
1 
 

Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Pencegahan dan 
Penanggulangan AIDS Di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2012 

 
Nama Penulis   : Hendra 
Dosen Pembimbing   : Hery Suryadi, S.Sos, M.Si 
Alamat Korespondensi : Hendra.pasie@yahoo.com/085271149897 

 
ABSTRACT 

Regulation of the Minister of Home Affairs Decree. 20 of 2007 Chapter II, 
Article 2, paragraph 2 explains that in order to combat HIV / AIDS are more 
intensive, comprehensive, integrated and coordinated at the district / city needs to set 
up handling of AIDS Regional Commission (KPAD) District / City. 

Establishment of Pekanbaru KPA Secretariat established along with Mayor 
Decree No. 240 Year 2011 dated October 31, 2011, has 11 (eleven) the main tasks in 
the response to HIV / AIDS. The review of documents, Pekanbaru KPAK not 
perform tasks essentially as expected. The purpose of this study to determine the 
coordination of NAC in the prevention and control of AIDS in the city of Pekanbaru 
and to identify factors inhibiting the implementation of the policy response to AIDS 
by AIDS Commission Pekanbaru. 

This research is qualitative. Data was collected through in-depth interviews to 
the secretary I and interviews with 7 members KPAK Pekanbaru. Pekanbaru KPAK 
duty principally in the form of: 1) Not to Develop Strategic Prevention and Control of 
HIV / AIDS in 2008-2012 Pekanbaru, 2) Education and dissemination of information 
about HIV / AIDS has not supported the active role of other NAC members, 3) 
establishment of working groups has been no realization It was concluded that KPAD 
in performing basic tasks KPA Center has not met expectations. Factors contributing 
factor is the Coordination, Human Resources Factor, Political Resources, Resource 
Economics or Finance, Obstructing Factors Society, the lack of empowerment of 
every member, and there is a description of the duties of each member. 
Recommended KPAK Pekanbaru institutional strengthening through the development 
of Standard Operating Procedure (SOP) Working Group (WG), and the development 
of communication and coordination mechanisms among relevant stakeholders tekait 
Pekanbaru KPAK members of understanding to establish that HIV / AIDS is a shared 
responsibility. 
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Latar Belakang 

 Sejak kasus HIV-AIDS pertama kali ditemukan di Bali pada tahun 1987, 
jumlah kasus terus bertambah dan menyebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia, 
baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Data tentang jumlah sebenarnya orang 
hidup dengan HIV-AIDS (ODHA) di Indonesia sulit untuk didapat. Seringkali 
dikemukakan bahwa jumlah penderita yang berhasil dihimpun hanyalah puncak dari 
sebuah gunung es yang di bawahnya menyimpan petaka yang mengerikan.setiap 
kasus yang dilaporkan diperkirakan ada 100 orang lainnya yang sudah terinfeksi HIV, 
namun tidak terdeteksi. 

Pemerintah melalui Depertemen Kesehatan (Depkes) telah mencanangkan 
Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan yang dilandasi  pradigma  sehat. 
Paradigma sehat  adalah cara pandang, pola fikir atau model pembangunan kesehatan 
yang bersifat holistik. Secara makro paradigma sehat berarti semua sektor 
memberikan kontribusi positif bagi  pengembangan perilaku dan lingkungan sehat. 
Secara mikro hal ini lebih menekankan upaya promotif dan preventif tanpa 
mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitative termuat dalam pasal 1, UU RI No. 
36 Tahun 2009 tentang kesehatan. 

Di Propinsi Riau pada saat ini jumlah penderita HIV-AIDS selalu bertambah, 
apabila tidak tertangani secara serius akan mengakibatkan permasalahan yang sangat 
merugikan apabila tanpa adanya penanganan yang serius untuk mengatasi 
permasalahan ini. Hal itu terlihat dari meningkatnya kasus penderita di 12 Kabupaten 
yang tertera pada gambar dibawah ini: 

Tabel 1.3  Kasus HIV berdasarkan kabupaten s.d. Bulan januari 2011 

Kab/kota Jlh Kasus % 
Kota Pekanbaru 207 42,94 
Kota Dumai 71 14,73 
Kab. Bengkalis 60 12,44 
Kab. Rohil 37 7,67 
Kab. Pelalawan 27 5,60 
Kab. Kampar 20 4,14 
Kab. Inhil 20 4,14 
Kab. Siak 20 4,14 
Kab. Rohul 7 1,45 
Kab. Meranti 7 1,45 
Kab. Inhu 5 1,03 
Kab. Kuansing 1 0,2 
TOTAL 482 100 

