
DIPA  Daftar Isian Perencanaan 

Anggaran
DPR  Dewan Perwakilan Rakyat
FB  Face Book
HIV  Human Immune deficiency 

Virus
IMS  Infeksi Menular Seksual
INPRES  Instruksi Presiden
KIE  Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi
LSL  Lelaki yang berhubungan 

Seks dengan Lelaki 
LSM  Lembaga Swadaya 

Masyarakat
MDGs  Millennium Development 

Goals

MENKOKESRA Menteri Koordinator 
Kesejahteraan Rakyat

MOU  Memorandum of 
Understanding

ODHA  Orang dengan HIV/AIDS
PENASUN  Pengguna Napza Suntik
RAKERNAS Rapat Kerja Nasional
RPJMN  Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah 
Nasional

RISKESDAS  Riset Kesehatan Dasar
SDM  Sumber Daya Manusia
SMS  Short Message Services
STBP  Survai Terpadu Biologi 

Perilaku
TKBM  Tenaga Kerja Bongkar 

Muat
TB  Tuberkulosis
TOT  Training of Trainers
VCT  Voluntary Counseling and 

HIV Testing 
WHO  World Health Organization
Waria  Wanita Pria
WPS  Wanita Penjaja Seks
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