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sekapur sirih

Penelitian mengenai kebijakan hiv dan aids di indonesia masih sedikit dilakukan oleh 
para peneliti universitas. selama ini penelitian lebih banyak difokuskan pada aspek medik, 
perilaku dan sosial. seri penelitian kolaboratif sembilan universitas di indonesia tentang 
“integrasi Penanggulangan hiv dan aids ke dalam sistem Kesehatan nasional” merupakan 
salah satu upaya untuk mengisi kesenjangan dalam penelitian kebijakan hiv dan aids. 
Penelitian ini dilakukan di delapan provinsi yang mencakup provinsi sumatera utara, dKi 
jakarta, jawa timur, bali, nusa tenggara timur, sulawesi selatan, Papua barat dan Papua. 
Kesembilan universitas yang bertanggung jawab untuk masing-masing provinsi adalah 
universitas sumatera utara (usu), unika atma jaya jakarta dan Pokdisus hiv & aids 
rsCM universitas indonesia, universitas airlangga, universitas udayana, universitas nusa 
Cendana, unversitas hasanuddin, universitas negeri Papua dan universitas Cendrawasih 
serta universitas Gadjah Mada sebagai koordinator seri penelitian tersebut.  

secara substantif penelitian ini bertujuan untuk memetakan kebijakan penanggulangan 
hiv dan aids dan pelaksanaannya di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. 
Kebijakan penanggulangan hiv dan aids yang dipetakan mencakup kebijakan dalam 
hal promosi dan pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan (PdP), dan mitigasi 
dampak epidemi hiv dan aids pada orang dengan hiv dan aids (odha), keluarganya dan 
masyarakat. Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan hiv dan aids 
tersebut dilihat dalam konteks sistem kesehatan yang berlaku di indonesia sehingga secara 
spesifik bisa dilihat seberapa jauh integrasinya ke dalam sistem kesehatan. integrasi menjadi 
isu yang paling strategis dalam penanggulangan hiv dan aids karena adanya kenyataan 
bahwa selama ini kebijakan penanggulangan hiv dan aids dikembangkan secara vertikal 
di mana kebijakan tersebut cenderung lebih banyak diinisiasi oleh lembaga donor. dalam 
konteks kebutuhan perluasan, efektivitas dan keberlanjutan program penanggulangan 
hiv dan aids di masa depan, menjadi penting untuk melihat integrasinya dengan sistem 
kesehatan karena pada akhirnya dukungan dari donor akan segera berakhir seiring dengan 
meningkatnya situasi ekonomi indonesia yang semakin baik.  

seri penelitian ini pada sisi yang lain juga memiliki aspek pengembangan kapasitas peneliti 
di mana para peneliti yang telah bergabung hampir selama 3 tahun ini mampu melakukan 
berbagai perubahan baik pada tingkat individu, komunitas, institusi maupun kebijakan 
publik. Peningkatan kapasitas peneliti ini dilakukan melalui berbagai metode yang berupa 
pelatihan, pembelajaran terpadu online dan offline, pengembangan sumber pengetahuan 
dan berbagai pertemuan jejaring di tingkat lokal maupun nasional. Fokus pengembangan 
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kapasitas ini secara utama diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan tentang 
penelitian kebijakan, penerjemahan hasil penelitian ke dalam kebijakan dan ketrampilan 
melakukan jejaring untuk pengembangan kebijakan di tingkat lokal hingga nasional. 

untuk mendokumentasikan berbagai pengalaman dalam melaksanakan penelitian kolaboratif 
ini, khususnya dalam aspek pengembangan kapasitas maka disusunlah buku yang berisi tentang 
berbagai cerita perubahan yang telah dialami oleh para peneliti di masing-masing universitas. 
berbagai pengalaman yang telah diperoleh dan yang dirasakan oleh para peneliti tergambar 
dalam buku ini, mulai dari pemahaman tentang penelitian kebijakan menjadi semakin lengkap, 
terbukanya kesempatan untuk mengenalkan aspek kebijakan  kesehatan di dalam mata kuliah 
yang diampu, hingga adanya peluang bagi peneliti untuk berinteraksi dengan pemangku 
kepentingan penanggulangan hiv dan aids sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan 
advokasi kebijakan. 

dengan terbitnya buku tentang cerita perubahan ini maka kami sangat berharap model 
penelitian kolaborasi yang dilaksanakan oleh sembilan universitas ini dapat menjadi contoh 
yang perlu diikuti oleh universitas lainnya di indonesia, karena penelitian ini bisa dilakukan 
pada lokasi yang lebih beragam, lebih luas dan lebih lengkap. demikian pula, kapasitas peneliti 
di tingkat lokal juga bisa dikembangkan melalui pola jejaring antar universitas untuk isu-isu 
kebijakan tertentu sehingga dapat mendorong dilakukannya penelitian-penelitian yang lebih 
kontekstual. oleh karena kontekstualitasnya maka pengetahuan yang diproduksi melalui seri 
penelitian ini bisa ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan agar dapat menghasilkan program–
program yang sesuai dengan permasalahan dan tepat sasaran. 

akhir kata, proses pengembangan kapasitas yang telah dilakukan selama ini dan informasi 
yang dihasilkannya dapat dimanfaatkan oleh semua orang yang menghendaki perubahan 
dalam layanan kesehatan khususnya dalam kepentingan perencanaan, pelaksanaan program 
pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids.  Kami menyampaikan terima kasih kepada 
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran uGM yang bertindak 
sebagai koordinator dalam penelitan ini, yang telah melibatkan dan mengembangkan kapasitas 
kami dalam penelitian kebijakan. tidak lupa pula kami ucapkan kepada Department of Foreign 
Affairs and Trade (dFat), KPan dan KPad tempat penelitian, yang memungkinkan penelitian ini 
bisa dilaksanakan.

jayapura, agustus 2016

Melkior tappy, sKM, M.Kes

Fakultas Kesehatan Masyarakat universitas Cenderawasih - Papua
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Kami menyampaikan penghargaan kepada para peneliti dari 8 (de-
lapan) universitas yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pro-
gram penelitian kebijakan. Kontribusi mereka melalui cerita-cerita 
perubahan menjadikan penulisan Lesson Learned ini memungkin-
kan bisa terlaksana. juga kepada organisasi dan individu yang ber-
gerak dalam penanggulangan hiv dan aids, termasuk komunitas, 
untuk keterlibatannya dalam pengembangan program knowledge 
hub, dan kegiatan lainnya.

selain itu, kami juga menyampaikan penghargaan kepada Komisi 
Penanggulangan aids (KPa) Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dinkes 
Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi program penelitian. 
dengan dukungan mereka seluruh program penelitian bisa berja-
lan sesuai dengan rencana.

Penghargaan kami sampaikan kepada Kementerian Kesehatan 
ri dan Komisi Penanggulangan aids (KPa) nasional, dan secara 
khusus disampaikan kepada dr. astrid Kartika, MPP (dFat); irawati 
atmosukarto, MPP (anggota Research Consultative Group); dr. 
trijoko Yudopuspito, M.sc.Ph (subdit aids Kementerian Kesehatan 
ri), dan ir. halik sidik (KPan) atas kesediaannya memberikan pan-
dangan umum terhadap pelaksanaan program ini.

Penghargaan juga disampaikan kepada tim Department of Foreign 
Affairs and Trade (dFat), yang memberikan dukungan dalam penu-
lisan dan penerbitan buku ini. Meski demikian, semua gagasan dan 
kesimpulan yang tersajikan dalam  dokumen ini sama sekali tidak 
berarti mengekspresikan pandangan-pandangan dFat.

UCAPAN 
TERIMA KASIH
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rangkaian penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan 
(PKMK), Fakultas Kedokteran, universitas Gadjah Mada dengan dukungan dana dari Department 
of Foreign Affairs and Trade (dFat), Pemerintah australia tentang integrasi kebijakan dan 
program penanggulangan hiv dan aids ke dalam sistem kesehatan, sejak awal dirancang tidak 
hanya sebagai sebuah kegiatan penelitian semata, tetapi juga diarahkan untuk mendorong 
terjadinya perubahan, baik pada tingkat individu (perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku 
dari individu-individu yang terlibat dalam penelitian) maupun pada tingkat struktural (kebijakan 
penanggulangan hiv dan aids di tingkat daerah dan nasional). Perubahan ini merujuk pada 
aktualisasi dari potensi yang bermakna bahwa potensi berbagai pihak yang terlibat di dalam 
penelitian didorong agar diaktualisasikan dalam praksis kebijakan dan program. refleksi atas 
potensi ini diinisiasi melalui berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan kapasitas yang 
dirancang dalam penelitian yang berbentuk pelatihan, pembelajaran terpadu online dan 
offline, penyediaan sumber-sumber pengetahuan, diskusi kultural, pertemuan nasional dan 
publikasi dalam bentuk laporan penelitian, policy brief dan kertas kebijakan. Pada gilirannya 
aktualisasi juga diinisiasi melalui forum-forum tersebut. selama kurang lebih 3 tahun, upaya 
ini telah dilakukan di 9 kota (Yogyakarta, jakarta, surabaya, denpasar, Kupang, Manokwari, 
jayapura, Makassar dan Medan) yang masing-masing diinisiasi dan digerakkan oleh berbagai 
pegiat penanggulangan hiv dan aids termasuk para peneliti universitas yang ada di kota 
masing-masing.

untuk menangkap aktualisasi atas berbagai potensi ini maka dilakukan kajian yang bersifat 
reflektif pada berbagai pihak yang terlibat dalam projek penelitian. Kajian ini mempergunakan 
pendekatan The Most Significant Change (MsC). Perubahan yang dilihat dalam kajian ini 
bukan dalam artian perubahan yang objektif, tetapi lebih merupakan perubahan yang 
berupa tafsir subyektif para penulis dan pencerita narasi perubahan terhadap diri, komunitas, 
dan institusinya, serta tafsir terhadap perubahan pada level kebijakan sebagai dampak dari 
pelaksanaan program. dengan demikian, perubahan yang disajikan adalah realitas subyektif 
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tentang aktualita dari potensi yang dipilihnya. narasi tentang perubahan secara bebas 
ditafsirkan oleh pencerita maupun penulis kajian ini. ada empat domain perubahan yang 
menjadi fokus dari cerita perubahan yaitu (1) perubahan individu; (2) perubahan komunitas; 
(3) perubahan institusi; dan (4) perubahan kebijakan publik. 

Kajian reflektif ini menunjukkan bahwa proses penelitian dan pengembangan kapasitas 
secara umum telah mampu mendorong terjadinya perubahan para peneliti dan masyarakat 
luas yang terpapar pelaksanaan berbagai kegiatan yang dikembangkan. Proses penelitian 
dan pengembangan kapasitas yang dilaksanakan dalam penelitian ini dinyatakan oleh 
para pencerita narasi bahwa telah mampu mempertemukan pelaku penanggulangan hiv 
dan aids, termasuk pengambil kebijakan. lebih dari itu, mampu menyediakan sumber-
sumber inspirasi bagi para pelaku penanggulangan hiv dan aids dalam pengembangan 
strategi program.

jika dilihat dari aktualisasi atas potensi yang dimiliki oleh berbagai pihak, proses penelitian 
ini telah menunjukkan manfaatnya dalam ikhtiar mendorong terjadinya integrasi 
penanggulangan hiv dan aids ke dalam sistem kesehatan nasional. rangkaian kegiatan 
ini juga digambarkan telah menyumbang dalam peningkatan kapasitas dan keterampilan 
para peneliti di indonesia sebagai penerima manfaat. Peningkatan kapasitas terjadi dalam 
proses penelitian itu sendiri, dan kegiatan lain yang dilakukan dalam kerangka penyediaan 
sarana penghubung pengetahuan (knowledge hub). Pada ranah institusi, proses penelitian 
ini juga digambarkan telah menginspirasi lembaga-lembaga penelitian yang terlibat, 
mulai melakukan analisis kebijakan hiv dan aids dan mendorong mahasiswa melakukan 
analisis kebijakan dalam menulis tugas akhirnya. Pada ranah praksis, proses penelitian ini 
juga dinilai mampu mendorong perubahan kebijakan penanggulangan hiv dan aids di 
tingkat daerah, khususnya kebijakan anggaran. tetapi pada tingkat makro, proses dan 
hasil-hasil penelitian dalam jangka pendek belum bisa dilihat sumbangannya dalam upaya 
mendorong integrasi penanggulangan hiv dan aids ke dalam sistem kesehatan nasional. 
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Meski demikian, ada sejumlah tantangan dalam mendorong berbagai 
perubahan pada berbagai tingkatan ini. Pertama, meski sudah menjadi 
inspirasi untuk melakukan kajian kebijakan secara awal, tetapi masih 
sedikit para peneliti yang memahami kebijakan hiv dan aids. untuk itu, 
pengembangan kapasitas perlu secara terus menerus dilakukan dalam 
ranah ini. Kedua, kecenderungan untuk berpikir secara kritis dan analitis 
cenderung belum terbangun secara kuat dalam diri para pegiat hiv dan 
aids, sehingga menjadi tantangan yang lain untuk mendorong perubahan 
kebijakan apalagi kebijakan yang memihak kelompok marginal. tantangan 
ketiga adalah bahwa akuntabilitas, transparansi dan tim yang efektif menjadi 
tuntutan agar perubahan yang diharapkan bisa diwujudkan. atau dengan 
kata lain, social ingenuity dan technical ingenuity menjadi prasyarat bagi 
jaringan untuk mampu memengaruhi kebijakan yang menjadi targetnya.

Pembelajaran yang diperoleh dari proses penelitian ini adalah bahwa tidak 
mudah untuk mengaktualisasikan potensi meski potensi bisa dipetakan 
dengan jelas. dalam praksis kebijakan dan program, interaksi antar berbagai 
pihak dengan motif ekonomi politik tampaknya lebih dominan sebagai 
penentu aktualisasi atas potensi dari pada motif untuk pemerataan yang 
berkeadilan bagi kelompok yang tidak diuntungkan dalam masyarakat, 
khususnya dalam penanggulangan hiv dan aids. Perubahan pada tingkat 
individual dan komunitas sebaliknya cenderung lebih mudah dikendalikan 
dan bisa lebih bisa diprediksi kemungkinan hasilnya. buku ini secara naratif 
berupaya menggambarkan dinamika tentang proses penelitian integrasi 
kebijakan dan program hiv dan aids ke dalam sistem kesehatan untuk 
menginisiasi dan mendorong berbagai perubahan mulai dari perubahan 
pada tingkat individual hingga perubahan yang mengarah pada sebuah 
gerakan sosial untuk mendorong terjadinya perubahan kebijakan hiv dan 
aids. 
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A. LATAR BELAKANG
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Sampai saat ini masih terlihat adanya kesenjangan an-
tara ketersediaan dan kebutuhan penyediaan layanan 
untuk populasi kunci dan odha. hasil penelitian Komisi 
Penanggulangan aids nasional (KPan) tahun 2011 tentang 
aids dan evaluasi programnya, menunjukkan program 
yang merespons kebijakan penanggulangan hiv dan aids 
di indonesia masih belum merata. selain itu, belum sejalan 
atau belum terintegrasi ke dalam sistem kesehatan di 
indonesia. 

situasi ini menjadi tantangan besar dalam menangani 
program hiv dan aids agar lebih efektif dan efisien. 
Peningkatan kasus yang dilaporkan di 341 kabupaten dan 
kota di 33 provinsi di indonesia, dan upaya  pemerintah 
indonesia—yang didukung dan tidak didukung lembaga 
donor—menunjukkan penyediaan program pencegahan, 
pengobatan, perawatan dan dukungan yang lebih baik, 
dan program penurunan angka hiv dan aids masih perlu 
ditinjau kembali.

Program kerjasama australia-indonesia untuk hiv melalui 
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), 
Fakultas Kedokteran, universitas Gadjah Mada (uGM), mulai 
bulan agustus 2013 hingga juni 2016 adalah melakukan 
penelitian dengan dukungan dari Department of Foreign 
Affairs and Trade (dFat), Pemerintah australia. tujuannya 
untuk memetakan keberadaan program dan implementasi 
kebijakan hiv dan aids yang ada saat ini di dalam kerangka 
sistem kesehatan di indonesia.
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dalam konteks desentralisasi di indonesia, bisa dilihat secara jelas sejauh mana sistem 
kesehatan bisa beradaptasi dalam menyerap peningkatan permintaan penanganan terhadap 
kasus hiv dan aids, terutama pada level kabupaten. Melalui sudut pandang sistem kesehatan 
di indonesia, penelitian ini berfokus pada isu utama, integrasi penanggulangan hiv dan aids 
di indonesia ke dalam sistem kesehatan nasional. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dalam kajian dokumen terkait kebijakan 
dan program penanggulangan hiv dan aids, penelitian dengan metode campuran 
kualitatif dan kuantitatif, dan studi kasus dalam mengumpulkan informasi terkait integrasi  
kebijakan dan program upaya penanggulangan hiv dan aids ke dalam sistem kesehatan 
nasional. temuan penelitian ini digunakan untuk membuat rekomendasi kepada para 
pihak pemangku kepentingan dalam penanggulangan hiv dan aids, seperti pemerintah, 
pemerintah daerah, sektor komunitas, dan masyarat sipil untuk mengintegrasikan program 
penanggulangan hiv dan aids dalam sistem kesehatan nasional. selanjutnya bisa diterapkan 
dalam pengembangan program penanggulangan hiv dan aids di indonesia.

Kegiatan penelitian dibagi dalam tiga kelompok. Pertama, pemetaan integrasi  kebijakan hiv 
dan aids yang saat ini dipakai sebagai pendekatan dalam penanggulangan hiv dan aids 
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di indonesia dan sejauh mana sistem kesehatan di indonesia sudah atau bisa mengadopsi 
upaya penanggulangan epidemi hiv dan aids.