Sumber : Dinkes Provinsi Riau, 2011 
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Tabel 1.4  Kasus AIDS berdasarkan Kabupaten s.d. Bulan Januari 2011 

Kab/kota Jlh Kasus % 
Kota Pekanbaru 331 60,40 
Kota Dumai 50 9,12 
Kab. Rohil 35 6,38 
Kab. Bengkalis 31 5,65 
Kab. Kampar 22 4,01 
Kab. Siak 22 4,01 
Kab. Rohul 15 2,73 
Kab. Inhil 14 2,55 
Kab. Pelalawan 12 2,18 
Kab. Inhu 11 2 
Kab. Kuansing 3 0,54 
Kab. Meranti 2 0,36 
TOTAL 548 100 

Sumber: Dinkes Propinsi Riau Tahun 2011 

Berdasarkan data di atas dapat ketahui bahwa jumlah kasus penderita di 12 
kabupaten di Propinsi Riau sampai januari 2011 jumlah kasus HIV sebanyak 482 dan 
jumlah kasus AIDS sebanyak 548. Dari 12 Kabupaten/Kota, Pekanbaru merupakan 
jumlah penderita terbanyak. Pemerintah kota Pekanbaru sudah seharusnya menaruh 
perhatian yang serius dalam menyelesaikan permasalahan ini, sebab hal ini akan 
meresahkan masyarakat dan menyebabkan kondisi yang mengkhawatirkan bagi 
semua pihak. 

Namun pemerintah sudah mencoba untuk mencegah, mengendalikan dan 
menanggulangi nya dengan membentuk KOMISI PENANGGULANGAN AIDS 
NASONAL yang disingkat KPA Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 36 
Tahun 1994. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi 
Penanggulangan AIDS sehingga lebih Intensif, menyeluruh, dan terpadu dengan 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONEIA NOMOR 75 TAHUN 2006 
dimana KPAN bertugas: 

a. menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum 
pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS; 

b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan 
kegiatan; 

c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, 
pelayanan, pemantauan, pengendalian, dan penganggulangan AIDS; 

d. melakukan penyebarluasan informasi mengenai AIDS kepada berbagai 
media massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak 
menimbulkan keresahan masyarakat; 
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e. melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan 
dan penanggulangan AIDS; 

f. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan 
masalah AIDS; 

g. mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan, 
pengendalian, penanggulan AIDS; 

h. Memberikan arahan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan 
Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian dan 
penanggulangan AIDS; 

Supaya adanya efektifitas dalam koordinasi upaya penanggulangan AIDS 
sehingga lebih intensif, menyeluruh, dan terpadu, dibentuk juga komisi penggulangan 
AIDS di daerah. Dimana tugas KPA kota Pekanbaru berdasarkan KEPUTUSAN 
WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 240 TAHUN 2011 adalah : 

a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-
langkah yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS sesuai 
kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan komisi penanggulangan 
AIDS Nasional. 

b. Memimpin, mengelola, mengendalikan memantau dan mengevaluasi 
pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru 

c. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumberdaya 
berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif 
dan efisien untuk kegiatan HIV dan AIDS 

d. Mengkoordinasikan pelaksanaaan tugas dan fungsi masing-masing instansi 
yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penaggulangan AIDS Kota 
pekanbaru 

e. Mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan 
AIDS 

f. Menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HV dan AIDS 
kepada aparat dan masyarakat 

g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan pemerintah 
desa/kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS 

h. Mendorong terbentuknya LSM/Kelompok Peduli HIV dan AIDS 
i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan dan 

evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan 
laporan secara berkala dan berjenjang kepada KPA Nasional 

j. Mengadakan pertemuan pengurus secara berkala sekurang-kurangnya 
4(empt) kali setahun 

k. Melaporkan hasil kegiatan kepada walkota Pekanbaru secara berkala 
sekurang-kurangnya dua kali setahun 

Berdasarkan kondisi tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian 
yang berjudul : “Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam 
Pencegahan Dan Penangulangan AIDS Di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2012” 



5 
 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka penulis merumuskan 
masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimanakah Koordinasi 
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Pencegahan Dan Penaggulangan 
AIDS Di  Kota Pekanbaru Tahun 2011-2012? 

Tujuan dan Manfaat Penilitian  

Tujuan Penelitian 

a. Untuk menggambarkan Koordinasi KPA dalam pencegahan dan 
penanggulangan AIDS di Kota Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan kebijakan 
penanggulangan AIDS oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru. 

Manfaat Penelitian 

Setelah selesai penelitian ini, diharapkan penelitian ini berguna untuk: 

a. Sebagai informasi bagi mahasiswa bagaimana pelaksanaan koordinasi KPA 
Kota Pekanbaru dalam pencegahan dan penanggulangan AIDS. 

b. Sebagai sumber informasi dan referensi bagi para peneliti selanjutnya. 

Kerangka Teoritis 

James.D Money (Koordinasi Suatu tinjauan Teori, Moekijat, 1994) yang 
mengemukakan bahwa koordinasi adalah pengetahuan sekelompok orang secara 
teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu 
tujuan bersama1. 

Jenis-jenis koordinasi menurut Dann Sugandha sebagai berikut:2 

1. Koordinasi Intern  adalah koordinasi antar pejabat atau antar unit didalam 
suatu organisasi. 

2. Koordinasi ekstern  adalah koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi 
atau antar organisasi. 

3. Koordinasi horizontal adalah koordinasi antar pejabat atau antar unit yang 
mempunyai tingkat hirarki yang sama dalam suatu organisasi dan antar 
pejabat dari organisasi-organisasi yang sederajat atau organisasi yang 
setingkat. 

                                                             
1 James.D Money dalam Moekijat.1994.koordinasi (suatu tinjauan teoritis), PT. mandar Maju, 
Bandung 
2 Dann sugandha.1988.koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi.PT.Intermedia, jakarta 
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4. Koordinasi vertical adalah koordinasi antar pejabat-pejabat dan unit-unit 
tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasnya langsung juga 
cabang-cabang suatu organisasi induknya. 

5. Koordinasi diagonal adalah koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda 
fungsi dan berbeda tingkat hirarkinya. 

6. Koordinasi fungsional adalah antar pejabat, antar unit, atau antar organisasi 
yang didasarkan atas kesamaan fungsi atau koordinatornya mempunyai 
fungsi tertentu. 

 
Menurut Sondang P. Siagian lebih lanjut menekankan bahwa koordinasi dalam 

suatu organisasi akan tercapai melalui:3 

1. Konfirmasi lengkap 
2. Pertemuan berkala 
3. Pembentukan panitia gabungan 
4. Wawancara dengan bawahan/pihak terlibat 
5. Memorandum berantai 

Selanjutnya menurut Hessel Nogi  pembuatan kebijakan yang baik dapat 
dilakukan dengan cara :4 

1. Kebijakan harus relevan terhadap kebutuhan masyarakat 
2. Kebijakan garus memiliki alternative pemecahan masalah 
3. Kebijakan harus mempunyai tujuan yang jelas 
4. Kebijakan harus memiliki evaluasi pelaksanaan 

Konsep kebijaksanaan Negara yang dikemukakan oleh Solichin Abdul 
Wahab)  menyatakan bahwa:5 

1. Kebijaksanaan Negara merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan 
daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan, 
melainkan pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba 
kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan. 

2. Kebijaksanaan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling 
brkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan 
oleh pejabat-pejabat Pemerintah dan bukan merupakan merupakan 
keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. 

Implementasi kebijakan public dapat dilihat dari beberapa perspektif atau 
pendekatan. Salah satunya ialah implementation problems approach (pendekatan 

                                                             
3 Sondang P. Siagian. 1979. Filsafat Administrasi.PT. Gunung Agung. Jakarta. 
4 Hessel Nogi.s. 2002. Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah. Yogyakarta :lukman off set 
Yogyakarta. 
5 Solichin Abdul Wahab. 2001. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi 
Kebijaksanaan Begara. Jakarta: Bumi Aksara 
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masalah implementasi) yang dikemukakan oleh Edwards III. Edwards III 
mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu 
mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni : 1) factor apa saja yang mendukung 
keberhasilan implementasi kebijakan? Dan 2) factor apa yang menghambat 
keberhasilan implementasi kebijakan?. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut 
dirumuskan empat factor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses 
implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan 
struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat factor tersebut menjadi 
kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.6 

Metode Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan merupakan sebuah penelitian kasus dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang 
sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara 
mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisisnya sehingga diperoleh 
perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi. 