Kedua, mengeksplorasi pilihan-pilihan yang optimal terhadap model penanggulangan 
hiv dan aids yang nantinya mampu memperluas dan meningkatkan intervensi terhadap 
kompleksnya penanggulangan hiv dan aids ke dalam kerangka sistem kesehatan di 
indonesia yang sangat terdesentralisasi, tanpa mengesampingkan kebutuhan akan layanan 
kesehatan mendasar lainnya. 

Ketiga, penguatan jaringan manajemen pengetahuan dengan 9 universitas yang terseleksi di 
8 provinsi di indonesia. dalam melaksanakan penelitian ini, PKMK berkolaborasi dengan Pusat 
Penelitian hiv (PPh) universitas Katholik atma jaya jakarta, dan 8 universitas lainnya, yaitu 
(1) universitas Cenderawasih di jayapura, Papua; (2) universitas Papua di Manokwari, Papua 
barat; (3) universitas nusa Cendana di Kupang, nusa tenggara timur (ntt); (4) universitas 
udayana di denpasar, bali; (5) universitas hasanuddin di Makassar, sulawesi selatan; (6) 
universitas airlangga di surabaya, jawa timur; (7) universitas indonesia di jakarta; dan (8) 
universitas sumatera utara di Medan, sumatera utara.
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c. output kegiatan
1. Peta kebijakan pemerintahan indonesia terkait dengan pencegahan, 

pelayanan, dukungan dan pengobatan hiv dan aids serta dampak 
mitigasi dalam sistem kesehatan yang berdampak terhadap kebijakan-
kebijakan sektor lain pada level nasional dan sub-nasional. 

2. Kumpulan dan analisis dari berbagai macam contoh praktik-praktik 
kebijakan dalam sistem kesehatan pada level nasional dan sub-
nasional dengan analisis kelebihan dan kekurangannya, dan juga 
peluang dan risiko masing-masing studi kasus. 

3. Model kebijakan untuk menguatkan kebijakan sistem kesehatan 
yang saat ini sudah ada sebagai upaya meningkatkan efektivitas 
penanganan program hiv dan aids.

4. jaringan kebijakan aids nasional yang berisikan peneliti, pembuat 
kebijakan dan pihak-pihak yang berperan bagi terbentuknya pusat 
manajemen pengetahuan untuk advokasi pengembangan dan 
implementasi kebijakan hiv dan aids yang lebih baik. 

b. sasaran program
Penguatan sistem kesehatan sebagai respons terhadap hiv dan aids, 
dengan empat hasil yang hendak dicapai; (1) para pembuat kebijakan yang 
terinformasi; (2) penggunaan fakta-fakta yang ada dalam pengembangan 
kebijakan; (3) pelaksanaan kebijakan dan program dalam sistem kesehatan 
nasional dan (4) perbaikan dan perbaruan produksi, penyebaran, dan 
penggunaan pengetahuan.
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BAGIAN  Ii

msc, sebuah pendekatan
partisipaTif dalam m&e

19



20



The Most Significant Change (MsC)1, merupakan alat Monitoring dan evaluasi (Me) partisipatif 
berdasarkan pada cerita-cerita perubahan dari para pemangku kepentingan. Para penerima 
manfaat menulis secara bebas cerita perubahan yang paling dianggap signifikan dalam 
dirinya, orang sekitarnya, lembaga tempatnya bekerja dan pada level kebijakan sebagai 
dampak dari pelaksanaan program.

seperti laporan seorang jurnalis, setiap orang bisa memiliki cerita yang berbeda, meski 
mengikuti proses yang sama, menghadapi fakta empiris yang sama, terlibat dalam peristiwa 
yang sama. sebab, dalam menuliskan ceritanya setiap jurnalis dipengaruhi perspektif, sudut 
pandang, pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.

Cerita-cerita sederhana berdasarkan pengalaman keterlibatan dalam program, dianalisis 
untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dan dianggap paling signifikan. Proses 
analisis ini merupakan proses utama dan sekaligus titik kritis dalam melihat keberagaman 
nilai yang terkandung di dalam setiap perubahan. Keyakinan utamanya, setiap kalimat yang 
diekspresikan penulis merupakan serangkaian nilai yang mencerminkan kesadaran dan sikap 
penulisnya.

Prinsip-prinsip partisipatif dan menghargai perspektif setiap orang dalam menilai perubahan 
yang terjadi dalam kehidupan sosial yang menjadi substansi MsC, menjadi dasar pijak utama 
dipilihnya metode ini dalam penulisan lesson learned Program Penelitian Kebijakan hiv dan 
aids dalam  Kerangka sistem Kesehatan nasional.

1  The Most Significant Changes (MsC) diperkenalkan oleh rick davies, 1996 pada penelitiannya tentang 
organisasi pembelajar pada sebuah organisasi non pemerintah di bangladesh (The Most Significant 
Technique: A Guide to Its Use, Version 1, Rick Davies and Jess Dart, Care International et, al 2005 ).  

MsC sebagai alat evaluasi, tidak menggantikan model evaluasi lainnya. berbeda dengan 
pendekatan kualitatif pada umumnya yang berpusat pada “apa yang ingin diketahui dan 
hal-hal yang diperlukan untuk diketahui”, MsC bertujuan melihat capaian yang belum 
terumuskan sebelumnya (unexpected outcomes), dan bahkan para pemangku kepentingan 
bisa jadi tidak menyadari perubahan yang terjadi dalam dirinya, komunitasnya, institusi di 
tempatnya bekerja dan pada ranah kebijakan.

dengan demikian, MsC bukan untuk melihat capaian berdasarkan indikator terukur dan 
sudah ditentukan sebelumnya, seperti yang tertera dalam kerangka logis sebuah program 
(input-output-outcome, dan dampak).

MSC Sebagai Pelengkap
Metode M&E Lainnya
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Menemukan perubahan yang tak terpikirkan ini sesungguhnya menempatkan MsC menjadi 
alat penting sebagai pelengkap metode evaluasi kualitatif dan kuantitatif yang juga telah 
dilakukan secara bersamaan dalam melihat capaian-capaian pelaksanaan program. setidaknya, 
berdasarkan proses penulisannya berbasis pada cerita-cerita para penerima manfaat yang 
pengungkapannya bersifat bebas tanpa batasan-batasan. Penulisannya berdasarkan apa 
yang dirasakan para penerima manfaat selama mereka terlibat dalam pelaksanaan program. 

Pertama, bias dalam penulisan cerita perubahan. bias ini mewujudkan dalam bentuk; 
kecenderungan menceritakan sisi positif perubahan yang terjadi dan bias pandangan 
populer—yang pada titik tertentu sangat mungkin menenggelamkan “cerita-cerita yang 
tidak populer” dalam kehidupan kelompok marjinal.

dalam mengantisipasi bias ini, sejak awal, melalui panduan penulisan dikomunikasikan 
secara jelas perubahan tak selalu dimaknai adanya perubahan positif, melainkan juga sangat 
mungkin adanya perubahan negatif selama pelaksanaan program.

Kedua, bias dalam pemilihan pencerita. bias ini terjadi karena kecenderungan memilih 
pencerita yang berkemampuan baik dalam menuliskan narasinya, bias subyektivitas para 
pemilih cerita.

tetapi dalam proses penulisan ini, bias itu tidak terjadi. Pasalnya, proses pemilihan cerita 
dilakukan bukan dalam bentuk menyeleksi para penulis pencerita, dan menghilangkan 
pencerita yang lain. Melainkan mengambil pernyataan-pernyataan semua penulis cerita yang 
dinilai menunjukkan adanya perubahan positif dan negatif. bahkan pernyataan-pernyataan 
itu dituliskan apa adanya melalui bentuk kutipan langsung.

Memerhatikan bias-bias yang mungkin muncul—meski sudah dilakukan antisipasi, tetap 
tidak disarankan menggunakan MsC sebagai metode M&e dengan berdiri sendiri. Melainkan 
harus dilengkapi dengan metode lain, seperti survei kuantitatif, diskusi kelompok, dan studi 
literatur.  

sesungguhnya, dalam MsC juga bisa melakukan upaya-upaya kuantifikasi dari cerita-cerita 
perubahan yang terkumpulkan. upaya ini bisa dilakukan dengan menghitung berapa kali 
perubahan dinyatakan para penulis cerita. Manakala terdapat 100 penulis cerita, dan 75 
penulis mengatakan bentuk perubahan yang sama, itu artinya, 75% penulis menganggap 
perubahan yang sama itu terjadi karena dampak pelaksanaan program.

Namun demikian, pada saat yang sama, justru 
kebebasan pengungkapan rasa—yang demikian bersifat 
sangat subyektif ini—yang menjadi keterbatasan MSC 
secara metodologis. Ada beragam bias yang muncul 
dalam keseluruhan proses penulisan dan analisisnya, 
sebab basis utamanya memang dunia subjektif 
(imajinasi) para penerima manfaat.
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Proses evaluasi dalam MsC ini dilakukan dalam cakupan prinsip-prinsip penghormatan atas 
hak kerahasiaan pribadi dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. dokumen lesson learned hanya akan memuat cerita perubahan yang ditulis para 
penerima manfaat. 

2. nama penerima manfaat tidak akan dimuat dalam dokumen lesson learned, kecuali bagi 
penerima manfaat yang menyatakan tidak berkeberatan dicantumkan nama, jabatan, 
dan asal lembaganya dengan mengisi lembar informed consent yang terlampir dalam 
panduan penulisan yang dikirimkannya. 

3. hanya penerima manfaat yang telah mengisi lembar informed consent yang nama dan 
asal lembaganya tetap akan disertakan dalam proses analisis cerita perubahan bersama 
pelaksana program. 

4. nama dan kontak penerima manfaat terkait dengan cerita perubahan, tidak akan 
diserahkan kepada pelaksana program, kecuali hanya akan digunakan oleh konsultan 
untuk melakukan pendalaman dan atau konfirmasi terhadap cerita perubahan, bila 
mana diperlukan. 

PRINSIP-PRINSIP ETIK 
DALAM PENERAPAN MSC

tetapi dalam konteks ini, upaya kuantifikasi ini tidak dilakukan. Pasalnya, dalam cerita 
perubahan itu isinya beragam, dan menggunakan pernyataan-pernyataan yang berbeda, 
sehingga tidak memungkinkan dilakukan kuantifikasi. selain, tentu saja, jumlah penulis 
cerita sebanyak 22 orang.
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tahap-tahap PENERAPAN MSC

a.menentukan domain perubahan
dalam dokumen lesson learned ini, dipilih empat domain perubahan yang akan dilihat 
berdasarkan cerita perubahan dan pernyataan-pernyataan dalam FGd. sedangkan hasil 
wawancara narasumber terpilih disajikan dalam bagian pandangan kolega sebagai bentuk 
refleksi terhadap program riset kebijakan.

domain perubahan bukan definisi yang mengarah pada indikator pencapaian outcome. 
indikator merupakan rumusan yang mensyaratkan setiap orang harus memiliki pemahaman 
yang sama dengan rumusan indikator itu, tak memungkinkan terjadinya perbedaan tafsir di 
dalamnya. biasanya, indikator mesti memenuhi kriteria; spesifik, bisa dicapai, relevan, dan 
memiliki batasan waktu yang jelas.

domain perubahan dalam dokumen ini lebih tepat disebut sebagai tafsir subjektif para 
penulis dan pencerita narasi perubahan terhadap diri, komunitas, dan institusinya, dan 
tafsir terhadap perubahan pada level kebijakan sebagai dampak dari pelaksanaan program. 
dengan kata lain, domain perubahan merupakan realitas subjektif terhadap apa yang 
dirasakan telah berubah saat melihat realitas objektifnya dari setiap kategori yang dipilihnya.

setiap orang, setiap pencerita dan penulis narasi perubahan memiliki kebebasan dalam 
menafsirkan perubahan yang terjadi meski dalam satu domain perubahan sekali pun. dalam 
dokumen ini, dipilih empat domain perubahan yang menjadi fokus dari cerita perubahan. 

Pertama, domain perubahan individu. Pada domain ini akan menunjukkan perubahan 
apa yang terjadi dalam setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan program (penerima 
manfaat), bisa dalam perubahan perspektif, kapasitas pengetahuan dan keterampilan, dan 
perubahan sikap terhadap realitas objektifnya, setelah mengikuti keseluruhan program, 
misalnya: penelitian, peningkatan kapasitas, blended learning, diskusi kultural, dan mengakses 
website Kebijakan aids indonesia yang dikelola PKMK. 

Perubahan-perubahan itu bisa saja terjadi pada ranah pengetahuan (misal, pentingnya 
analisis kebijakan untuk memengaruhi pembuatan kebijakan ke arah yang lebih baik), 
ranah sikap (misalnya, penanggulangan dan mitigasi dampak hiv dan aids di indonesia, 
dan persoalan sosial lainnya, akan lebih efektif manakala dikontekskan pada kebijakan yang 
sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat ketimbang melihatnya semata-
mata sebagai persoalan perilaku orang per orang), dan ranah tindakan (misalnya, terdorong 
melakukan analisis kebijakan pada bidang yang lain).
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Kedua, domain perubahan komunitas. domain ini akan menunjukkan perubahan apa 
saja yang terjadi dengan orang-orang yang ada di sekitar penerima manfaat berdasarkan 
penilaian subjektif penulis cerita perubahan. Perubahan ini bisa saja mengambil ranah 
perubahan cara pandang, pengetahuan dan keterampilan, dan sikap komunitas, sebagai 
akibat dari komunikasi intensif dengan penerima manfaat dan keterlibatan mereka 
dalam berbagai kegiatan yang dikembangkan dalam program.

Perubahan-perubahan itu bisa saja terjadi pada ranah pengetahuan (misalnya, 
pengetahuan yang berubah mengenai analisis kebijakan), ranah sikap (misalnya, mereka 
menunjukkan perbedaan dalam melihat akar persoalan hiv dan aids), dan ranah 
tindakan (misalnya, mahasiswa menunjukkan ketertarikan melakukan analisis kebijakan).

Ketiga, domain perubahan institusi. domain ini akan menunjukkan respons secara 
institusional dari lembaga atau organisasi tempat penerima manfaat program bekerja. 
Perubahan ini bisa mengambil ranah perubahan pada bentuk dukungan terhadap 
kegiatan program, ketersediaan menjalankan program yang sama, dan memungkinkan 
munculnya kebijakan pada level institusi yang memberikan peluang pengembangan 
program di masa mendatang.

selain juga muncul ketertarikan mengembangkan program-program yang berorientasi 
pada kebijakan, ingin melakukan analisis kebijakan, dan mungkin juga hendak 
merencanakan advokasi kebijakan. 

Keempat, domain perubahan kebijakan publik. Pada domain ini akan menunjukkan 
bagaimana para penerima manfaat program melihat dampak program terhadap 
kebijakan-kebijakan yang diharapkan dalam capaian program akan berubah dengan 
berjalannya program ini. sebab cara pandang subjektif, penilaian terhadap perubahan 
kebijakan ini sudah bisa dipastikan juga akan berbeda-beda pernyataannya terhadap 
perubahan yang terjadi.

Misalnya, selama terlibat dalam program PKMK, bertemu dengan pengambil kebijakan 
pada level tertentu (kabupaten/kota/provinsi/nasional) dan mendiskusikan hasil-hasil 
penelitian yang telah dilakukan. dalam interaksi itu, mungkin para pengambil kebijakan 
hendak melakukan perubahan kebijakan mengenai hiv dan aids. 

Pengumpulan cerita perubahan dilakukan melalui tiga cara, yaitu cerita narasi, diskusi 
kelompok terarah dan wawancara mendalam. dalam dokumen ini, ketiganya dituliskan 
dalam bagian-bagian yang berbeda. selain pengumpulan cerita MsC, terdapat 
pengumpulan data melalui survei website. 
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1. Cerita Narasi
sejumlah 22 peneliti dari 9 (sembilan) universitas di indonesia dan peneliti PKMK 
menulis cerita perubahan dalam bentuk narasi. Para peneliti menuliskan cerita 
perubahan dengan bebas. dalam penulisan cerita perubahan para peneliti membaca 
panduan penulisan dan mengisi lembar informed consent, terkait dengan pernyataan 
tidak berkeberatan penyebutan identitas penulis cerita dalam dokumen lesson learned.

Pengumpulan data dilakukan pada selama bulan Februari 2016. Panduan penulisan 
dan informed consent dikirimkan melalui surat elektronik kepada para peneliti penerima 
manfaat. Para penulis cerita mengirimkan tulisannya melalui surat elektronik kembali. 
Proses penjelasan teknis penulisan penggunaan MsC dilakukan pada tanggal 23 
Februari 2016 di hotel novotel, solo.

Para peneliti yang mengirimkan cerita perubahan sebanyak 22 orang, dan sebagian 
besarnya tidak bersedia disebutkan identitasnya dalam dokumen lesson learned. 
Mereka yang berkeberatan disebutkan identitasnya bukan dengan cara menyatakan 
secara tertulis, melainkan tak mengirimkan kembali lembar informed consent. Ketika 
pertemuan para peneliti di solo, ditanyakan kembali mengenai lembar informed consent, 
tetapi sampai penulisan dokumen ini tetap tidak mengirimkan kembali. dengan situasi 
ini, disimpulkan yang tidak mengirimkan lembar informed consent dikelompokkan pada 
peneliti yang tidak bersedia disebutkan identitasnya.

Panduan Pertanyaan Penulisan Cerita Perubahan 

Pengumpulan narasi dilakukan dengan cara menuliskan kembali pengalaman peneliti 
tersebut dalam sebuah cerita perubahan. Pertanyaan panduan yang diberikan adalah 
sebagai berikut : 

1. Ceritakan dalam 2 atau 3 kalimat keterpaparan dengan program penelitian atau 
pengembangan kapasitas yang dilaksanakan tim Kebijakan hiv dan aids PKMK 
FK uGM.

2. Ceritakan dalam 2 atau 3 kalimat bagaimana keterlibatan pertama kali dalam 
program dan bagaimana keterlibatannya sekarang? (Perlu menyebutkan program 
apa, misalnya penelitian, kursus blended learning, diskusi kultural dan lain 
sebagainya).

3. silahkan didaftar perubahan-perubahan baik dan buruk yang disebabkan 
keterpaparan dengan program penelitian dan pengembangan kapasitas yang 
dilakukan tim Kebijakan hiv dan aids PKMK FK uGM ini.

B. KOLEKSI DATA
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4. dari perubahan-perubahan yang disebutkan, perubahan manakah yang 
paling penting? dapat berupa perubahan positif dan negatif.

5. silakan gambarkan perubahan tersebut dalam bentuk cerita [misalnya, 
pada awalnya (seperti apa sebelumnya), pada periode tengah (apa yang 
menyebabkan perubahan) dan akhirnya (seperti apa sekarang)]. 

6. sebutkan alasan memilih perubahan ini secara khusus. Misalnya, apakah hal 
ini signifikan bagi diri sendiri atau bagi yang lainnya.

tidak terdapat aturan khusus bagaimana sumber cerita menceritakan pengalaman 
atau cerita perubahan, namun sangat disarankan untuk menggunakan bentuk 
essay atau gaya tutur bukan artikel-ilmiah-populer.

2. Focus Group Discussion (FGD)
FGd dilakukan untuk mendapatkan cerita perubahan dari penerima manfaat 
program selain penelitian, seperti, diskusi kultural, diseminasi hasil riset, dan 
kegiatan-kegiatan spesifik lain, seperti hari aids sedunia.

FGd diikuti oleh 18 peserta dan dilakukan pada tanggal 8 Maret 2016. Peserta 
FGd berasal dari latar belakang yang berbeda, komunitas, Cso, akademisi, media, 
dan lembaga/institusi pemerintah (dinas dan komisi). dalam proses FGd, peserta 
juga dipersilakan mengisi lembar informed consent, dan semua peserta FGd 
menyatakan tidak keberatan identitasnya disebutkan dalam dokumen.

dalam mendapatkan cerita perubahan, FGd dipandu seorang fasilitator yang 
berperan memfasilitasi proses diskusi dan mempertajam setiap cerita perubahan 
yang disampaikan peserta FGd.

3. Wawancara
tujuan wawancara mengumpulkan pandangan para pihak yang dianggap 
memahami perkembangan program. Wawancara dilakukan secara terbuka, 
sehingga memberikan keleluasaan narasumber dalam memberikan pandangan-
pandangannya terkait dengan pelaksanaan program. empat narasumber 
terpilih dalam proses wawancara ini; (1) dr. astrid Kartika, MPP, dFat; (2) irawati 
atmosukarto, MPP, anggota Consultative Group (CG) penelitian Program Kebijakan 
aids, dan pernah menjadi staf KPan; (3) dr. trijoko Yudopuspito, M.sc.Ph, subdit 
aids Kementerian Kesehatan ri, dan (4) ir. halik sidik, staf KPan. Wawancara 
dilakukan pada rentang waktu 16-17 Maret 2016.

4. Survei Pengguna Website
Website Kebijakan aids indonesia (www.kebijakanaidsindonesia.net) mulai 
dikembangkan sejak awal tahun 2013, sebagai wadah pengetahuan, menyajikan 
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beragam informasi mengenai program penanggulangan hiv dan aids terutama dari sisi 
kebijakan. informasi yang disajikan berupa laporan penelitian, kajian kebijakan, artikel 
kebijakan serta informasi lain dalam bentuk korespondensi, Community of Practice, serta 
Blended Learning.  selama ini kontribusi artikel dan sumber informasi terkait berasal dari 
peneliti tim Kebijakan hiv dan aids indonesia, peneliti daerah dari 9 universitas, lsM 
serta Komisi Penanggulangan aids daerah Yogyakarta.

Metode penggalian informasi menggunakan sistem daring (online) dengan menampilkan 
lembar survei dalam bentuk pop-up windows di website selama periode pengumpulan 
data, Februari-Maret 2016. selain menggunakan banner pengumuman pelaksanaan 
survei, pengelola website mengirimkan pemberitahuan sekaligus permohonan sebagai 
responden kepada pengunjung website melalui milis diskusi kultural dan milis peneliti.

Pengelola website melakukan pengolahan analisis terhadap hasil survei dan ditampilkan 
dalam bentuk infografis. berdasarkan survei ini akan dilakukan pengembangan dan 
perbaikan website. 
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c. analisis : seleksi cerita
Proses analisis cerita perubahan dilakukan terhadap semua cerita perubahan yang ditulis 
penerima manfaat. sehingga seleksi terhadap cerita perubahan bukan pada pemilihan cerita 
yang akan dianalisis, melainkan melakukan pengutipan pernyataan-pernyataan yang dinilai 
menunjukkan adanya perubahan pada 4 (empat) domain perubahan yang telah ditetapkan. 

Pengelompokkan pernyataan perubahan ini dilakukan penulis lesson learned, setelah semua 
cerita perubahan diterima dari para peneliti pada akhir Februari 2016. Pernyataan-pernyataan 
dikelompokkan dalam 4 (domain) perubahan yang ditentukan. 

Kutipan-kutipan pernyataan didiskusikan bersama tim Kebijakan hiv dan aids PKMK FK 
uGM pada tanggal 8 Maret 2016, dengan menggunakan pernyataan penilaian: (1) apakah 
pernyataan itu merupakan cerita proses keterlibatan dalam program; dan (2) apakah 
pernyataan itu mengekspresikan adanya perubahan. Pernyataan yang dinilai hanya 
menunjukkan proses akan dikeluarkan dari daftar, dan hanya pernyataan yang dinilai yang 
masuk dalam proses penulisan selanjutnya. Proses menguji sebuah pernyataan memuat nilai 
perubahan dilakukan dengan pertanyaan, ‘jika….., lalu……’

dalam seleksi dan analisa pernyataan perubahan ditemukan hampir semua penerima 
manfaat tidak menunjukkan atau menceritakan perubahan dalam 4 (empat) domain 
perubahan sekaligus.

sedangkan analisis terhadap hasil survei pengguna website disajikan sebagai data kuantitatif. 
tujuannya untuk melihat pemanfaatan website sebagai salah satu alat penyediaan jaringan 
pengetahuan dan informasi sebagai upaya advokasi integrasi penanggulangan hiv dan aids 
ke dalam sistem kesehatan nasional.
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BAGIAN  Iii

menakar perubahan,
belajar dari pengalaman
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Program analisis kebijakan penanggulangan hiv dan aids mencakup tiga kegiatan 
utama; (1) penjabaran kebijakan dan penyusunan program hiv dan aids dalam sistem 
kesehatan pada tingkat nasional dan daerah; (2) pengembangan model kebijakan dan 

layanan penanggulangan hiv dan aids; dan (3) pengembangan sarana penghubung dan 
advokasi manajemen pengetahuan pada tingkat nasional dan provinsi.

dokumen lesson learned ini memuat dua kegiatan utama dari program ini, (1) penjabaran 
kebijakan dan penyusunan program hiv dan aids dalam sistem kesehatan pada tingkat 
nasional dan subnasional; dan (2) pengembangan sarana penghubung dan advokasi 
manajemen pengetahuan pada tingkat nasional dan provinsi. sebab kegiatan permodelan 
masih berlangsung pada saat proses penyusunan dokumen ini. 
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berdasarkan cerita perubahan, bisa dilihat program analisisis kebijakan telah mampu 
menunjukkan terjadinya perubahan pada 4 (empat) domain individu, komunitas, institusi 
dan kebijakan. 

Pertama, pada domain individu terjadi perubahan cara pandang mengenai hiv dan aids 
yang dilihat tak hanya sebagai problem medis, melainkan sebagai problem sistemik yang 
berakar pada sistem politik, sosial, dan budaya. situasi ini mendorong perubahan cara 
pandang dalam penanggulangan hiv dan aids, yang tak cukup lagi hanya melakukan 
perubahan perilaku, melainkan harus melakukan kritik atas kebijakan-kebijakan yang terkait 
dengan penanggulangan hiv dan aids.

Perubahan kebijakan dengan demikian menjadi pintu masuk utama dalam program 
penanggulangan hiv dan aids. analisis kebijakan menjadi bagian terpenting dalam upaya 
mendorong terjadinya perubahan kebijakan dengan mengintegrasikan ke dalam sistem 
kesehatan nasional.

Program analisis kebijakan telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para peneliti 
mengenai penelitian kebijakan, sistem kesehatan nasional, dan program penanggulangan 
hiv dan aids. Program analisis kebijakan juga menjadi inspirasi pengembangan rencana 
penelitian, pengembangan materi perkuliahan, dan memublikasikan ke dalam jurnal 
universitas.

Kedua, perubahan pada domain komunitas. topik analisis kebijakan menjadi bahan diskusi 
para dosen yang tertarik melakukan analisis kebijakan dan sistem kesehatan. sementara para 
mahasiswa, sebagian telah melakukan diskusi lanjut dan akan melakukan analisis kebijakan, 
dan bahkan mengubah sikap mahasiswa dalam merespons persoalan penanggulangan hiv 
dan aids.

Ketiga, perubahan pada domain institusi, muncul dukungan, ketertarikan dan keinginan 
melakukan analisis kebijakan. selain akan mengembangkan penelitian kebijakan, juga dengan 
pemberian izin melakukan analisis kebijakan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tesis 
untuk sekolah pasca sarjana.

Keempat, pada perubahan dokumen kebijakan, program analisis kebijakan ini telah 
menunjukkan adanya perubahan kebijakan pada level daerah. Pada level nasional baru 
sebatas pada wacana pentingnya hasil analisis kebijakan dalam perubahan kebijakan dan 
pengembangan program.

PENJABARAN KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN 
PROGRAM HIV DAN AIDS DI SISTEM KESEHATAN 
PADA TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH
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1. Konsep Penanggulangan HIV dan AIDS
Pelaksanaan program analisis kebijakan mampu mengubah cara pandang penerima 
manfaat terhadap hiv dan aids di indonesia. dalam konteks yang sangat mendasar, hiv 
dan aids tidak lagi dipandang sebagai persoalan medis semata, seperti yang banyak 
dipahami masyarakat, termasuk aktivis penanggulangan hiv & aids dan pemerintah. 
lebih dari itu, hiv dan aids dipandang sebagai persoalan yang berkaitan langsung 
dengan sistem budaya, sosial dan politik. 

Pada tataran teknis, penanggulangan hiv dan aids tak lagi dipandang hanya 
sebatas pencegahan, pengobatan dan penanganan odha. Melainkan dilihat dalam 
konteks makro yang berakar pada sistem politik, budaya, sosial, dan dilakukan secara 
komprehensif. termasuk peninjauan kembali kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai 
program penangulangan hiv dan aids.

Perubahan dalam tataran teknis, misalnya, bisa dilihat pada pengalaman swasti 
sempulur, Peneliti PKMK. sejak tahun 1998, ia sudah terlibat dalam berbagai program 
penanggulangan hiv dan aids di indonesia. tetapi, kegiatan yang dikembangkan lebih 
pada ranah programatik dan pragmatis; mempromosikan perilaku seksual tak berisiko, 
menumbuhkan kesadaran melakukan tes, dan mengakses layanan kesehatan. sebab, 
inilah persoalan paling serius pada tingkat komunitas.

sebelumnya, ia tak pernah berpikir, pentingnya penelitian kebijakan sebagai bagian 
dari advokasi penanggulangan hiv dan aids. apalagi memikirkan gagasan integrasi 
penanggulangan hiv dan aids ke dalam sistem kebijakan kesehatan nasional.

a. domain perubahan individu

Manakala PKMK FK UGM mengembangkan program 
penelitian kebijakan dianggapnya sebagai cara yang berbeda 
dalam melakukan advokasi, dan menjadi pengalaman baru 
baginya. “Mau tidak mau, saya mengubah pola pikir, dari 
programatik dan pragmatis ke berpikir strategis. Melihat 
permasalahan dalam konteks makro,” ujar Swasti.

amelya, b. sir, dosen FKM undana, Kupang, mengatakan sebelumnya ia melihat masalah 
hiv dan aids terbatas pada pencegahan, pengobatan, dan penanganan odha. setelah 
terlibat dalam program penelitian kebijakan ini, menurutnya, penanggulangan hiv dan 
aids harus dilakukan secara komprehensif, tak hanya hilirnya, tetapi juga mengubah 
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sementara itu, hersumpana, peneliti PKMK , selama ini melihat hiv dan aids sebagai 
persoalan medis semata. setelah melakukan penelitian kebijakan, ia melihat hiv 
dan aids sebenarnya merupakan persoalan kompleks. tak hanya persoalan medis, 
lebih dari itu, memiliki dimensi yang luas, menyangkut persoalan kultural, sosial 
dan politik. “semuanya saling terkait,” ujarnya.

2. Pemahaman Analisis Kebijakan
analisis kebijakan memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian pada 
umumnya. Kesamaannya, dalam pengumpulan bahan bacaan dan rujukan, 
wawancara informan, dan kajian hasil transkrip wawancara. sedangkan 
perbedaannya dalam proses analisis dan penulisan laporan. terutama, dengan 
penggunaan alat bedah kebijakan, perumusan keterkaitan dan penggabungan 
temuan dengan fakta kebijakan, interpretasi data terstruktur, dan minat penelitian.

Penerima manfaat, mengakui pentingnya analisis kebijakan untuk melakukan 
perubahan kebijakan publik. analisis kebijakan mampu mengidentifikasi 
implementasi kebijakan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Program 
penanggulangan hiv dan aids akan efektif manakala dilakukan dengan 
menghubungkan kebijakan dan penerapan di lapangan. dengan demikian, 
analisis kebijakan bertujuan sebagai upaya melakukan perubahan kebijakan yang 
memengaruhi kehidupan warga negara.

analisis kebijakan juga bisa menjadi kritik terhadap pengetahuan kebijakan dan 
sistem kesehatan yang diajarkan di perguruan tinggi. sebab, pembelajaran itu 
masih bersifat permukaan dan kurang berbobot. 

anggapan mengenai kemiripan kajian kebijakan dengan penelitian lain, 
disampaikan laura nevendorff, PPh atma jaya, jakarta. Menurutnya, penelitian 
kebijakan hampir serupa dengan penelitian lainnya, mengumpulkan bahan-bahan 
bacaan dan rujukan, bertemu informan, dan mengkaji transkrip yang terkumpul. 
Meski ia belum pernah melakukan penelitian kebijakan kesehatan sebelumnya.

sedangkan anonim-3, mengaku sering melakukan penelitian mengenai perubahan 
perilaku dalam pencegahan penularan hiv dan aids pada populasi berisiko tinggi. 
Kalau mengenai gagasan integrasi program ke dalam sistem kesehatan nasional, ia 
mengatakan, “tidak paham.”

persoalan di hulunya. salah satu upayanya, melakukan perubahan kebijakan 
program penanggulangan hiv dan aids dengan penelitian dan advokasi ke 
pengambil kebijakan.

35



"

Pada proses analisis dan penulisan laporan, laura mengaku mulai merasakan 
perbedaan dengan penelitian pada umumnya. tahapan analisis cukup banyak dan 
kaku. apalagi menggunakan mata pisau kebijakan, kesulitan semakin terasakan. ia 
berpikir keras menemukan keterkaitan dan menggabungkan temuan, ditambah 
fakta kebijakan pemerintah terkait  minat dalam penelitian.

“Cukup sulit. Saya harus berhenti sejenak, melihat keseluruhan hasil laporan 
dan menulis ulang,” katanya.

sementara itu, anonim-3 yang selama ini melakukan promosi kesehatan, sama sekali 
tidak pernah memikirkan kebijakan kesehatan memiliki manfaat bagi kegiatannya. 
Keterlibatannya dalam analisis kebijakan, menyadarkannya, usaha promosi 
kesehatan tidak bisa terlepas dari berbagai kebijakan dalam bidang kesehatan. 
Promosi kesehatan, menurut anonim-3, membutuhkan dukungan kebijakan.

berbeda dengan laura dan anonim-3, ni Made sri nopiyani, peneliti universitas 
udayana, justru merasa sudah memiliki pengetahuan cukup tentang kebijakan dan 
sistem kesehatan di indonesia. tetapi dalam melakukan analisis kebijakan, ia menya-
dari pengetahuan dari bangku kuliah mengenai kebijakan dan sistem kesehatan 
masih sangat dangkal. “banyak yang belum diketahui dan perlu dipelajari,” katanya.

Semua penerima manfaat, meyakini pentingnya analisis kebijakan 
dalam proses dan upaya perubahan kebijakan publik yang lebih baik 
dan berkelanjutan, tak hanya soal HIV dan AIDS. Ita Perwira, peneliti 
PKMK, menjelaskan analisis kebijakan tak hanya bisa diterapkan 
dalam domain HIV dan AIDS. Ia berkata, “dapat diterapkan pada 
semua permasalahan kesehatan yang lebih luas.”