Hasil dan Pembahasan 

 Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 240 tahun 2011 Tentang 
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru menimbang bahwa dalam 
rangka peningkatan upaya peningkatan, pengendalian penanggulangan AIDS perlu 
dilakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga kelangsungan penanggulangan 
AIDS dan menghindari dampak yang lebih besar di bidang kesehatan, sosial, politik 
dan ekonomi. Maka kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota 
Pekanbaru secara sinergisitas atau bekerjasama.Untuk mempermudah penulis dalam 
melihat implementasi kebijakan Pemerintah Kota dalam penanggulangan AIDS 
dengan para pelaku terkait penanggulangan AIDS, maka penulis akan menggunakan 
perspektif atau pendekatan sebagai acuan penulis dalam melihat implementasi 
kebijakan tentang KPA  yaitu dengan pendekatan Edwards III. 

Edwards III mengemukakan pendekatan masalah implementasi dengan 
terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni : 1) factor apa saja yang 
mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? Dan 2) factor apa yang 
menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?. Berdasarkan kedua pertanyaan 
tersebut dirumuskan empat factor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses 
implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan 
struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat factor tersebut menjadi 
kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.7 

Dengan pendekatan masalah implementasi yang dikemukakan oleh Edwards III 
maka penulis menganalisis empat factor yang menjadi syarat utama keberhasilan 
                                                             
6 George c. Edward dalam Leo Agustino. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik.  Alfabeta. Bandung 
7 Ibid,,  
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proses implementasi Kebijakan tentang Komisi Penanggulangan AIDS untuk 
berkoordinasi dalam penanggulangan AIDS di Kota Pekanbaru Yakni : 

1. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila 
jelas bagi para pelaksananya. Hal ini menyangkut proses penyampaian 
informasi, kejelasan informasi dan konsisitensi informasi yang disampaikan. 

Cara berkomunkasi dituahkan dalam rapat koordinasi KPA. Komisi 
Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru melakukan rapat kerja/koordinasi 
minimal 3 bulan sekali, namun terkadang rapat diadakan secara mendadak atau tiba-
tiba karena rapat koordinasi bersifat insidentil.8 

Bentuk komunikasi yang digunakan dalam melakukan koordinasi ialah dialog 
interaktif maupun pertemuan–pertemuan. Pengunaan alat komunikasi sendiri tidak 
hanya berupa undangan rapat, undangan kegiatan namun juga menggunakan telepon 
untuk memudahkan informasi. 
 

 Kendala yang selama ini muncul masih banyak orang yang belum dapat 
menerima HIV/AIDS. Belum adanya keterbukaan dari masing-masing stakeholder 
dan masih tetap mempertahankan ego dalam pengambilan sebuah keputusan bersama 
dan lebih banyak memilih jalan sendiri-sendiri.9 

 
Upaya pencegahan dan penanggulangan memerlukan berbagai pendekatan dan 

diselenggarakan oleh berbagai pihak. Peran utama dijalankan oleh masyarakat dengan 
arahan dan pembinaan oleh sektror-sektor pemerintah. Pemerintah berperan sebagai 
pemimpin upaya pencegahan dan penagulangan HIV/AIDS baik di pusat maupun di 
daerah. Banyaknya pemangku kepentingan yang menyelenggarakan upaya 
pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ini mengharuskan adanya koordinasi 
yang baik sejak perencanaan sampai evaluasinya. 

 
Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Komisi Penanggulangan AIDS Kota 

(KPAK) Belum menyusun Renstrada Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 
Tahun 2008-2012 dikarenakan kekurangan dana.10 

 
Hasil penelitian ini didapatkan bahwa Komisi Penanggulagan AIDS Kota 

Pekanbaru belum mengimplementasikan tugas pokok koordinasi kebijakan upaya 
penanggulangan AIDS melalui koordinasi kebijakan dan penyusunan renstrada. 
Pelaksanaan koordinasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan 
AIDS Kota Pekanbaru Belum sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 
Bab II pasal 6 yang menyebutkan bahwa KPAD Kabupaten bertugas menyusun 

                                                             
8 Hasil wawancara dengan sekretaris I KPA Bapak Hasan Supriyanto, SP pada tanggal 18 oktober 
2012 
9 Ibid.. 
10 Ibid.. 
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kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka 
penanggulangan HIV/AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan 
oleh Komisi Penaggulangan AIDS Nasional.   

 
Berdasarkan data dari laporan KPAK Pekanbaru, Kegiatan program 

pencegahan dan penanggulangan AIDS melibatkan pemerintah daerah, lembaga 
swadaya masyarakat, organisasi swasta. Keterlibatan penderita dalam program ini 
hanya sampai pada level pelaksanaan kegiatan.seperti yang terlihat pada table berikut: 

 
Tabel III.1  Bentuk-Bentuk kegiatan KPAK Pekanbaru 

KEGIATAN TARGET 

Penyuluhan Mucikari, PSK, pengelola panti panti pijat 
dan anggota, pengelola bar dan anggota, 
pelajar dan mahasiswa 

Cetak spanduk, cetak foster HIV 
dan AIDS (KIE) 

Perkantoran, pasar, sekolahan, jalan-jalan. 

Forum komunikasi dan interaktif Lembaga pemasyarakatan,Pekerja Pabrik 
dan lain lain 

Pelatihan PMTCT Tenaga kesehatan, LSM 
Perawatan Dan Dukungan Untuk 
Orang dengan HIV-AIDS 

ODHA dan OHIDHA 

Care Support Treatmean ODHA 
Temu odha ODHA 
Voluntary Counseling and testing 
(VCT) 

Masyarakat umum 

Distribusi jarum suntik Penggguna narkoba suntik 
Distribusi Kondom dan pelicin  Kelompok rawan tertular HIV 

Sumber data: Sekretariat KPAK Pekanbaru  
 

Untuk progam Pencegahan penularan melalui hubungan seksual melalui iklan 
di televisi, spanduk, kita juga menyalurkan kondom ketempat-tempat yang rawan 
seperti panti pijat, salon secara gratis.11Hasil penelitian ini didapatkan bahwa untuk 
mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS melalui sek, KPA Kota Pekanbaru sudah 
mencoba menyalurkan Kondom kepada populasi kunci yang dianggap rawan terkena 
HIV/AIDS, namun yang menjadi masalah populasi kunci tahu bahaya dari sek bebas 
tersebut tetapi tetap saja perilaku mereka tidak berubah. Sama dengan orang merokok 

                                                             
11 Hasil wawancara dengan Bapak Hasan Supriyanto sebagai Sekretaris I KPAK Pekanbaru pada 
tanggal 18 oktober 2012. 
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pada umumnya orang yang merokok tahu bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan 
namun mereka masih merokok.12 

Mengenai kegiatan penyuluhan, informan mengatakan bahwa realisasinya 
dilaksanakan melalui seminar AIDS, penyuluhan terpadu, penyuluhan kepada warga 
binaan Lapas dan penyuluhan AIDS Kepada Siswa Baru Pada beberapa SLTA di 
Kota Pekanbaru dengan harapan peserta yang hadir dapat kembali menyampaikan di 
lembaganya masing-masing, namun belum semua sekolah dan tempat posyandu yang 
dapat kita adakan penyuluhan karena terbatasnya sumber daya manusia dan dana 
sendiri.13 
 

Untuk pencegahan melaui kesehatan KPA dan dinas kesehatan kota Pekanbaru 
bekerjasama dengan rumah sakit umum daerah. Dimana rumah sakit menyediakan 
klinik VCT. Untuk Kota Pekanbaru hanya terdapat tiga klinik yaitu di Rumah Sakit 
Umum Daerah Arifin Ahmad, Rumah Sakit Jiwa Tampan dan Puskesmas Senapelan. 
Klinik VCT mempunyai tenaga teknis terlatih seperti konselor dan manager 
kasus.Voluntary counseling and Testing (VCT) adalah salah satu tempat dimana kita 
bias melakukan konseling dan testing HIV secara sukarela. VCT merupakan wadah 
informasi yang akurat mengenai HIV/AIDS. 

 
Selanjutnya  tentang Koordinasi Dinas Kesehatan dengan KPA  dimana peran 

dinkes dalam penanggulangan AIDS adalah Pencegahan, Pengobatan dan Perawatan, 
Surveilans, Pelatihan VCT dan Konseling, Pembentukan/Pembinaan Klinik VCT  
Pengadaan  ARV, dan obat untuk Infeksi Opportunistik.14Untuk koordinasi 
koordinasi BNN dengan KPA diundang dalam penyuluhan yang diadakan KPA 
dalam bidang penanggulangan AIDS sebagai narasumber hanya sebatas itu saja.15 

 
Adapun  koordinasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dengan KPA 

Kota Pekanbaru dalam hal pencegahan dan penanggulangan AIDS dimana Dinsos 
lebih terhadap penyuluhan HIV, kemudian memberikan rujukan layanan terhadap 
pengidap, memberikan pelatihan dan bantuan usaha dari APBN melalui Dinsos 
Provinsi kepada pengidap yang membutuhkan misalnya suaminya meninggal karena 
AIDS.16 Dari wawancara tersebut diketahui bahwa Dinas sosial dan pemakaman Kota 
Pekanbaru sudah melakukan koordinasi dengan KPA Kota Pekanbaru dalam hal 
penyuluhan HIV, memberikan pelatihan dan bantuan usaha kepada pengidap yang 
suaminya meninggal karena AIDS sehingga untuk menafkahi keluarga dibebankan 