Menurut anonim-7, analisis kebijakan mampu mengidentifikasi pelaksanaan 
kebijakan pemerintah, terutama dalam melihat pengaruh positif dan negatif dari 
kebijakan itu.

dalam konteks seperti inilah, Fitri hudayani, rsuPn dr. Cipto Mangunkusumo, 
jakarta, sampai pada kesimpulan penanggulangan hiv dan aids menjadi efektif, 
manakala pengembangan program dan mitigasi dampak dilakukan dengan 
menghubungkan kebijakan dan penerapannya sampai ke tingkat masyarakat. ia 
mengaku mulai memikirkan persoalan ini sejak penyusunan instrumen penelitian, 
pembimbingan analisis dan pembahasan hasil studi kasus.

analisis kebijakan, pada akhirnya menjadikan penelitian tak semata-mata kegiatan 
akademis, bentuk pengayaan pengetahuan yang berujung pada produksi laporan, 
artikel jurnal dan buku ajar. suharni, peneliti PKMK, misalnya, mengatakan penelitian 
kebijakan merupakan kegiatan dengan tujuan perubahan kebijakan yang akan 
memengaruhi kehidupan warga negara.
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3. Peningkatan Kapasitas
Program analisis kebijakan telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
yang didapatkan para peneliti dari berbagai pertemuan dengan para pihak, 
melalui ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman, saling belajar, bertukar 
informasi, dan wawasan mengenai implementasi kebijakan hiv dan aids.

Dalam konteks pengetahuan, menjadi paham benar, 
pembuatan kebijakan sangat penting menyelaraskan dengan 
situasi terakhir, data terbaru, dan hasil penelitian kebijakan.

Peningkatan pengetahuan juga terjadi dalam memahami sistem kesehatan 
nasional, kebijakan kesehatan dan upaya penanggulangan hiv dan aids. termasuk 
pengetahuan dan informasi tentang alur pengadaan obat, alat kesehatan untuk 
program hiv, sumber pengadaan kondom dan penyaluran ke masyarakat, dan 
alur pembiayaan program-program kesehatan, khususnya hiv dan aids.

Peningkatan kapasitas dari sisi keterampilan, misalnya, keterampilan dalam 
penelitian kebijakan dan penelitian kualitatif, meluasnya dalam memilih bahan 
baca kebijakan hiv dan aids tingkat nasional dan internasional.

anonim-1 mengatakan saat bertemu dengan para peneliti hiv dan aids dari 
berbagai universitas, ia mengatakan sebagai ruang berbagi, saling belajar, 
bertukar informasi dan pengalaman penelitian hiv dan aids. saat bertemu para 
informan yang menjadi penanggung jawab dan penentu kebijakan program hiv 
dan aids, ia mengaku bertambah wawasan mengenai implementasi kebijakan 
hiv dan aids.

sementara itu anonim-2 mengatakan mendapatkan keterampilan baru 
dalam penelitian kebijakan dan penelitian kualitatif. ia, seperti juga anonim-8, 
mendapatkan peningkatan referensi atau bahan baca topik kebijakan hiv dan 
aids tingkat nasional dan internasional.

dalam proses pembuatan kebijakan, anonim-2 mengaku menjadi paham benar, 
membuat kebijakan penting menyelaraskan dengan situasi terakhir, data terbaru, 
dan hasil penelitian terkait isu kebijakan yang dibuat. “ini yang disebut evidence-
based policy,” katanya. 

secara teknis dalam penanggulangan hiv dan aids, meski bagi peneliti lain, 
seperti swasti sempulur bukan hal baru, bagi anonim-2 pengetahuan dan 
informasi alur pengadaan obat dan alat kesehatan program hiv merupakan hal 
baru. terlebih informasi mengenai sumber-sumber pengadaan kondom dan 
bagaimana sampainya ke masyarakat, dan alur pembiayaan program-program 
kesehatan, khususnya hiv dan aids.
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Peningkatan pengetahuan mengenai sistem kesehatan nasional, kebijakan kesehatan 
dan upaya penanggulangan hiv dan aids juga terjadi selama proses analisis kebijakan. 
ni Made sri nopiyani, universitas udayana, bali, mengatakan program penelitian 
kebijakan telah meningkatkan khasanah keilmuannya terutama pada teman-teman laki-
laki seks dengan laki-laki (lsl). “saya juga mendapatkan pengetahuan perencanaan, 
pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian ini,” katanya.

4. Rencana Implementasi
Pengembangan program analisis kebijakan menjadi inspirasi bagi para peneliti dari 
berbagai perguruan tinggi yang terlibat dalam program ini. Mereka merasa perlu dan 
penting melakukan pengembangan rencana penelitian lanjutan, pengembangan materi 
perkuliahan yang diampunya, dan mempublikasikan hasil analisis kebijakan ke dalam 
jurnal universitas.

Para peneliti sebagiannya ingin melakukan penelitian lanjutan terkait dengan isu penang-
gulangan hiv dan aids, salah satunya dengan mengembangkan tema-tema kemiskinan, 
feminisme dan marjinalitas sebagai faktor-faktor pembaca peningkatan hiv dan aids. 
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beberapa penerima manfaat, misalnya, ni Made, Fitri, anonim-3, dan amelya 
b. sir, mengaku hendak melakukan penelitian serupa dan menjadikan 
temuan-temuan hasil analisis kebijakan sebagai bahan perkuliahan. “saya juga 
memotivasi mahasiswa melakukan penelitian kebijakan penanggulangan hiv 
dan aids,” kata amelya.

jika Fitri akan melakukan kajian kebijakan pada bidang lain sehingga 
berkontribusi perbaikan pada sebuah sistem, anonim-2 sudah menyiapkan 
beberapa data hasil penelitian siap diterbitkan di jurnal universitas.

secara personal, hersumpana terinspirasi dan tergerak mengembangkan kajian 
kebijakan untuk tema-tema interdisipliner terkait isu hiv dan aids. Misalnya, 
mengkaitkan dengan persoalan kemiskinan, feminisme dan marjinalitas. 

“Ini ruang-ruang publik yang masih cukup potensial untuk membangun 
masyarakat yang lebih sehat dan bermartabat,” katanya.
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b. domain perubahan komunitas

c. domain perubahan institusi

Para dosen telah menjadikan analisis kebijakan sebagai topik diskusi, dan tertarik melakukan 
analisis kebijakan dan sistem kesehatan. sedangkan mahasiswa, sebagiannya melakukan diskusi 
lanjut dan akan melakukan analisis kebijakan. Pada sebagian yang lain, hasil analisis kebijakan, 
telah mengubah sikap mahasiswa dalam menghadapi persoalan terkait hiv dan aids. 

Perubahan respons para penerima manfaat bisa dilihat pada awal menerima informasi analisis 
kebijakan mereka mengatakan merasa berat dan tidak tertarik. tetapi setelah proses diskusi, 
sebagiannya justru tertarik melakukan analisis kebijakan.

ni Made, misalnya, ia mengatakan teman-teman dosen di kampusnya, mulai memberikan 
perhatian terhadap permasalahan hiv dan aids pada lsl. sistem kesehatan nasional juga mulai 
menjadi topik diskusi di ruang dosen.

“Beberapa mahasiswa melakukan diskusi lanjut, dan tertarik mengadakan penelitian 
kebijakan dan sistem kesehatan,”(Ni Made, Peneliti Universitas Udayana). 

situasi yang sama dialami anonim-3. sebelumnya, teman-teman di lembaganya melihat 
analisis kebijakan merupakan topik yang abstrak dan sulit dipahami. setelah banyak berdialog, 
menunjukkan ketertarikan memelajari isu kebijakan hiv dan aids. Ke depannya, mereka tertarik 
mengembangkan penelitian kebijakan bersama-sama. 

Perubahan pada mahasiswa, bahkan tak hanya soal ketertarikan melakukan analisis kebijakan, 
melainkan sampai pada perubahan sikap. Kurniawan rachmadi, sKM., M.si, unit layanan 
terpadu (uPt) hiv, mengatakan hasil-hasil penelitian berdampak pada sikap para mahasiswa. 
Ketika masyarakat diramaikan isu lGbt (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) di kampus, 
mahasiswa menunjukkan sikap yang berbeda. “dulu langsung menyalahkan, sekarang sikap 
dan pembahasannya lebih rasional,” ujarnya.

Perubahan pada institusi tempat bekerja para penerima manfaat, bisa dilihat dengan munculnya 
dukungan terhadap agenda-agenda analisis kebijakan terhadap peneliti, ketertarikan dan 
keinginan melakukan analisis kebijakan. tetapi belum terlihat adanya tindakan nyata dari 
institusi dalam melakukan analisis kebijakan. Kalau misalnya ada yang melakukan, lebih pada 
mengkaji praktik layanan kesehatan dengan kaca mata kebijakan, sehingga melahirkan cara 
pandang kritis di kalangan para pelaku penanggulangan hiv dan aids.

Wujud dukungan terhadap analisis kebijakan dengan adanya pemberian izin melakukan analisis 
kebijakan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tesis untuk sekolah pasca sarjana.
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dalam institusi PKMK, program ini menempatkan posisi strategis institusi dalam peta jaringan 
penanggulangan hiv dan aids termasuk menjadi rujukan para pelaku penanggulangan hiv 
dan aids pada level nasional dan daerah, terutama di Yogyakarta. ambil contoh, 

setelah mengembangkan program kebijakan HIV dan AIDS, 
PKMK mulai masuk dalam relasi dan interaksi dengan para aktor 
penanggulangan HIV dan AIDS. KPA Kota Yogyakarta dan KPA Daerah 
Istimewa Yogyakarta meminta PKMK masuk dalam tim penyusun SRAD 
dan menjadi Tim M&E KPA Daerah Istimewa Yogyakarta.

PKMK juga belum memberikan perhatian khusus terhadap analisis kebijakan hiv dan aids. 
sebab secara kelembagaan, PKMK, masih berada pada analisis kebijakan kesehatan secara 
umum, sehingga hiv dan aids memang belum menjadi prioritas utama.

Menurut ni Made, penelitian sistem kesehatan di tempatnya bekerja memang masih 
terbatas. sehingga program analisis kebijakan tak hanya meningkatkan jumlah penelitian 
sistem kesehatan, tetapi secara institusional muncul dukungan terhadap pelaksanaan 
penelitian kebijakan. “Ketua Program studi mendorong para dosen meningkatkan kuantitas 
dan kualitas penelitian terkait sistem kesehatan,” katanya.

sementara itu, di unit layanan terpadu (uPt) hiv, menurut Kurniawan rachmadi, sKM., M.si, 
melakukan diskusi kebijakan layanan ramah lGbt. diskusi ini dimulai dengan menganalisis 
persoalan klinis dari kebijakan yang ada. Misal, tentang kepatuhan minum obat dari teman 
lGbt yang dilihat dari cara pandang kritis.

“Sebelumnya bila ada yang tidak patuh—minum obat—yang selalu disalahkan 
konselor. Sekarang mulai berpikir sistem dan kebijakan layanan obatnya,” kata 
Kurniawan.  

anonim-5 mengatakan ia bersama teman sejawat, sedang membimbing mahasiswa s2 yang 
meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kualitas hidup orang dengan hiv dan aids (odha). 
Penelitian ini menganalisis konteks individu dan sosial odha, sekaligus konteks kebijakan di 
daerah odha bertempat tinggal.

bagi PKMK, program penelitian kebijakan ini memperkuat posisinya dalam peta jaringan 
kerja, konteks Yogyakarta dan nasional. ita Perwira, peneliti PKMK, mengatakan situasi ini 
menjadi pondasi lembaga dalam menjalankan program lainnya, sehingga bisa berkelanjutan. 
“berbagai kegiatan di tingkat lokal dan nasional terbukti membuka peluang bagi lembaga 
memperoleh kesempatan penelitian dan kerjasama pelatihan,” katanya.

sementara itu, swasti mengatakan PKMK menjadi bagian dari gerakan penanggulangan hiv 
dan aids, dan semakin diperhitungkan dengan dilibatkannya dalam jaringan. bahkan kini 
menjadi rujukan pengembangan kapasitas para pegiat penanggulangan hiv dan aids. 
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Pendapat ini dibenarkan oleh suharni, peneliti PKMK yang menyatakan bahwa  PKMK menerima 
banyak undangan dari lembaga-lembaga terkait upaya penanggulangan hiv dan aids. Misalnya 
terlibat dalam pembahasan strategi rencana aksi daerah, rapat koordinasi, dan tawaran 
keikutsertaan dalam penelitian operasional dari KPan. namun begitu, undangan masih ditujukan 
pada personal ketimbang institusional. 

“Tapi undangan lebih sering ditujukan pada perorangan bukan pada lembaga,” katanya.  

hersumpana, menilai riset kebijakan penanggulangan hiv dan aids di PKMK masih tergantung 
penggeraknya. Fokusnya masih kajian aspek kebijakan kesehatan secara umum. hiv dan aids 
belum menjadi perhatian utamanya. 

“Belum kelihatan adanya komitmen secara kelembagaan mengembangkan lebih lanjut 
program ini,” katanya. 

d. domain perubahan KEBIJAKAN

Pemerintah kota dan kabupaten telah memanfaatkan hasil analisis kebijakan dalam pembahasan 
dan pengembangan program secara komprehensif. badan Perencanaan dan Pembangunan 
Kota (baPPeKot), telah mengizinkan sKPd yang ada dalam struktur Komisi Penanggulangan 
aids daerah (KPad) menganggarkan kegiatan penanggulangan hiv dan aids. dinas Kesehatan 
diY, dinas Kesehatan Kota semarang dan rumah sakit menandatangani kesepakatan dalam 
memberikan layanan Komprehensif berkelanjutan (lKb). Kesepakatan ini memudahkan populasi 
kunci dalam mengakses layanan, misalnya, dengan memberikan penyesuaian jam layanan iMs 
dan hiv bagi populasi kunci.

Para pengambil kebijakan, terutama tingkat nasional, menjadikan hasil penelitian sebatas sebagai 
wacana bersama, dan mendorong komitmen para pihak memberikan perhatian pengintegrasian 
hiv dan aids ke dalam sistem kesehatan. sehingga program analisis kebijakan belum bisa diklaim 
telah mendorong terjadinya perubahan pada kebijakan. Meski proses pemberian masukan terus 
dilakukan melalui sharing hasil penelitian, diskusi, policy brief dan policy paper. 

Pemanfaatan hasil analisis kebijakan, menurut anonim-6 telah terjadi di wilayah kota 
tempat tinggalnya. KPa dan dinas Kesehatan Kota mulai terbiasa membahas program secara 
komprehensif. bahkan, di kabupaten mulai membahas program dengan memanfaatkan hasil-
hasil penelitian kebijakan.

dampaknya, badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (bappekot), sekarang mengizinkan 
sKPd yang ada di kepengurusan KPa menganggarkan kegiatan atau program hiv dan aids. 

“Dinas Perhubungan, setelah FGD, mengontak Dinas Kesehatan dan Bappekot untuk 
bekerjasama menyusun program HIV dan AIDS sesuai perannya di KPA Kota,” kata Anonim-6.
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hasil penelitian PKMK, menurut suharni juga sudah bisa memengaruhi kebijakan yang 
dapat dilihat dengan kemudahan populasi kunci mengakses layanan. Penelitian layanan 
Komprehensif berkelanjutan (lKb), berhasil melahirkan kesepakatan antara dinas Kesehatan 
diY, dinas Kesehatan Kota semarang dan rumah sakit dalam memberikan layanan hiv dan 
aids.  rumah sakit PKu Muhammadiyah Yogyakarta, misalnya, dengan penelitian operasional 
lKb, kini menyesuaikan jam layanan iMs dan hiv. sebelumnya, layanan yang diberikan hanya 2 
kali dalam satu minggu, yaitu pada hari senin dan Kamis, mulai pukul 07.30 – 13.00 Wib, setelah 
ada kesepekatan bersama, maka rumah sakit PKu Muhammadiyah Yogyakarta menambah 
jam layanan iMs dan hiv, setiap hari mulai pukul 07.30-13.00 Wib. 

sedangkan hersumpana mengatakan pemangku kebijakan di tingkat daerah baru sebatas 
menjadikan hasil penelitian menjadi wacana bersama, dan mendorong komitmen semua 
pihak memberikan perhatian pengintegrasian hiv dan aids ke dalam sistem kesehatan. tetapi 
komitmennya masih terbatas pada kebijakan strategis, belum bentuk aksi nyata daerah dalam 
mengurangi prevalensi hiv dan iMs, dan mencegah terjadinya infeksi baru. 

bagi ita Perwira, program penelitian kebijakan belum bisa diklaim telah memberikan perubahan 
pada kebijakan. Meski PKMK telah memberikan masukan baik dalam bentuk sharing hasil 
penelitian, hasil diskusi, policy brief dan policy paper kepada para pemangku kebijakan di 
tingkat nasional dan lokal. 

“Belum bisa dipastikan adanya perubahan atau pengaruh langsung. Namun dapat 
dipastikan menjadi salah satu pertimbangan bagi para pemangku kebijakan dalam 
penyusunan kebijakan ke depan,” (Ita peneliti PKMK-FK UGM).
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PenGeMbanGan sarana PenGhubunG dan 
advoKasi ManajeMen PenGetahuan Pada 

tinGKat nasional dan Provinsi

Pengembangan sarana simpul pengetahuan (knowledge hub) tidak saja dimaksudkan 
sebagai upaya peningkatan kapasitas para penerima manfaat. lebih dari itu, sebagai bagian 
mempertemukan para pihak dalam program penanggulangan hiv dan aids di indonesia. 
dari sinilah, sesungguhnya akan dibangun sebuah transformasi sosial, dari pengetahuan ke 
gerakan perubahan sosial. dari hasil-hasil analisis kebijakan ke perubahan gerakan advokasi 
kebijakan dan pengorganisasian komunitas.

upaya-upaya transformasi ini dilakukan dengan, pertama, mengembangkan website sebagai 
media terbuka bagi semua kalangan dengan menyediakan pengetahuan dan informasi 
penanggulangan hiv dan aids yang selalu diperbaharui isinya dan menyediakan tautan ke 
website lain sebagai informasi lanjutan.