                                                             
12 ibid 
13 ibid 
14 Hasil wawancara pada tangga l 9 Oktober 2012 dengan ibuk Sri Darmawati sebagai Bidang 
Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru tentang Koordinasi Dinas 
Kesehatan 
15 Hasil wawancara dengan bapak Tendi N. S.Sos sebagai anggota BNN Kota Pekanbaru pada tanggal 
9 oktober 
16 Hasil wawancara dengan ibuk Heryani, SST sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial pada 
tanggal 18 oktober 2012 
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kepada isteri. Namun dana masih berasal dari APBN yang disalurkan melalui Dinas 
Sosial Provinsi. 

 
Sedangkan dari Palang Merah Indonesia Kota Pekanbaru tentang koordinasi 

KPAK Pekanbaru dengan PMI Kota Pekanbaru bahwa PMI  tidak ada koordinasi lagi 
dengan KPA sejak tahun 2009, rapatpun juga tidak diundang, namun walaupun 
begitu semua darah yang masuk  tetap akan kita tes dulu. Bahkan kalau jadi anggota 
KPA tidak tahu kapan dibentuk tiba-tiba saja kita terima SK walikota yang 
menyatakan kalau ketua PMI jadi anggota KPA.17 

 
Sedangkan koordinasi KPAK Pekanbaru dengan Kandepag Kota Pekanbaru 

bahwasanya Kandepag tidak pernah diundang rapat, secara khusus koordinasi 
Kandepag dengan KPAK Pekanbaru memang tidak ada, namun guru agama tetap 
akan mnyampaikan kepada muridnya bahaya dari Zina, tetapi lebih baik baik jika 
punya data dan bekerja sama dalam penanggulangan AIDS ini misalnya ceramah 
agama ditempat-tempat yang rawan-rawan terkena HIV.18 
 

Dalam masyarakat Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) menjadi pelaku yang 
sangat memegang peran penting. Sebagai pengamat kebijakan pemerintah, LSM 
dapat memberikan kesadaran umum atas masalah-masalah yang terjadi seperti melhat 
kesalahan sasaran penanggulangan AIDS. 

 
Salah satu peran dari LSM adalah melakukan survey dimana saja tempat-

tempat yang rawan penyebaran HIV sehingga Pemerintah tidak salah dalam 
melakukan pencegahan dan penanggulangan AIDS misalnya penyebaran 
kondom.adapun  Koordinasi KPAK Pekanbaru dengan FORMAD dan Yayasan 
Siklus Dimana Formad berperan dalam pencegahan dan penaggulangan AIDS dengan 
melakukan survey outlet-outlet kondom sehingga lebih tepat sasaran dan juga 
konseling bagi pengidap AIDS, juga memberikan masukan kepada pemerintah 
tentang penanggulangan AIDS.19 

 
Selanjutnya tentang koordinasi KPA dengan JOTHI  bahwa peran dari JOTHI 

sendiri dalam penanggulangan AIDS di kota pekanbaru sendiri lebih kepada 
konseling kepada pengidap sendiri.20 

Dari wawancara diatas diketahui Bahwa LSM sudah berperan aktif dalam hal 
penyuluhan kepada populasi kunci. Namun menurut Bapak Priyo Anggoro Sendiri 
untuk penyuluhan ketempat yang rawan HIV seperti Panti pijat, Salon dan tempat 
                                                             
17 Hasil wawancara dengan bapak Zulkifli S sebagai Wakil sekretaris PMI Kota Pekanbaru pada 
tanggal 18 Oktober 2012 
18 Hasil wawancara dengan Bapak Drs.H.DAHLAN, MA sebagai Kepala Subbag Tu Kandepag Kota 
Pekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2012 
19 Hasil wawancara dengan Priyo Anggoro sebagai Ketua Forum Masyarakat Peduli AIDS 
(FORMAD) Kota Pekanbaru sekaligus direktur utama Yayasan Siklus tanggal 23 oktober 2012 
20 Hasil wawancara dengan Wahyudi sebagai ketua dari Jaringan Orang Terinfeksi HIV (JOTHI) pada 
tanggal 9 Oktober 2012 
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lainnya lebih mudah untuk kita jangkau, misalnya menyarankan menggunakan 
kondom, tes HIV dan lainnya, namun permasalahan sekarang di Indonesia sampai 
dengan 2011 jumlah kasus AIDS Diindonesia yang pertama adalah Ibu Rumah 
Tangga dan Riau urutan yang ke tiga, yang kemungkinan virus tersebut dibawa oleh 
suami-suami mereka, dan untuk menyarankan penggunaan kondom kepada Ibu 
Rumah Tangga itu sulit sekali. 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua  anggota KPAK Pekanbaru 