Ketersediaan informasi mengenai kebijakan, peraturan dan perundangan, rencana strategis, 
hasil-hasil riset, dan pedoman program penanggulangan hiv dan aids, telah memenuhi 
kebutuhan masyarakat mengenai pengetahuan dan informasi mengenai promosi 
penanggulangan hiv dan aids, perawatan dan dukungan terhadap odha, mitigasi dampak 
penanggulangan hiv dan aids, dan tata kelola penanggulangan hiv dan aids.

Kesediaan pengguna website berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui website 
membuka peluang besar pengembangan media pembelajaran interaktif dan berfungsi 
sebagai Clearing House penanggulangan hiv dan aids di indonesia.

Blended Learning menjadi kegiatan efektif dalam mempelajari kebijakan penanggulangan 
hiv dan aids dalam sistem kesehatan nasional. tidak saja karena pembelajarannya berbasis 
pengalaman, tetapi secara langsung melakukan komparasi antara kebijakan dan praktik-
praktik penanggulangan hiv dan aids.

Mempertemukan para pihak untuk bertukar gagasan dan pengalaman 
juga terjadi dalam kegiatan diskusi kultural. Bahkan pada titik tertentu 
mampu melakukan dekonstruksi terhadap dunia penelitian dan penulisan 
yang selama ini seakan menjadi ranah istimewa bagi peneliti, berubah 
menjadi ranah yang bisa dimasuki setiap orang, menjadi populis.

hasil-hasil diskusi kultural telah digunakan sebagai rujukan dalam pengembangan program 
dan strategi penanggulangan hiv dan aids,  di nGo, organisasi komunitas, mendorong 
institusi perguruan tinggi melakukan penelitian, dan memodifikasi kurikulum agar hiv dan 
aids masuk dalam pembelajaran reguler.
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berbagai kegiatan terkait dengan sarana penghubung pengetahuan menjadikan PKMK 
dikenal tidak hanya sebagai pusat kebijakan kesehatan umum, melainkan juga sebagai 
sumber informasi yang dipercaya mengenai kebijakan aids di indonesia.

Pengetahuan dan informasi yang diunggah dalam website www.kebijakanaidsindonesia.
net  cukup banyak dimanfaatkan publik. dokumen-dokumen penelitian selalu up to date dan 
disertakan link ke halaman jurnal dan penelitian sesuai dengan informasi yang diunggah.

A. PEMANFAATAN WEBSITE 
     WWW.KEBIJAKANAIDSINDONESIA.NET

Terintegrasinya website dengan kegiatan lain, seperti diskusi kultural, menjadikan 
website bisa menjadi rujukan komunitas yang tidak sempat mengikuti diskusi 
kultural dan aktivitas lain yang dikembangkan dalam program analisis kebijakan.

Penyediaan informasi dalam format pdf, yang diunggah, menjadi nilai tersendiri, karena 
memudahkan pengguna mengunduh dan membacanya melalui berbagai jenis gawai.

Kegiatan-kegiatan dalam knowledge hub, sebagai komponen ketiga dari program analisis 
kebijakan, menurut suharni, seperti kursus Kebijakan aids dan sistem Kesehatan, diskusi 
kultural, dan pengembangan website di alamat www.kebijakanaidsindonesia.net, menjadikan 
PKMK dikenal sebagai sumber informasi kebijakan aids di indonesia, tak hanya kebijakan 
kesehatan umum.

informasi dan pengetahuan yang tersedia dalam www.kebijakanaidsindonesia.net diakui 
sangat membantu dan bermanfaat. Menurut bayu, KPa diY, dan Kurniawan, dokumen-
dokumen penelitian yang diunggah selalu up to date. apalagi, kata bayu, disediakan link ke 
halaman jurnal dan penelitian yang sesuai dengan informasi yang diunggah.

Website yang terintegrasi dengan pelaksanaan diskusi kultural, menurut Primarendra, aktivis 
penanggulangan hiv dan aids di Yogyakarta, website bisa menjadi referensi diskusi dengan 
komunitas lain. bagi yang tidak bisa datang dalam pertemuan tatap muka, tidak tertinggal 
informasi dengan mengakses website ini.

amely b sir bahkan mengaku sangat sering mengakses website, karena informasi kebijakan 
dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan aids selalu 
tersedia dan bisa diunduh dalam format pdf. “sangat membantu meningkatkan pengetahuan 
mengenai kebijakan aids,” ujarnya.
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1. Survei Pengguna Website
terdapat  85 responden mengikuti survei pengguna website. Mereka berasal dari berbagai 
provinsi di indonesia. survei dilakukan dengan mengundang secara terbuka para pengguna 
melalui email group dan pemasangan banner windows undangan survei di website. 

survei ini dilakukan untuk melihat profil pengguna, mengidentifikasi respon pengunjung 
website terhadap tampilan dan infomasi yang disajikan dalam website, mengidentifikasi 
kebutuhan jenis infomasi yang diharapkan pengunjung website, dan menemukan desain 
yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung website.

hasil survei menunjukkan pengakses website masih didominasi laki-laki, disusul perempuan, 
dan paling sedikit kelompok waria. Pengetahuan dan informasi mengenai hiv dan aids masih 
didominasi oleh kelompok laki-laki, dan waria sebagai populasi kunci justru menempati 
posisi terkecil dalam mengakses informasi melalui website.

sedangkan dari orientasi seksual, pengakses website sebagian besar mengaku heteroseksual, 
hanya sedikit yang mengaku homoseksual dan biseksual, sedang lainnya memilih tidak 
menjawab pertanyaan ini.

sebagian besar responden berasal dari Yogyakarta, disusul jawa timur dan sulawesi selatan. 
sisanya dengan jumlah lebih sedikit, berasal dari Papua, jawa tengah, jawa barat, dan 
provinsi lainnya. sebaran responden sama sekali tidak memiliki kaitan dengan 8 provinsi 
yang menjadi daerah asal responden. hal ini bisa menunjukkan, para peneliti memang tidak 
melakukan promosi website kepada jaringan kerjanya di wilayah masing-masing.

Para responden mayoritas berpendidikan s1 dan paling sedikit s3. sedangkan pekerjaan 
responden sebagian besar staf lsM, disusul dosen dan Pns. bidang kerja responden 
kesehatan, sosial, penelitian dan pendidikan. dengan demikian, responden mengakses 
website untuk kepentingan meningkatkan pengetahuan, informasi, dan perencanaan 
program penanggulangan hiv dan aids, dan hanya sebagian kecil yang berkepentingan 
untuk pengembangan penelitian.

Para responden mengaku mendapatkan informasi mengenai website, sebagian besar dari 
mesin pencari, facebook, rekan kerja, rujukan web lain, dan brosur. sebagian besarnya 
mengaku sudah mengetahui website lebih dari enam bulan lamanya. 
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Website  menjadi rujukan utama penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, 
terbukti dengan pernyataan responden yang mengaku hampir setiap hari 
mengunjungi website. Dan alert (pemberitahuan) pembaharuan isi website 
melalui email menjadi faktor utama responden mengakses website.

Menu berita hiv dan aids ternyata menjadi favorit sebagian besar responden, ketimbang 
mengakses hasil penelitian sebagai basis pelaksanaan program. data ini bisa dikatakan cukup 
unik. Pasalnya, berita-berita yang diunggah sebenarnya lebih bersifat laporan kegiatan, 
bukan informasi dalam bentuk news yang diperbaharui setiap saat. 

situasi ini menunjukkan sudah semakin sedikitnya informasi aktual yang disediakan terkait 
dengan penanggulangan hiv dan aids. Media yang disediakan  Civil Society Organization 
(Cso) yang bergerak dalam penanggulangan hiv dan aids bisa jadi menurun, sementara 
media konvensional—cetak, radio dan televisi—tidak memberikan porsi cukup dalam 
menyajikan informasi penanggulangan hiv dan aids.

isi website bisa dikatakan sudah sesuai dengan program analisis kebijakan penanggulangan 
hiv dan aids. sebab sebagian besar responden menilai informasi dalam website memenuhi 
kebutuhan informasi yang dicarinya. informasi mengenai promosi penanggulangan hiv dan 
aids, misalnya, responden mengatakan membutuhkan informasi kebijakan, hasil penelitian 
dan informasi. dan informasi itu memang sudah tersedia dalam website.

begitupun ketersediaan informasi mengenai perawatan dan dukungan dalam 
penanggulangan hiv dan aids, website sudah menyediakan informasi mengenai peraturan 
dan perundangan, kebijakan dan hasil penelitian tentang perawatan dan dukungan dalam 
penanggulangan hiv dan aids. 

sementara itu, kebutuhan informasi terkait mitigasi dampak penanggulangan hiv dan aids, 
responden membutuhkan informasi kebijakan, hasil penelitian, dan informasi mengenai 
pedoman. dan informasi mengenai tata kelola penanggulangan hiv dan aids, responden 
membutuhkan informasi kebijakan, informasi program, dan peraturan dan perundangan. 
Kebutuhan informasi itu sudah tersedia dalam website dan disertai tautan ke website lain.

Website memiliki peluang besar dikembangkan menjadi media pembelajaran interaktif 
dan berfungsi sebagai Clearing House yang melibatkan berbagai pihak terkait dengan 
penanggulangan hiv dan aids. sebab mayoritas responden menyatakan bersedia berbagi 
pengetahuan dan pengalaman melalui website. bentuknya, dengan menulis artikel, 
menyumbang gagasan melalui diskusi online, dan diskusi kultural.

dari sisi desain dan tampilan, sebagian besar responden mengatakan menarik, dan 
perpindahan dari satu ke halaman ke halaman lain melalui panel navigasi dinilai memudahkan. 
Meskipun begitu, masih perlu dilakukan peningkatan. sebab meski sebagian kecil, masih ada 
responden yang menyatakan penampilan website tidak menarik dan perpindahan dari satu 
halaman ke halaman website masih dianggap menyulitkan.
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1. Asal Responden
Gambar 1. Asal Responden

dari data ini menunjukkan responden terbanyak yang mengikuti survei berasal dari diY 
sebanyak 19 orang, disusul jawa timur 10 orang, dan sulawesi selatan 8 orang. Provinsi lain, 
seperti Papua, jawa tengah, dan jawa barat masing-masing 5 orang. sisa responden dari 
beberapa provinsi berada di bawah 3 orang. dengan demikian, bisa dikatakan, responden 
yang mengikuti survei tidak memiliki korelasi langsung dengan provinsi yang terlibat dalam 
pelaksanaan analisis kebijakan.
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2. Usia Responden
Gambar 2. Usia Responden

data ini menunjukkan usia responden tertua berusia 59 tahun dan termuda berusia 22 
tahun, usia responden terbanyak berada dalam rentang 30-40 tahun. dengan demikian 
bisa dikatakan, responden terbanyak mereka yang sudah bekerja atau setidak-tidaknya 
aktivis penanggulangan hiv dan aids. tidak ditemukan responden usia remaja muda (10-18 
tahun). hal ini bisa terjadi kemungkinan karena undangan survei yang disebarkan dan atau 
pengakses website memang bukan kalangan remaja.
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3. Jenis Kelamin Responden
Gambar 3. Jenis Kelamin

dari sisi jenis kelamin responden, sebanyak 46 responden mengaku jenis kelamin laki-laki 
(54%), 38 responden mengaku jenis kelamin perempuan (45%) dan hanya 1 responden yang 
mengaku waria (1%). 
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4. Orientasi Seksual Responden
Gambar 4. Orientasi Seksual

responden yang memberikan jawaban pertanyaan orientasi seksual hanya 75 repsonden. 
Mayoritas responden mengaku heteroseksual, sebanyak 62 orang (76%), disusul homoseksual 
dan biseksual masing-masing 2 orang (2%). sisanya, sebanyak 16 orang (20%) menyatakan 
‘skip pertanyaan’. dari data ini menunjukkan masih cukup signifikan responden yang enggan 
menyatakan orientasi seksualnya.
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5. Pendidikan Terakhir Responden
Gambar 5. Pendidikan Terakhir

sebagian besar responden pendidikan terakhir yang ditempuh s1 sebanyak 34 orang (40%), 
disusul s2 sebanyak 27 orang (32%), sMa sebanyak 20 orang (24%) dan s3 sebanyak 3 
responden (4%). 

data ini menunjukkan, responden yang mengakses website sebagian besar kemungkinannya 
untuk kepentingan meningkatkan pengetahuan atau informasi mengenai penanggulangan 
hiv dan aids, dan hanya sebagian kecil yang berkepentingan untuk pengembangan 
penelitian.
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6. Pekerjaan Responden
Gambar 6. Pekerjaan Responden

data ini menunjukkan mayoritas responden mengaku pekerjaannya sebagai staf lsM 
sebanyak 27 orang (33%), disusul dosen 13 orang (16%), Pns 12 orang (14%), wiraswasta 
dan karyawan masing-masing 6 orang (7%). sementara responden yang menyatakan peneliti 
hanya 4 orang (5%). 

dengan demikian, bisa dikatakan mayoritas kepentingan mengakses website untuk 
mendukung pelaksanaan bidang kerja responden dalam konteks pengetahuan, informasi 
dan keterampilan.
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7. Bidang Pekerjaan Saat Ini
Gambar 7. Bidang Pekerjaan

data ini menunjukkan, mayoritas responden bekerja dalam bidang kesehatan sebanyak 35 
orang (42%), disusul bidang sosial sebanyak 22 orang (27%), peneliti sebanyak 10 orang 
(12%), dan bidang pendidikan sebanyak 9 orang (11%). dengan demikian bisa dikatakan 
pengguna website memang dari orang-orang yang terlibat dalam penelitian, program dan 
layanan penanggulangan hiv dan aids.
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8. Sumber Informasi Mengenai Website
Gambar 8. Sumber Informasi Mengenai Website

data ini menunjukkan sebagian besar responden mengaku mendapatkan informasi 
mengenai website dari mesin pencari sebanyak 29 orang, disusul dari facebook dan rekan 
kerja masing-masing 22 orang, dan rujukan web lain dan brosur masing-masing sebanyak 
16 orang. dengan demikian, bisa dikatakan perilaku responden dalam mengakses website 
masih bersifat pencarian umum dengan mengetik kata kunci di mesin pencari. sedang yang 
mendapatkan dari media sosial didominasi melalui facebook, bukan twitter.
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9. Lama Mengetahui Keberadaan Website
Gambar 9. Lama Mengetahui Keberadaan Website

data ini menunjukkan mayoritas responden yang sudah mengetahui keberadaan website 
lebih dari enam bulan sebanyak 50 orang (59%), disusul antara 1-6 bulan sebanyak 28 orang 
(33%) dan kurang dari 1 minggu sebanyak 7 orang (8%). bisa dikatakan responden sudah 
cukup lama mengakses website ini, dengan mereka mengetahui lebih dari enam bulan.
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10. Terpenuhinya Kebutuhan 
Ketika menjawab pertanyaan apakah kebutuhan informasi bisa terpenuhi dengan mengakses 
website, sebanyak 80 orang (95%) mengaku terpenuhi kebutuhan informasi yang dicarinya 
dan hanya 5% yang mengatakan tidak terpenuhi kebutuhan informasinya. dengan demikian, 
bisa dikatakan informasi yang disajikan dalam website sudah sesuai dengan program 
penanggulangan hiv dan aids.

11. Menu yang Sering Dikunjungi
Gambar 10. Menu yang Sering Dikunjungi

dengan ketentuan responden boleh memilih lebih dari satu pernyataan, menu yang paling 
sering dikunjungi responden secara berurutan, berita hiv dan aids sebanyak 64 orang. hasil 
Penelitian sebanyak 60 orang, artikel ilmiah 57 orang, dan Pedoman Program 53 orang. 
dengan demikian bisa dikatakan cukup unik ketika kebanyakan responden justru mengakses 
berita hiv dan aids lebih tinggi ketimbang yang mengakses hasil penelitian sebagai basis 
pelaksanaan program ini.
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12. Jenis Informasi yang Dibutuhkan Terkait Promosi Pencegahan 
Penanggulangan HIV dan AIDS
Gambar 11. Jenis Informasi yang Dibutuhkan Terkait 
Promosi Pencegahan Penanggulangan HIV dan AIDS

dengan diberikan ketentuan boleh memilih lebih dari satu pernyataan, sebanyak 71 
responden menyatakan membutuhkan informasi kebijakan, disusul dengan hasil penelitian 
sebanyak 64 orang, dan informasi program 63 orang. dengan demikian bisa dikatakan, 
informasi kebijakan terkait promosi pencegahan dalam penanggulangan hiv dan aids 
menjadi kebutuhan utama.
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13. Kebutuhan Informasi Perawatan dan Dukungan
Gambar 12. Kebutuhan Informasi Perawatan dan Dukungan

data ini menunjukkan, sebanyak 67 responden mengatakan kebutuhan peraturan dan 
perundangan, 65 responden menyatakan kebutuhan kebijakan dan 60 responden menyatakan 
kebutuhan hasil penelitian. dengan demikian bisa dikatakan, dalam dukungan dan perawatan 
terhadap odha kebutuhan informasi peraturan dan perundangan cukup signifikan.
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14. Kebutuhan Informasi Dalam Mitigasi Dampak 
Penanggulangan HIV dan AIDS
Gambar 13. Kebutuhan Informasi Dalam Mitigasi 
Dampak Penanggulangan HIV dan AIDS

dengan diberi ketentuan boleh memilih lebih dari satu pernyataan, data menunjukkan 
sebanyak 65 responden membutuhkan informasi mengenai kebijakan, disusul informasi 
hasil penelitian sebanyak 53 responden, dan informasi mengenai pedoman sebanyak 52 
responden. dengan demikian bisa dikatakan, kebutuhan informasi terkait dengan mitigasi 
dampak tidak terlalu berbeda jauh antara informasi mengenai kebijakan, pedoman dan hasil 
penelitiannya.
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15. Kebutuhan Informasi Aspek Tata Kelola Penanggulangan 
HIV dan AIDS
Gambar 14. Kebutuhan Informasi Aspek Tata 
Kelola Penanggulangan HIV dan AIDS

dengan ketentuan boleh memilih lebih dari satu pernyataan, 73 responden menyatakan 
kebutuhan informasi mengenai kebijakan, 53 responden mengatakan kebutuhan informasi 
program dan 52 responden menyatakan kebutuhan peraturan dan perundangan. dengan 
demikian bisa dikatakan kebutuhan informasi  dalam tata kelola penanggulangan hiv dan aids 
mayoritas membutuhkan informasi kebijakan mengenai tata kelola program penanggulangan 
hiv dan aids.
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16. Ketertarikan berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui website
Gambar 15. Ketertarikan berbagi pengetahuan dan 
pengalaman melalui website

data ini menunjukkan mayoritas responden sebanyak 83 orang (98%) menyatakan 
tertarik berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui website dan sisanya 2 orang (2%) 
menyatakan ketidaktertarikannya. dengan demikian, bisa dikatakan website ini memiliki 
peluang sangat besar menjadi media pembelajaran berbagai pihak terkait dengan 
penanggulangan hiv dan aids.
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17. Bentuk berbagi pengetahuan dan pengalaman
Gambar 16. Bentuk berbagi pengetahuan dan pengalaman

data ini menunjukkan rata-rata responden memilih bentuk berbagi pengetahuan dan 
pengalaman hampir seimbang. sebanyak 54 orang (37% ) memilih menulis artikel, sebanyak 
48 orang (33%) memilih diskusi online, dan sebanyak 45 orang (30%) memilih berbagi 
pengalaman melalui diskusi kultural. dengan demikian bisa dikatakan bentuk ruang berbagi 
pengetahuan dan pengalaman cukup menjadi pilihan responden. dan ini merupakan potensi 
yang cukup besar dalam pengembangan isi website di masa mendatang.
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18. Penilaian Terhadap Tampilan Website
Gambar 17. Penilaian Terhadap Tampilan Website

data ini menunjukkan mayoritas responden sebanyak 43 orang menyatakan menarik, 
sebanyak 25 orang menyatakan sangat menarik, sebanyak 10 orang menyatakan cukup 
menarik, dan hanya 7 orang yang menyatakan tidak menarik. dengan demikian, bisa 
dikatakan tampilan website sudah sesuai dengan standar website pada umumnya.
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19. Kemudahan Perpindahan Antar Halaman (Page  ) dengan 
Navigasi yang Tersedia
Gambar 18. Kemudahan Perpindahan Antar Halaman 
(Page) dengan Navigasi yang Tersedia

data ini menunjukkan sebanyak 34 orang menyatakan mudah berpindah, 30 orang 
menyatakan sangat mudah, tetapi ada 17 orang yang menyatakan sulit, dan sisanya 4 orang 
menyatakan sangat sulit. dengan demikian bisa dikatakan navigasi website sudah sesuai 
dengan standar website pada umumnya, tetapi masih perlu dilakukan pembenahan, sebab 
sebagian responden masih mengalami kesulitan.
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Blended Learning secara sederhana bisa dipahami sebagi proses pembelajaran yang meng-
gabungkan dua model pembelajaran; dalam kelas dan di luar kelas dengan memanfaatkan 
tekonologi informasi sebagai pendukung proses pembelajarannya. 

Pembelajaran dalam kelas dilakukan dengan metode pembelajaran pada umumnya, se-
orang narasumber menyampaikan materi belajar yang diampunya. tetapi bahan-bahan 
pembelajaran dan penyelesaian tugas-tugas dilakukan dengan memanfaatkan teknologi 
informasi, misalnya, email atau berbasis web yang dirancang khusus untuk penyampaian 
bahan dan tugas dan pengumpulan tugas belajar.

Pembelajaran di luar kelas, mengambil bentuk model pembelajaran dengan  memanfaatkan 
teknologi informasi, misalnya, menggunakan video converence berbasis web atau berbasis 
aplikasi. Peserta belajar bisa menyampaikan pertanyaan langsung atau mengirimkan teks 
dan admin akan meneruskan pertanyaan itu kepada narasumber.

B. blended learning

"
Blended learning dinilai sebagai tempat efektif pembelajaran mengenai 
pentingnya informasi berbagai kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS 
dalam sistem kesehatan nasional. Dalam blended learning, penerima manfaat 
tak hanya bisa bertukar pengetahuan dan pengalaman. Lebih dari itu, belajar 
teori dan praktik kebijakan menjadi terasa lebih mudah.

Penerima manfaat anonim-1, mengatakan dalam blended learning, materi  kebijakan ke-
sehatan merupakan hal baru dan menarik dipelajari lebih lanjut. dari pembelajaran ini, 
melahirkan pemahaman baru, pentingnya kebijakan yang berlaku, seperti undang-undang, 
peraturan, surat keputusan dan sejenisnya dalam pelaksanaan program kesehatan, lebih 
spesifik penanggulangan hiv dan aids.

Menurut anonim-2, melalui blended learning, ia bisa mempelajari studi kasus dan kebijakan-
kebijakan hiv dan aids yang diimplementasikan di daerah dan provinsi lain di indonesia. 
“dapat bertukar pikiran dengan para peneliti dari daerah lain,” ujarnya.

“bisa belajar teori dan praktik tentang kebijakan menjadi lebih mudah,” kata Kurniawan.
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diskusi kultural semata-mata penamaan terhadap kegiatan yang dikembangkan dalam 
pelaksanaan program. dalam konteks Yogyakarta—di mana PKMK berkantor—penyebutan 
diskusi kultural menemukan konteksnya dalam tradisi diskusi informal yang selama ini 
berkembang di kalangan aktifis. diskusi kultural melibatkan banyak pihak untuk membahas 
suatu tema atau persoalan, dan setiap peserta tidak memiliki kewajiban apapun untuk 
menerima atau menjalankan hasil-hasil diskusi.

diskusi kultural menjadi kegiatan menarik karena bisa mempertemukan gagasan dan 
pengalaman para pemangku kepentingan dalam penanggulangan hiv dan aids. bahkan 
bagi komunitas dianggap sebagai jalan menemukan solusi.

c. diskusi kultural

" Diskusi kultural mampu menjembatani dunia penelitian dan penulisan yang 
selama ini kurang membumi menjadi lebih populer dan mudah dimengerti. 

hasil-hasil diskusi kultural telah digunakan sebagai rujukan dalam pengembangan program 
dan strategi penanggulangan hiv dan aids di nGo dan organisasi komunitas. bahkan 
mendorong institusi perguruan tinggi melakukan penelitian, dan memodifikasi kurikulum 
agar hiv dan aids bisa masuk dalam pembelajaran reguler.

Penggunaan teknologi informasi dalam diskusi kultural membuat peserta diskusi tak 
terbatasi ruang, sehingga narasumber dan peserta bisa dari luar daerah. tetapi, teknologi 
informasi seharusnya tak hanya digunakan sebagai metode diskusi kultural, melainkan 
penting menjadi materi diskusi, teknologi sebagai alat penanggulangan hiv dan aids.

Penanggulangan hiv dan aids perlu diperluas, masuk ke kelompok rentan lain, seperti 
penyandang disabilitas.

bagi komunitas, sesi yang bersifat teknis atau pembimbingan materi teknis memungkinkan 
manfaatnya terasa langsung. 

secara teknis, pemilihan host diskusi kultural sebaiknya mempertimbangkan kemampuan 
membumikan bahasa-bahasa ilmiah ke dalam bahasa yang mudah dipahami dan sederhana. 
Mengingat  peserta diskusi kultural berasal dari berbagai latar belakang sosial.

hasil-hasil dari usulan yang diajukan berdasarkan masukan dalam diskusi kultural perlu 
diinformasikan kepada peserta agar peserta diskusi mengetahui usulan mana saja yang 
diterima dan ditolak beserta alasannya dalam proses penyusunan kebijakan dan program 
penanggulangan hiv dan aids.

dalam narasinya, swasti sempulur mengatakan diskusi kultural menjadi ruang yang bisa 
mempertemukan para pegiat penanggulangan hiv dan aids, akademisi, sKPd dan tenaga 
layanan kesehatan. “ini menarik, karena dilihat dari aspek program dan kebijakan secara 
bersamaan,” kata swasti.
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“Wadah yang bisa memberikan solusi di komunitas. Dalam diskusi ini hadir dari 
berbagai komunitas dan SKPD, dan  dapat berkumpul menjadi satu,” kata Riswanto, 
Sekretaris KPA Provinsi DIY.

"
Lebih jauh, Wuri, Perkumpulan Keluarga Berencana 
Indonesia (PKBI) DIY, menilai diskusi kultural bisa 
mengubah konstruksi sosial mengenai penelitian dan 
penulisan. Sebelumnya dunia tersebut seakan hanya 
dimiliki para peneliti, dunia yang seperti menara gading 
kini bisa dipelajari komunitas. Penelitian yang tadinya 
ekslusif kini menjadi populis. 

“Kita menyerap hasil-hasil diskusi dari berbagai lembaga, termasuk komunitas, dan 
menjadi pertimbangan dalam implementasi di tempat bekerja,” (Wuri, PKBI DIY).

diah, dari akper bhakti husada Yogyakarta, mengatakan hiv dan aids belum masuk dalam 
kurikulum. setelah mengikuti diskusi kultural, di kampusnya, telah dilakukan beberapa 
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kegiatan, penelitian dosen tentang persepsi mahasisiwa terhadap odha, dan berhasil lolos 
pengajuan hibah penelitian diKti pada tahun 2015.

selain itu, menurut diah, juga melakukan peningkatan kapasitas mahasiswa mengenai hiv 
dan aids. Penguatan ini diberikan pada saat akan turun ke komunitas dalam kegiatan KKn. 
biasanya, mengundang PKMK dalam peningkatan kapasitas mahasiswa dan dosen.

“Berkaitan dengan kurikulum, hanya melakukan modifikasi agar HIV dan AIDS masuk ke 
kurikulum. Ini perlu melibatkan institusi dan Asosiasi Diploma,” (Diah, Akper Binahusada 
Yogyakarta)

Zaenal abidin, melihat tema yang diangkat dalam diskusi kultural selalu up to date dan 
menarik. apalagi dengan menghadirkan narasumber dari nasional dan lokal. Penggunaan 
teknologi informasi, seperti skype, menjadikan diskusi kultural tidak membatasi terlibatnya 
narasumber dan peserta dari luar daerah.

hanya, catatannya, kata Zaenal abidin, dengan metode teleconference, perlu disiapkan 
dengan baik dan mengantisipasi manakala koneksi terputus sebelum diskusi selesai. “dulu 
pernah terjadi, sedang asyik terputus,” katanya.
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sedangkan henry Putranto mengatakan penting mengangkat teknologi informasi menjadi 
tema diskusi. sebab dalam diskusi kultural masih hanya memanfaatkan teknologi sebagai 
alat komunikasi, belum mendiskusikan bagaimana teknologi informasi bisa digunakan dalam 
agenda penanggulangan hiv dan aids.

Meski dari sisi materi sudah dinilai cukup lengkap, terutama terkait dengan hiv dan aids, 
bagi Made, sentra advokasi Perempuan difable dan anak (saPda) Yogyakarta, masih ada 
yang tertinggal atau terabaikan. ia menyayangkan, para peneliti dan pengambil kebijakan 
belum memberikan perhatian secara serius dan meneliti hiv dan aids di teman-teman 
difable. ”Penelitian mengenai hiv dan aids juga bisa membantu kesehatan difable,” katanya.

Primarendra mengingatkan isu mengenai difable memang perlu lebih banyak mendapatkan 
perhatian. diperlukan kesepakatan dengan teman-teman komunitas lain agar isu hiv dan 
aids di teman-teman difable tidak dilupakan.

Menurut Zubair, vesta Yogyakarta, pengetahuan dan informasi yang didapatkan dari diskusi 
kultural ini digunakan dalam mengatur strategi gerakan lembaganya. bagi komunitas, salah 
satu diskusi yang paling terkesan, menurutnya, sesi teknik penulisan abstrak agar lolos dalam 
proses seleksi berbagai pertemuan, salah satunya Pertemuan nasional aids yang rutin 
dilaksanakan setiap tahun. 

“Sangat terbantu. Saat Pernas AIDS tahun lalu, semua abstrak yang ditulis dari 
Yogyakarta diterima semua,” (Zubair, LSM Vesta)

Host diskusi menjadi perhatian ika hermawati, Yayasan Kembang Yogyakarta. Menurutnya, 
narasumber dan peserta diskusi berasal dari berbagai latar belakang, tetapi host diskusi dari 
kalangan peneliti. bahasa yang digunakan terlalu ilmiah, kadang-kadang yang disampaikan 
host dan yang dipahami peserta menjadi lain. “Perlu menggunakan bahasa yang lebih 
membumi,” katanya.

Kelemahan lain yang dilihat ika hermawati, sering kali diskusi terkait dengan usulan 
kebijakan tidak diperbaharui hasil-hasilnya. Peserta diskusi tidak pernah tahu, usulan apa 
saja yang diterima para pengambil kebijakan, dan apa alasannya manakala usulan itu tidak 
mendapatkan perhatian.
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awalnya sebuah keprihatinan. Pasalnya, sebagai seorang dokter yang bergelut dalam bidang 
kesehatan, dr. astrid Kartika, MPP, melihat penanganan hiv dan aids di indonesia sangat 
tergantung kepada donor. sebut, misalnya, Global Fund, usaid, dan ausaid di Department of 
Foreign Affairs and Trade (dFat). Yang terakhir, menjadi tempat astrid bekerja sampai saat ini.

di awal tahun 90-an, menurut astrid, program hiv dan aids hampir 100% ditangani lembaga 
donor. “saya kerja di donor, saya tahu kerjanya donor seperti apa. tapi kan saya juga orang 
indonesia, yang pernah duduk di sistem indonesia, jadi juga tahu,” katanya.

sistem donor dan sistem indonesia tidak akan pernah ketemu dan akan berpengaruh 
terhadap aspek keberlanjutannya. astrid menyatakan bahwa lembaga donor memiliki cara 
kerja yang terstruktur dan bagus, namun sayangnya, tidak sesuai dengan sistem indonesia 
yang masih terus berkembang.

Ketidaksesuain tersebut diantaranya terdapat pada kerangka logis yang disusun sebuah 
program yang kurang memerhatikan aspek sosial budaya termasuk sistem birokrasi yang 
ada di indonesia. Misalnya, lembaga donor memiliki output dan outcome yang jelas. ia 
mencontohkan, jika mendapatkan dana 10 juta dolar, capaiannya ditentukan dengan jelas. 
Misalnya, 50% dari pengguna jarum suntik harus dijangkau, 90% penggunaan jarum suntik 
harus menggunakan jarum baru bukan jarum bekas. lalu, 90% dari yang dijangkau harus 
melakukan tes hiv, dan 90% dari yang ditemukan positif harus mendapatkan arv, demikian 
seterusnya. 

Konsekuensi dari perencanaan yang berdasarkan pada target yang jelas, spesifik dan terukur 
tersebut, terdapat pembatasan waktu, misalnya, target program harus tercapai dalam kurun 
waktu 5 tahun. dengan demikian mitra pelaksana, pemerintah, kontraktor, atau nGo akan 
bekerja maksimal dalam mencapai target. 

namun demikian, orientasi pada target kerap mengesampingkan aspek-aspek lokalitas, 
budaya, dan sistem birokrasi yang ada di indonesia yang justru mengancam keberlanjutan. 
“jadi begitu proyek selesai, target tercapai, dan tidak dilanjutkan lagi, target bubar,” imbuhnya.

isu keberlanjutan program sudah menjadi perhatian masyarakat global sejak lama pada 
program-program pembangunan yang didanai donor, tidak terbatas pada isu hiv dan aids. 
astrid kemudian mulai berdiskusi bersama Prof. laksono dari Pusat Kebijakan dan Manajemen 
Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran uGM, Yogyakarta untuk mencari pemecahan dari 
keprihatinan tersebut. riset dianggap sebagai jawabanya untuk memetakan bentang proyek 
donor dan bentang kebijakan dan pendanaan pemerintah indonesia terkait hiv dan aids. 
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untuk menjawab keprihatinan atas keberlanjutan program-program hiv dan aids yang 
didanai lembaga donor maka integrasi penanggulangan hiv dan aids ke dalam sistem 
kesehatan nasional, menjadi agenda aksi strategis.

astrid bersama PKMK merancang program untuk mewujudkan agenda strategis tersebut. 
analisis kebijakan untuk mengubah kebijakan dan disepakatilah tiga tujuan dari program ini.

“Kita ingin produk akhir program ini bisa memengaruhi perubahan kebijakan di 
Indonesia. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan program HIV dan AIDS yang selama 
ini banyak didanai pihak luar ke sistem kesehatan di Indonesia supaya sustainable,” kata 
Astrid.