yang ikut dalam pencegahan dan penanggulangan AIDS di Pekanbaru, banyak dari 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LSM Peduli AIDS, ini membuktikan tidak 
seriusnya pemerintah untuk memutusrantaikan virus HIV. 

 
Jika dilihat dari kegiatan yang dilakukan KPA pada tahun 2009-2010 juga tidak 

jauh berbeda dimana kegiatan penyuluhan lebih banyak dilakukan oleh LSM peduli 
AIDS. 

 
2. Sember Daya, meliputi empat komponen yaitu staff yang cukup (jumlah dan 

mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, 
kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan 
fasilitasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. 

 
Selain sember daya manusia yang termasuk pada keanggotaan Komisi 

Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru, sumber daya lainnya yaitu Sumber 
Daya ekonomi atau keuangan yang bersumber dari APBD Kota Pekanbaru sebagai 
fasilitas yang sangat dibutuhkan guna mendukung seluruh kegiatan dalam 
pelaksanaan kegiatan penanggulangan AIDS oleh KPA. 

Untuk Pendanaan di KPA pada tahun 2011 ada dana berasal dari Global Fund 
sebesar Rp. 421.983.780,- , dari HCPI dari januari 2010 Sampai dengan Juni 2012 
sebesar Rp.145.525.000 dan tahun 2011 ada dana hibah dari Pemko Rp. 
200.000.000,- untuk 2012 juga sama, jumlah dana APBD tersebut tidak sampai 
seperempat dari yang kita ajukan, sehingga kegiatan yang kita lakukan juga terbatas 

 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sekretariat Komisi Penanggulangan 

AIDS Kota Pekanbaru mendapat dukungan dana dari Pusat dan Pemerintah Daerah 
yang digunakan untuk operasional sekretariat dan pelaksanaan program. Adanya 
ketersediaan dana dari Pemerintah Daerah setempat untuk mendukung upaya 
penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru merupakan wujud dari suatu upaya 
Sekretariat KPAD didalam mewujudkan suatu ketetapan yang tertuang di dalam 
Peraturan Presiden Republik Indonesi Nomor 75 pada Bab V tentang Pembiayaan 
Pasal 15. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa semua biaya yang diperlukan bagi 
pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota dibebankan 
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Namun 
dikarenakan ketersediaan dana KPAK Pekanbaru terbatas maka kegiatan yang 
dilakukan juga terbatas. 
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3. Disposisi atau sikap pelaksana komitmen pelaksana terhadap suatu program. 

Penempatan pelaku penanggulangan sesuai dengan keahliannya sangat 
membantu agar kesalahan pemberian program bantuan penanggulangan AIDS tidak 
sampai terjadi. Masing-masing dinas-dinas seharusnya melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya sesuai dengan jabatan dan bidangnya kepada sasaran. Tetapi tidak 
semua Dinas turut serta dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan AIDS di 
kota Pekanbaru. 
 

4. Struktur birokrasi didasarkan pada standard operating procedur  yang 
mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebjakan. 
 
Struktur KPA memang telah didasarkan oleh standard operating procedur  

(pengaturan standar pelaksanaan) dengan memiliki peran yang teratur dari semua 
pelaku penanggulangan AIDS, Namun untuk Sekretaris I menurut Permendagri 
Nomor 20 Tahun 2007 pasal 3 Ayat 2 bahwa Sekretaris I diisi oleh Tenaga Senior 
Penuh Waktu (Pensiun Eselon II/III) tetapi kenyataannya tidak demikian yang 
diterapkan. 