Menurut astrid,  kegiatan harus dimulai dengan melakukan pemetaan kebutuhan, pemetaan 
implementasi program penanggulangan hiv dan aids, dan pemetaan sistem kesehatan. 
temuan dari pemetaan-pemetaan tersebut dijadikan sebuah model dan diusulkan kepada 
pemerintah supaya program-program yang ada di donor bisa masuk ke dalam program 
pemerintah indonesia.

sembari melakukan analisis kebijakan, diupayakan peningkatan kapasitas para peneliti 
di indonesia. Peningkatan kapasitas ini penting, sebab kata astrid, kapasitas peneliti di 
indonesia masih jauh dibandingkan kapasitas peneliti di luar negeri.

indikator untuk melihat apakah para peniliti sudah mumpuni atau belum tidak mudah 
ditentukan. salah satu tolok ukur paling terlihat adalah apakah para peneliti sudah 
menghasilkan karya berkualitas adalah publikasi internasional. “Kalau satu artikel, satu 
penelitian bisa terbit di international journal, itu artinya by quality sudah bagus,” kata astrid.

tujuan terakhir, adalah pengembangan knowledge hub yang diakuinya sangat ambisius. 
Mengingat program harus melibatkan setidaknya 9 (sembilan) universitas yang terlibat dalam 
program bisa mencakup seluruh indonesia. untuk itu, penting mendapatkan gambaran 
singkat namun memadai dari kompleksitas indonesia, dari sabang sampai Merauke.  
“sembilan universitas kita engage (ikutsertakan), mereka saling berhubungan. ini bentuk 
knowledge hub itu,” ujarnya.

A. tiga tujuan mulia
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Melakukan perubahan kebijakan berbasis penelitian bukan soal yang sederhana. Pasalnya, 
menurut irawati atmosukarto, MPP, anggota  Consultative Group  (CG) penelitian Kebijakan 
aids, di indonesia tidak dihargai sebagai pijakan merancang kebijakan. Misalnya, badan 
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (balitbangkes) di Kementerian Kesehatan, hasil-
hasil risetnya belum tentu digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan 
di kementeriannya sendiri.

b. hasil riset, mau dibawa ke mana?

Hal lainnya adalah tradisi membaca hasil penelitian yang 
tergolong rendah. Untuk memanfaatkan hasil penelitian orang 
masih perlu dididik agar untuk selalu menginginkan hasil yang 
terbaik. “Mereka harus berani untuk berinovasi,” ujarnya.

secara teoritik riset kebijakan bisa menjawab mengenai pentingnya integrasi penanggulangan 
hiv dan aids ke dalam sistem kesehatan nasional. Meski sebenarnya, integrasi itu sendiri 
bukan sesuatu yang baru. sebut, misalnya, kebijakan mengenai layanan Komprehensif 
berkelanjutan (lKb), itu merupakan bentuk integrasi. “Mungkin saja belum sempurna, tapi 
rohnya, niatnya integratif tidak bisa bilang nggak kan? apalagi mereka sudah membuat lKb, 
itu tujuannya kan, integrasi,” ujar ira.

"
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integrasi yang menjadi kata kunci utama program, sudah dimulai sejak ia melakukan penelitian. 
sayangnya, proses penelitian kebijakan yang melibatkan 9 universitas menghadapi masalah 
kapasitas analisis dan penulisan. “saya dengar sih. itu karena tidak terbiasa diskusi,” ucapnya.

budaya diskusi yang begitu kuat dari zaman sebelum kemerdekaan, masa boedi oetomo, 
memang sudah mulai menghilang, dari kaum awam sampai kaum akademisi. tradisi diskusi 
sampai berantem, menurut ira, harus ada, tapi tidak menganggu persahabatan. tujuannya 
mencari titik temu, tetapi kalau tidak ada titik temu saling menghormati.

"
Setelah penelitian dilakukan, hal lain yang harus dijawab adalah bagaimana 
hasil harus disampaikan sehingga bermanfaat? Langkah utama untuk 
menjawab kebutuhan ini adalah melalui pemetaan pemangku kepentingan—
memetakan aktor-aktor atau institusi yang paling berpengaruh dalam 
penyusunan kebijakan yang mendukung terjadinya integrasi. 

Menurut ira, pemetaan pemangku kepentingan bisa membantu mendapatkan pihak yang 
tepat untuk diajak berjejaring. Misalnya untuk hiv dan aids aktor utamanya bukan KPa, 
tetapi ke Kementerian Pendayagunaan aparatur negara (Kemenpan) yang mengurus 
kepegawaian. selain itu jika mengadvokasi  ke Kementerian Kesehatan, bukan ke subdit 
aids, tetapi ke bagian yang mengurus struktur organisasi. “dibawa ke sana nggak dalam 
proses advokasinya? Kalau nggak kan agak susah,” katanya.

77



c. integrasi, eksperimentasi dari bawah

sementara itu, dr. trijoko Yudopuspito, M.sc.Ph, subdit aids Kementerian Kesehatan ri, 
mengatakan riset kebijakan sangat baik. ia mengaku mengikuti terus perkembangan 
kegiatannya. 

Program penanggulangan hiv dan aids secara nasional, menurut halik, ada pada 
pencegahan dan penjangkauannya. sebab biasanya, tidak masuk dalam pembiayaan aPbd. 
Pendanaannya masih vertikal, dari donor dan pemerintah pusat.

apalagi ketika proses Pemilihan umum Kepala daerah (Pemilukada), para calon biasanya 
berkampanye mengenai layanan kesehatan gratis manakala calon memenangkan pemilihan 
umum. akibatnya, program layanan kesehatan lebih cenderung ke arah kuratif (pengobatan). 
Penjangkauan sebagai bagian dari pencegahan tidak mendapat alokasi dalam aPbd.

situasi inilah, menurut trijoko, yang menjadikan dana mitra global seakan-akan lebih besar 
ketimbangan dana domestik yang pada kenyataaanya tidak sepenuhnya tepat.  dana dalam 

Kemenkes merasa sangat terbantu dan mendapatkan dukungan dalam 
pengembangan program dari hasil-hasil riset itu. 

“isu integrasi itu sangat strategis dalam penanggulangan hiv dan aids sehingga bisa 
terkoordinasikan dengan baik,” katanya.

ir. halik sidik, staf Komisi Penanggulangan aids (KPa) nasional, mengatakan riset kebijakan 
bisa mempercepat proses integrasi. Kalau riset kebijakan, bisa bekerja sama, membangun 
integrasi sampai pada level paling bawah. integrasi memang menjadi pilihan strategis 
untuk keberlanjutan program. “Kita siap dengan PKMK menyuarakan kebijakan, karena KPa 
memang lebih concern pada kebijakan,” ujarnya.

selain itu, riset kebijakan juga penting untuk mendukung advokasi integrasi pada struktur 
di desa, apalagi sekarang sudah ada uu desa. Ketika suaranya semakin ke bawah, sampai ke 
level desa dan kelurahan semakin bagus. Misalnya, Posyandu ikut mengurusi hiv dan aids 
itu peran yang sangat bagus dan strategis.

KPa, tiga tahun yang lalu, telah memulai gerakan Warga Peduli aids (WPa). Minimal 10 WPa 
berdiri dalam satu tahun dengan tugas yang lebih definitif. riset kebijakan ini bisa meyakinkan 
Pemerintah daerah menerbitkan kebijakan yang lebih definitif. Misalnya,  memberi tugas ke 
Ketua rt/rW, kalau ada yang patut diduga berisiko cari cara-cara kekeluargaan agar bisa 
melakukan pemeriksaan, menyediakan kesempatan mendapatkan pendidikan. 

“Di negara-negara maju sudah ada khazanah otoritas meminta datang seorang warga 
untuk mendapatkan edukasi. Mengapa kita nggak bisa punya kebijakan itu? Padahal 
masyarakat kita banyak yang well educated,”(halik sidik, KPan)

"
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d. budaya, yang hilang dan riset kebijakan

negeri cukup besar untuk penanggulangan hiv dan aids, namun karena dana global berpusat 
pada penjangkauan yang populer sehingga dipersepsikan jumlahnya besar dibandingkan 
dana lokal. “semua orang tahunya, hiv dan aids didanai lembaga internasional,” ucapnya.

Menurutnya, jika ingin mengembangkan integrasi pada level bawah bisa dilakukan tidak 
terbatas pada sistem kesehatan, namun menggunakan modal-modal yang sudah ada, 
semisal melalui Posyandu. Menurut Permendagri nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman 
Pengintegrasian layanan sosial dasar di Pos Pelayanan terpadu, bisa digunakan untuk 
menangani hiv dan aids. 

selain itu, menurut halik, pekerja sosial di kecamatan yang berada di bawah dinas sosial juga 
bisa mengerjakan isu-isu hiv dan aids. bahkan PlKb pun bisa difungsikan untuk berbicara 
mengenai Kespro dan hiv dan aids. “itu titik singgungnya,” katanya.

Penjangkauan melalui PlKb, pekerja sosial dan Posyandu, dalam penanggulangan hiv dan 
aids akan mudah karena mereka memang sudah rutin dianggarkan dalam aPbd yang 
menjamin keberlanjutan dan mengakar hingga akar rumput.

ira, melihatnya dalam praktik di Puskesmas. Menurutnya Puskesmas itu merupakan bentuk 
layanan yang terintegratif. ia mencontohkan keberhasilan program demam berdarah yang 
terintegrasi ke dalam Puskesmas dan mengharapkan program hiv dan aids melakukan hal 
serupa.  

halik mengatakan, kalau selama ini praktik integrasi layanan hiv dan aids belum bisa 
berjalan, setidaknya ada dua persoalan yang mendasarinya, hiv dan aids dianggap sebagai 
isu kesehatan yang lain dan bersinggungan dengan norma (stigma). dampaknya, ketika 
hendak melibatkan, misalnya, PlKb dan pekerja sosial untuk datang ke lokalisasi tidak 
mudah. Meskipun secara umum, pekerja sosial terbiasa berhubungan dengan kelompok 
rentan, termasuk salah satunya pekerja seks.

dari segi kebijakan, menurut halik, strategi nasional hiv dan aids memang memberi porsi 
besar pada bidang pencegahan di kelompok berisiko. dalam menanggapi kebijakan ini, 
diperlukan tindakan spesifik, cepat dan langsung. “didesain lah orang yang bekerja khusus 
untuk pencegahan. sehingga saat ini untuk mendekati kelompok berisiko dilakukan petugas 
tersendiri,” ujarnya. 

Dalam riset kebijakan, acap kali hanya melihat kebijakan sebagai struktur teks. 
Belajari dari kasus harm reduction, analisis kebijakan bisa keluar dari apa yang 
tersurat. Kebijakan yang baik didukung oleh analisis kesenjangan pada tingkat 
empiris. Dengan kata lain kebijakan tidak berakar pada tekstual semata "

“jadi bukan mulai dari teks, tetapi mulai dari mobilisasi lapangan,” kata ira.
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Pengabaian aspek kultural akan sangat terlihat dari penerbitan hasil riset kebijakan, kumpulan 
hasi riset dan perumusan policy brief yang mayoritas sangat kaku. Menurut ira, kondisi ini juga 
merupakan kritik terhadap kampus. ia memiliki harapan, ketika berada di luar kampus, bebas 
dari pengaruh pusat, segala kekakuan akan hilang. apalagi pusat-pusat studi yang berada di 
kota dengan budaya diskusi sedemikian kuat. ”harusnya itu kan bisa masuk (memfasilitasi-
peneliti), tetapi ternyata nggak,” ucapnya.

Mempertahankan aspek budaya dalam analisis kebijakan memang bukan perkara mudah. 
Kalau orang politik mempelajari sejarah dan budaya untuk tujuan politiknya dan bisa lebih 
sensitif budaya karena terlibat langsung dengan orang. Kalau pusat studi melakukan riset 
mengenai gender, langsung terbentuk, karena ia meneliti orang dengan segala sifatnya, 
perasaan dan emosinya.

“Tapi kalau kebijakan hanya sebagai kertas, sebagai hasil peraturan. Sulit memasukkan 
budaya di sana. Tapi bukan tidak bisa. Peneliti harus masuk ke ranah politik. Kebijakan 
itu kan unsur politik, jadi ada manusianya yang harus dipelajari,” kata Ira.

e. peran peneliti dalam 'tanda tanya'
setiap orang melakukan penelitian pasti memiliki tujuan, hendak membuat apa dan untuk 
apa. Kalau periset hanya melihat tugasnya sebagai peneliti, selesai penelitian, selesai pula 
tanggung jawabnya. Mereka sudah menyiapkan informasinya, siapa yang akan menggunakan 
bersifat terbuka.

dalam konteks inilah, peneliti dihadapkan pada persoalan yang rumit. Peneliti memiliki 
pilihan untuk berjarak atau terlibat dengan realitas. bagi periset yang memilih tidak berjarak 
dengan realitas, ia akan tetap memperjuangkan terus, masuk ke pintu-pintu elitnya, mem-
bantu dan memfasilitasi proses menuju ke perubahan.
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Manakala periset memilih berjarak, selesai riset selesai pula tugasnya. Peneliti sudah 
melakukan knowlegde production (memproduksi pengetahuan), dan bukan melakukan peran 
implementator dari hasil risetnya. 

Kalau pilihan ini yang diambil, agar risetnya bermanfaat, peneliti obong-obong (menggerakkan) 
masyarakat sipil mengetuk pintu pembuat kebijakan. “jalannya kan jelas, tinggal pilih yang 
mana, menurut saya simple sih,” kata ira.

artinya, pilihan tidak berjarak dan/atau berjarak yang diambil para peneliti, tetap saja 
memerlukan tindakan peneliti setelah menyelesaikan penelitiannya dalam kadar yang 
berbeda. bagi yang memilih tidak berjarak, peneliti terus terlibat dalam proses advokasi 
kebijakan publik, dan bagi yang memilih berjarak, ia menggerakkan masyarakat sipil dalam 
melakukan advokasi kebijakan publik itu. 

f. rendahnya anggaran di daerah
sampai saat ini, penyediaan dana penanggulangan hiv dan aids di level kabupaten dan 
kota masih sangat rendah. setidaknya, menurut halik, ada beberapa situasi yang menjadi 
pemicunya.

Pertama, pemerintah kabupaten dan kota masih beranggapan, program hiv dan aids 
mendapat dukungan dana cukup besar dari luar negeri. dengan begitu, pemerintah daerah 
tidak perlu memberikan dukungan dana yang besar. situasi ini menjadi tantangan bagi 
berkaitan dengan komitmen mereka dalam penanggulangan hiv dan aids.
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Kedua, sebagian daerah tak menyediakan anggaran dana penanggulangan hiv dan aids 
karena masih ada stigma yang mengarah ke diskriminasi. Padahal, anggaran kesehatan, 
menurut undang-undang harus di atas 10% dari total aPbd. di indonesia rata-rata 9%, 
masih di bawah 10%. jangankan berharap hiv dan aids, anggaran kesehatan yang sudah 
diperintah undang-undang tidak ditepati.

Pada konteks ini, perlu dilakukan tindakan-tindakan strategis terhadap pemerintah daerah 
dalam upaya mengubah cara pandang stigmatik terhadap orang dengan hiv dan aids. 
upaya ini bisa dilakukan dengan, misalnya, melakukan advokasi dengan menunjukkan 
kecenderungan naiknya angka hiv dan aids di kalangan ibu rumah tangga.
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g. seberapa hasil penelitian 
     telah dimanfaatkan?

Ketiga, situasi daerah itu memang miskin. di indonesia, kira-kira ada 30% daerah dengan 
aPbd relatif kecil, anggarannya cekak. dan celakanya biaya rutin terlalu besar. sudah tak 
tersisa duit untuk program. bisa dilihat di kabupaten atau kota, bagian Penanggulangan 
Penyakit Menular, dinas Kesehatan, setahun anggarannya 300 juta-500 juta. Padahal kategori 
penyakit menular itu lebih dari sepuluh macam. jika digunakan 10 kategori saja, hanya 50 
juta untuk satu jenis penyakit menular dalam satu tahun. “untuk rapat beberapa orang saja 
sudah selesai, pulang itu nggak ngapa-ngapain lagi dia,” ujar halik.

Meski hasil-hasil riset kebijakan PKMK dinilai bagus, menurut halik, KPan belum 
memanfaatkan hasil riset kebijakan sebagai basis pertimbangan pengambilan keputusan 
dan penganggaran. diskusi mengenai status hukum KPa yang dilakukan PKMK sangat sesuai 
dengan posisi KPa saat ini, dan menjadi bagian penguatan KPa dari sisi kelembagaan. “ini 
sangat menarik dalam menempatkan posisi politik KPa,” ucapnya.

sedangkan di Kementerian Kesehatan ri, menurut trijoko, sudah memanfaatkan temuan-
temuan riset kebijakan sebagai basis pengambilan keputusan dan penganggaran 
penanggulangan hiv dan aids. temuan-temuan itu disampaikan dalam rapat-rapat. seperti 
saat ini—ketika wawancara berlangsung, trijoko sedang melakukan pertemuan perencanaan 
media kampanye—juga menyampaikan temuan-temuan riset kebijakan itu.

tetapi, kata trijoko, dalam tradisi rapat-rapat internal, memang tidak pernah menyebutkan 
sumbernya secara langsung—rekomendasi dari riset siapa—ketika hasil riset itu digunakan 
sebagai pertimbangan dalam perencanaan program. “Kita tidak pernah menyebut ini risetnya 
PKMK begitu, lo. isinya saja yang diambil, intisarinya begitu,” ujarnya.

h. tantangan penelitian kebijakan 
     di masa depan
Penerbitan hasil riset dan policy brief dalam bentuk buku, menurut astrid, sangat baik dan 
diperlukan sebagai sebuah dokumen riset. tetapi, menurutnya, ke depannya perlu dipikirkan 
penyajiannya menggunakan gaya populer sehingga tidak kaku dan mati. “Menjadi menarik 
untuk dibaca masyarakat secara luas,” katanya.

Dari situasi ini, cukup jelas pemerintah pusat dan daerah belum 
banyak memanfaatkan hasil-hasil riset kebijakan sebagai bagian 
penting dalam pengambilan kebijakan dan pengembangan program 
penanggulangan HIV dan AIDS. "
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lebih dari itu, diperlukan upaya penelitian kebijakan di masa depan yang bisa meyakinkan 
para pengambil kebijakan, keputusan strategis akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata 
di masyarakat manakala diambil berdasarkan hasil penelitian kebijakan. sebab hasil-hasil 
penelitian kebijakan, menyediakan data yang cukup valid terkait dengan berbagai kebijakan 
yang ada dan jarak yang tercipta dalam ranah implementasinya.

i. catatan-catatan untuk pusat studi kebijakan
dalam pengalaman program, menunjukkan dengan jelas riset kebijakan penting tetapi tidak 
gampang. Ke depan, PKMK diharapkan bisa lebih serius agar bisa menjadi pusat penelitian 
kebijakan dan perubahan kebijakan. Menurut astrid, hampir seluruh research center di 
indonesia belum bisa diharapkan melakukan semua ini dengan capaian yang sempurna.

ada tiga catatan penting yang menjadikan pusat studi kebijakan belum bisa mendapatkan 
hasil yang maksimal. Pertama, secara teknis, misalnya, pusat studi yang mengembangkan 
riset kebijakan terkait penanggulangan hiv dan aids untuk integrasi ke dalam sistem 
kesehatan nasional, harus memiliki orang yang memiliki latar belakang hiv dan aids dan 
mengerti sistem kesehatan. “Mendapatkan orang seperti ini, bukan pula persoalan yang 
mudah,” kata astrid.

Kedua, secara sistemik, penelitian belum menjadi sasaran utama sistem pendidikan, sementara 
sistem pendidikan tidak mengasah orang memiliki analytical thinking. ini merupakan akibat 
tradisi berfikir kritis dan analitis di kalangan masyarakat indonesia yang belum berkembang 
baik.“Analytical thinking bukan sesuatu yang built in dari kecil,” kata astrid.

Ketiga,menjalankan program analisis kebijakan, harus didukung tim yang memiliki senjata 
cukup lengkap dan mumpuni untuk mencapai apa yang dicita-citakan. ini yang disebut 
dengan tim yang kuat. Menurut astrid, dengan tim yang kuat akan bisa menjalankan proyek 
secara accountable, transparan, dan efektif. Mereka mengetahui tata kelola keuangan dan 
pelaporan dengan baik.

Tantangannya, diperlukan upaya-upaya menyajikan hasil riset yang dirancang 
secara khusus sehingga sesuai dengan kebutuhan para pembuat kebijakan saat 
mengambil keputusan strategis dalam ranah regulasi dan penganggaran. 

tentu saja, peningkatan kapasitas para peneliti dalam mengolah dan menyajikan hasil riset 
menjadi bagian yang harus diperhatian secara serius di masa depan.

"

"
Tim kerja harus memiliki kemampuan mengikutsertakan semua komponen, 
pemerintah pusat dan daerah, para peneliti, dan komunitas. Jika tak memiliki 
kemampuan ini tim akan masih timpang. Tanpa kemampuan mendekati 
pemerintah, tentu saja akan menjadi sulit untuk memengaruhi kebijakan 
yang menjadi sasaran.
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BAGIAN  v

kesimpulan 
dan rekomendasi
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Program analisis kebijakan secara umum telah mampu mendorong terjadinya perubahan 
para peneliti dan masyarakat lebih luas yang terpapar pelaksanaan berbagai kegiatan yang 
dikembangkan.

Perubahan-perubahan ini ada pada aras perspektif terhadap hiv dan aids, analisis kebijakan 
dan manfaatnya dalam ikhtiar mendorong terjadinya integrasi penanggulangan hiv dan 
aids ke dalam sistem kesehatan nasional. sebuah capaian yang bisa menjamin terjadinya 
keberlanjutan penanggulangan hiv dan aids di indonesia.

Program juga menyumbang peningkatan kapasitas dan keterampilan para peneliti indonesia 
sebagai penerima manfaat. Peningkatan kapasitas terjadi dalam proses penelitian itu sendiri, 
dan kegiatan lain yang dilakukan dalam kerangka penyediaan sarana simpul pengetahuan 
(konwledge hub).

Pada ranah institusi program mampu menginspirasi lembaga-lembaga penelitian untuk 
melakukan analisis kebijakan dan mendorong mahasiswa melakukan analisis kebijakan 
dalam menulis tugas akhirnya.

Pada ranah kebijakan, program baru mampu mendorong perubahan kebijakan 
penanggulangan hiv dan aids di satu daerah, khususnya kebijakan anggaran yang 
mengizinkan satuan Kerja Pemerintah daerah (sKPd) yang masuk dalam stuktur organisasi 
Komisi Penanggulangan aids daerah (KPad).

sedangkan pada level nasional, hasil-hasil analisis kebijakan, dalam jangka pendek ini, belum 
bisa dilihat sumbangannya dalam upaya mendorong integrasi penanggulangan hiv dan 
aids ke dalam sistem kesehatan nasional. 

Penyediaan sarana simpul  pengetahuan (knowledge hub), seperti website, diskusi kultural, 
blended learning, diseminasi hasil penelitian, penerbitan hasil penelitian dan policy brief, policy 
paper, dan kegiatan insidental—seperti peringatan hari aids nasional dan internasional—
mampu mempertemukan pelaku penanggulangan hiv dan aids, termasuk pengambil 
kebijakan. lebih dari itu, mampu menyediakan sumber-sumber inspirasi bagi para pelaku 
penanggulangan hiv dan aids dalam pengembangan strategi program. 

KESIMPULAN
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1. Domain Perubahan Individu

1) Para peneliti mengalami perubahan cara pandang mengenai hiv dan aids, dari 
persoalan medis ke persoalan yang kompleks, terkait dengan sistem politik, budaya, 
dan sosial, terkait dengan kemiskinan, marjinalitas dan feminisme.

2) Para peneliti mengalami perubahan cara pandang terhadap penanggulangan hiv dan 
aids tidak hanya sebatas pencegahan, pengobatan dan penanganan odha dalam 
konteks layanan, tetapi dilihat dalam konteks makro, termasuk kebijakan pemerintah 
mengenai program penanggulangan hiv dan aids.

3) Penerima manfaat mengalami perubahan dalam memahami analisis kebijakan. 
sebelumnya kebijakan dianggap tidak memiliki hubungan langsung dengan program 
pencegahan hiv dan aids, kini menganggap analisis kebijakan sangat penting dalam 
penanggulangan dan advokasi perubahan kebijakan hiv dan aids. 

4) Penerima manfaat mengalami peningkatan kapasitas pengetahuan mengenai 
pentingnya pembuatan kebijakan berbasis bukti, dan pengetahuan sistem kesehatan 
nasional, kebijakan kesehatan dan upaya penanggulangan hiv dan aids di indonesia. 

5) Peningkatan kapasitas keterampilan dalam melakukan penelitian kebijakan dan 
penelitian kualitatif, penelitian yang sebelumnya belum pernah dilakukan.

6) Penerima manfaat termotivasi melakukan penelitian lanjutan terkait dengan kebijakan 
penanggulangan hiv dan aids, dengan mengembangkan tema kemiskinan, 
feminisme dan marginalitas. 

7) Penerima manfaat menggunakan hasil analisis kebijakan sebagai bahan perkuliahan, 
memublikasikan hasil analisis kebijakan ke dalam jurnal universitas, dan mendorong 
mahasiswa melakukan analisis kebijakan.

penjabaran kebijakan dan penyusunan 
program AIDS di sistem kesehatan pada 
tingkat nasional dan sub-nasional

a.
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2. Domain Perubahan Komunitas

(1) Komunitas penerima manfaat—dosen dan mahasiswa—menjadikan isu analisis 
kebijakan sebagai topik diskusi, dan tertarik melakukan analisis kebijakan dan 
sistem kesehatan. hasil analisis kebijakan bisa mengubah sikap mahasiswa dalam 
menghadapi persoalan terkait hiv dan aids. 

3. Domain Perubahan Institusi

(1) dalam institusi tempat penerima manfaat muncul dukungan, ketertarikan dan 
keinginan melakukan analisis kebijakan. 

(2) PKMK mendapatkan posisi strategis institusi dalam peta jaringan penanggulangan 
hiv dan aids, termasuk menjadi rujukan para pelaku penanggulangan hiv dan aids. 
tetapi sering kali masih bersifat individu, belum bersifat kelembagaan.

4. Domain Perubahan Kebijakan

(1) sudah ada pemerintah kota dan kabupaten yang mengubah kebijakannya dengan 
memberikan izin kepada sKPd dalam struktur Komisi Penanggulangan aids daerah 
(KPad) menganggarkan kegiatan penanggulangan hiv dan aids. 

(2) dinas Kesehatan Provinsi diY, dinas Kesehatan Kota semarang dan rumah sakit 
menandatangani kesepakatan dalam memberikan layanan Komprehensif 
berkelanjutan (lKb). 

(3) Pengambil kebijakan, terutama nasional, baru menjadikan hasil penelitian sebatas 
sebagai wacana bersama, belum membuahkan perubahan pada kebijakan.
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1. Pemanfaatan Website : www.kebijakanaidsindonesia.net

(1) Pengembangan website menjadikan PKMK dikenal tidak hanya sebagai pusat 
kebijakan kesehatan umum, melainkan sebagai sumber informasi yang dipercaya 
mengenai kebijakan hiv dan aids di indonesia.

(2) Pengetahuan dan informasi yang diunggah selalui up to date dan disertai tautan ke 
sumber informasi yang sesuai, sehingga cukup banyak dimanfaatkan publik.

(3) Website bisa menjadi rujukan untuk mengakses pelaksanaan program karena 
diintegrasikan dengan kegiatan program yang lain.

(4) Penyediaan dokumen dalam format pdf cukup memudahkan pengguna dalam 
mengunduh dan bisa dibaca dengan berbagai jenis gawai.

berdasarkan survei pengguna yang melibatkan 85 responden, perempuan, laki-laki dan 
waria, bisa ditarik simpulan sebagai berikut:

(1) Pengguna website berasal dari berbagai provinsi di indonesia, dengan latar pekerjaan 
dan bidang pekerjaan yang beragam, terutama bidang kesehatan, pendidikan dan 
sosial. 

pengembangan sarana penghubung dan
advokasi manajemen pengetahuan pada
tingkat nasional dan provinsi

b.
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(2) sebagian besar pengguna mengakses informasi dari website untuk meningkatkan 
pengetahuan atau informasi, dan perencanaan program penanggulangan hiv dan 
aids, dan hanya sebagian kecil yang berkepentingan untuk pengembangan pe-
nelitian.

(3) Website menjadi rujukan utama penanggulangan hiv dan aids di indonesia 
dengan sebagian besar responden mengunjungi website setiap hari. 

(4) Alert (pemberitahuan pembaharuan isi) menjadi faktor utama pengguna 
mengakses website. 

(5) tampilan menarik dengan kemudahan perpindahan dari satu halaman ke halaman 
lain dengan navigasi yang disediakan.

(6) Website berpotensi dikembangkan sebagai media interaksi dan pertukaran 
pengetahuan dan pengalaman para penggunanya.

(7) Website sudah bisa memenuhi kebutuhan pengetahuan dan informasi saat men-
gakses website. informasi yang banyak diakses berita mengenai hiv dan aids, se-
lain kebijakan, peraturan perundangan dan hasil penelitian.

(8) isi website sudah sesuai dengan program analisis kebijakan penanggulangan hiv 
dan aids. hal ini sesuai dengan responden yang menilai informasi dalam website 
sudah memenuhi kebutuhan informasi yang dicarinya, kecuali hanya sebagian 
kecil yang menyatakan belum memenuhi kebutuhan informasinya. 

(9) informasi mengenai promosi pencegahan hiv dan aids, para pengguna 
membutuhkan informasi kebijakan, hasil penelitian dan informasi program. 

(10) informasi perawatan dan dukungan dalam penanggulangan hiv dan aids, para 
pengguna membutuhkan informasi peraturan dan perundangan, kebijakan dan 
hasil penelitian. 

(11) informasi mitigasi dampak dalam penanggulangan hiv dan aids pengguna 
membutuhkan informasi kebijakan, hasil penelitian, dan informasi mengenai 
pedoman. 

(12) informasi tata kelola penanggulangan hiv dan aids, pengguna membutuhkan 
informasi kebijakan, informasi program, dan peraturan dan perundangan. 
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2. Blended Learning
Blended learning efektif sebagai metode pembelajaran mengenai kebijakan 
penanggulangan hiv dan aids dalam sistem kesehatan nasional. 

3. Diskusi Kultural

(1) bisa mempertemukan gagasan dan pengalaman multistakeholder dalam 
penanggulangan hiv dan aids. 

(2) Mampu melakukan dekonstruksi terhadap dunia penelitian dan penulisan 
yang menjadi ranah istimewa bagi peneliti, menjadi populis.

(3) Pengetahuan yang didapatkan digunakan sebagai rujukan pengembangan 
program dan strategi penanggulangan hiv dan aids di lsM dan organisasi 
komunitas. 

(4) Penanggulangan hiv dan aids perlu diperluas, tak terbatas pada populasi 
kunci, tetapi menjangkau kelompok rentan lain, seperti penyandang 
disabilitas.

(5) syarat menjadi host harus memiliki kemampuan membumikan bahasa 
ilmiah-akademis ke bahasa yang mudah dipahami dan sederhana. 
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1. Perlu difasilitasi penyusunan rencana aksi untuk:

(a) mengarusutamakan analisis kebijakan dalam kelembagaan PKMK.

(b) mengarusutamakan pemanfaatan teknologi informasi dalam program-program 
diskusi berbasis komunitas.

(c) mengarusutamakan tujuan program menjadi tujuan bersama lembaga-lembaga 
penelitian, institusi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi 
berbasis komunitas—termasuk kemungkinan mengembangkan penelitian 
lanjutan; 

(d) pembagian peran mencapai tujuan program: siapa akan melakukan 
diseminasi—termasuk melakukan perbaikan hasil analisis untuk pengiriman ke 
jurnal internasional dan kemungkinan memproduksi ulang hasil penelitian ke 
dalam format buku yang lebih populer, siapa melakukan kampanye, dan siapa 
melakukan lobby dan negosiasi untuk memengaruhi perubahan kebijakan pada 
level nasional dan daerah berdasarkan hasil-hasil analisis kebijakan; 

(e) pemetaan secara jelas lembaga-lembaga yang akan diadvokasi dalam 
melakukan perubahan kebijakan untuk menjamin terwujudnya gagasan 
integrasi penanggulangan hiv dan aids ke dalam sistem kesehatan nasional.

2. tradisi diskusi kultural perlu terus dilakukan dengan mengembangkan sistem 
‘ngunduh’ secara bergantian di antara lembaga penelitian, nGo, pemerintah dan 
komunitas.

3. Blended Learning perlu dikembangkan dengan sistem biaya ditanggung sepenuhnya 
oleh peserta dan ditingkatkan menjadi model sertifikasi. bagi komunitas perlu 
dikembangkan mekanisme beasiswa dalam mengikuti program ini.

4. Website perlu dikembangkan ke arah portal dan clearing house, dengan isi bersifat 
interaktif, memperkaya informasi, mengembangkan mekanisme jurnalis warga, dan 
meningkatkan tampilan sehingga lebih menarik dan kemudahan dalam bernavigasi.
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Pada umumnya, membaca laporan pelaksanaan program akan sangat 
menjenuhkan. Terlebih manakala penulisannya terjebak pada pengungkapan 
keberhasilan-keberhasilan belaka. Penaka tukang sulap, yang hampir tak 
p e r n a h  m e n e m u i  k e g a g a l a n .  L a n t a s ,  t a k  m e n g h e r a n k a n  s a a t 
kecenderungannya: narsis.

Dari Penelitian ke Gerakan Perubahan, juga sebuah laporan program dalam 
rentang waktu 3 (tiga) tahun. Tetapi kejenuhan tak akan ditemukan saat 
membacanya. Laporan dengan pendekatan The Most Significant Change 
(MSC), ditulis menggunakan gaya jurnalisme dengan bahasa sederhana dan 
mengalir. Sungguh mengasyikkan, tak ubahnya membaca sebuah majalah 
saja rasanya.

Penyajian informasi cukup lengkap, tak hanya keberhasilan tapi juga 
tantangan-tantangan dan ketidatercapaian program. Sebuah keberanian 
yang lahir dari keinginan untuk bersikap jujur. Inilah wujud transformasi nilai 
terhadap makhluk 'evaluasi', yang acap kali dianggap sebagai momok bagi 
banyak kalangan.

Maka, laporan ini lebih tepatnya disebut narasi pembelajaran. Ia menjadi 
etalase subyektivitas para penulis narasi dan narasumber yang terlibat dalam 
penulisannya. Mereka secara bebas menyampaikan pandangannya: mana 
berhasil, mana gagal, kenapa bisa berhasil dan kenapa menjadi gagal. Tak ada 
yang ditutupi, tak ada yang disembunyikan. Tak hanya ketelanjangan, 
melainkan juga menelanjangi. Ia dokumen terbuka bagi siapa saja yang 
hendak belajar.***

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Baru Sayap Utara
Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 5528
email: chpm@ugm.ac.id
Telp/Fax (hunting) (+62274) 549425

http://kebijakanaidsindonesia.net

Kebijakan AIDS Indonesia
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