 
Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian kebijakan penanggulangan AIDS 

oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru (KPA) Kota Pekanbaaru 
mengalami beberapa factor yang menjadi hambatan dlam pelaksanaan pemberian 
program penanggulangan AIDS, yaitu: 

1. Faktor koordinasi. Ketidakseriusan dan kurangnya koordinasi seluruh Dinas 
atau pihak terkait yang tergabung dalam Komisi Penanggulangan AIDS 
dalam melaksanakan Program Penanggulangan AIDS. 21 

 
2. Faktor Sumber Daya Manusia. Dalam pelaksanaan kebijakan Komisi 

Penanggulangan AIDS struktur keanggotaannya pada tahun 2011 mengalami 
perubahan. Salah satru perubahan yang mendasar adalah perubahan 
kelembagaan di Sekretariat KPA Kota Pekanbaru. Sekretaris definitive telah 
ditunjuk oleh Walikota Pekanbaru melalui Surat Keputusan Walikota 
Pekanbaru Nomor 240 Tahun 2011.  Surat Keputusan ini menggantikan 
keputusan sebelumnya yaitu SK Walikota Nomor 117 Tahun 2009. 
Perubahan secara kelembagaan ini menyebabkan Komisi Penanggulangan 
AIDS memiliki juga mengalami perubahan antara lain kebutuhan untuk 
perekruitan Peneglola Program. Namun situasi politik pada periode ini 
belum sepenuhnya stabil karena pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang 
(PSU) pemilihan Walikota dan Wakil Walikota baru dilaksanakan pada 
tanggal 21 Desember 2011.   
 

                                                             
21 Hasil wawancara terbuka dengan Bapak Hasan Supriyanto, SP (sekretaris I KPA) pada tanggal 18 
oktober 2012: 
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3. Faktor Sumber Daya Poltik. Kurangnya lobi atau ajakan kepada seluruh 
pihak terkait untuk berkoordinasi dalam penanggulangan AIDS sehingga 
peran serta dari masing-masing anggota KPA tidak terealisasi dengan baik. 

 
4. Faktor Sumber Daya Ekonomi atau keuangan. Yaitu adanya keterbatasan 

alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 
digunakan untuk program penanggulangan AIDS.22  

 
5. Faktor Hambatan Dalam Masyarakat. Sifat masyarakat yang menjauhi para 

pengidap HIV membuat orang takut melakukan tes HIV karena jika terbukti 
positif orang-orang akan menjauhi. Dan menganggap bahwa kampanye 
kondom merupakan melegalkan zina.23 

 
Penutup 

Kebijakan KPAK Pekanbaru dibentuk melalui Surat Keputusan Walikota guna 
mempercepat upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS di Kota Pekanbaru dan 
Hasil Pelaksanaan KPAK Pekanbaru jumlah Kasus yang ditemukan terus bertambah. 
Kemudian Rencana Strategis Daerah Pencegahan dan Penanggulangan AIDS Kota 
Pekanbaru belum di bentuk.sehingga tugas dan fungsi masing-masing anggota tidak 
jelas. Ini bisa disebabkan juga karena kurang tegasnya Walikota sebagai ketua 
Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru, sekaligus pengambil kebijakan, 
memiliki posisi strategis dalam mengintegrasi pihak pihak yang terlibat dalam 
penanganan AIDS. upaya-upaya yang perlu dilaksanakan untuk mengantisipasi hal 
tersebut adalah  KPAK Pekanbaru segera membentuk Rencana Strategis Daerah 
sehingga tugas-tugas masing-masing anggota lebih jelas, Dalam melaksanakan 
Penanggulangan AIDS KPAK Pekanbaru harus mampu berkoordinasi antara seluruh 
anggota KPAK Pekanbaru Karena jika koordinasi itu tidak dilakukan maka akan 
tujuan yang hendak dicapai tidak akan terwujud. Untuk menunjang keberhasilan 
implementasi kebijakan, meningkat efisiensi dan terciptanya kesinambungan 
pelaksanaan program penanggulangan perlu dilakukan pemantauan, evaluasi dan 
Pengendalian terhadap pelaksanaan program agar terarah pada pencapaian sasaran 
serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan Pelaksanaan kegiatan koordinasi 
melalui satu pintu, yakni KPAK Pekanbaru sebagai penanggung jawab dalam upaya 
pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan 
harus terkoordinir, terencana, dan harus ada dukungan dana yang jelas baik dari 
APBD maupun dari lembaga donor. Kegiatan yang sudah dilaksanakan harus terus 
dikembangkan dengan intensitas lebih sering. 

 
 
 
 

                                                             
22 wawancara dengan Priyo Anggoro sebagai Ketua Forum Masyarakat Peduli AIDS dan Sekaligus 
Direktur Yayasan SIKLUS pada tanggal 12 november 2012  
23 Ibid.. 
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