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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

2.1 Kebijakan Publik 

Kebijakan publik menitikberatkan pada publik dan problem-problemnya, Jhon 

Dewey mengatakan kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan 

persoalan-persoalan publik disusun dan didefinisikan serta bagaimana kesemua itu 

diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik (dalam 

Wicaksono,2006:63). 

 

Dalam teori public policy disebutkan bahwa suatu kebijakan pemerintah 

dirumuskan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. 

Permasalahan tersebut muncul kepermukaan karena adanya kebutuhan masyarakat 

yang tidak terealisasikan. Kebijakan publik dalam definisi yang terkenal dari 

Thomas R. Dye dalam Pasolog (2010:39) adalah apapun yang dipilih pemerintah 

untuk dilakukan atau tidak dilakukan.  

 

Menurut Wiliam N. Dunn dalam Pasolog (2010:39) kebijakan publik adalah 

suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh 

lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas 

pemerintahan.  

 

Lester dan Stewart dalam Kusumanegara (2010:4) mendefinisikan kebijakan 

publik adalah kebijakan yang dibuat oleh institusi otoritatif yang ditujukan untuk 

mengatasi persoalan-persoalan publik.  
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Kemudian Eulau dan Prewit Mendefinisikan kebijakan publik adalah 

keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan tingkah laku 

dari mereka yang membuat dan dari mereka yang memahami keputusan tersebut 

(dalam Agustino,2008:7) 

 

Edward dan Sharkey (dalam Pasolog.2010:4) mendefinisikan kebijakan publik 

adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah, mencakup tujuan-tujuan, 

maksud program pemerintah, pelaksanaan niat dan peraturan. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan kebijakan publik adalah serangkaian 

kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor. 

 

Kebijakan dapat dikelompokkan kedalam sepuluh kelompok yang berkaitan 

dengan kebijakan. Hal ini disebutkan oleh Hogwood dan Gunn menyebutkan 

sepuluh penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian modern. 

a. Kebijakan sebagai suatu merk bagi suatu bidang kegiatan tertentu yang 

dilakukan oleh pemerintah; 

b. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan 

tertentu yang dikehendaki; 

c. Kebijakan sebagai suatu usulan-usulan khusus; 

d. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah; 

e. Kebijakan sebagai suatu pengesahan formal; 

f. Kebijakan sebagai sebuah program; 

g. Kebijakan sebagai output; 
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h. Kebijakan sebagai hasil; 

i. Kebijakan sebagai teori dan model; 

j. Kebijakan sebagai sebuah proses. 

       Sepuluh pengelompokkan tersebut menerangkan kondisi dari suatu keadaan 

dalam penggunaan istilah kebijakan. Hal ini membuat kebijakan dapat ditinjau 

melalui dimensi historis dan membuat kita menyadari bahwa kebijakan memiliki 

fokus yang berbeda (Wicaksono,2006:55). 

Menurut Bridman dan Davis dalam Wicaksono (2006:65) ada lima 

karakteristik kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik pada umunya 

mempunyai tujuan yang didesain untuk dicapai atau tujuan yang dipahami. 

Kedua, kebijakan politik juga melibatkan keputusan beserta dengan 

konsekuensinya. Ketiga, kebijakan publik pada dasarnya terstruktur dan tersusun 

menurut aturan tertentu. Keempat, kebijakan publlik pada hakikatnya adalah 

politis. Kelima, kebijkan publlik bersifat dinamis. 

2.2 Tahapan Proses Kebijakan 

Don K Price (Dalam Wahab,2012:72) menjelaskan bahwa melalui proses 

pembuatan keputusanlah komitmen-komitmen masyarakat yang seringkali masih 

kabur dan abstrak, sebagaimana tampak dalam nilai-nilai dan tujuan-tujuan 

masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor politik ke dalam komitmen-komitmen 

yang lebih spesifik menjadi tindakan-tindakan dan tujuan-tujuan yang konkret. 
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Disamping itu proses pembuatan kebijakan memerlukan rasa tanggungjawab 

yang tinggi dan suatu kemauan untuk mengambil inisiatif dan resiko. Oleh karena 

itu, banyak ahli politik membagi proses penyusunan kebijakan ke dalam beberapa 

tahap. Adapun proses pembuatan kebijakan publik menurut Dunn (2006:24) dapat 

dilihat sebagai berikut: 

a. Penyusunan Agenda: pada tahap ini adalah tempat dimana para masalah 

disaring atau dipilih kira-kira masalah mana yang pantas diagendakan untuk 

dijadikan masalah publik; 

b. Formulasi Kebijakan: Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk 

mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah 

eksekutif keputusan peradilan dan tindakan legislatif; 

c. Adopsi Kebijakan: Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari 

mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga atau keputusan 

peradilan; 

d. Implementasi kebijakan: Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-

unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia; 

e. Penilaian Kebijakan: Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam 

pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan 

yudikatif memenuhi persyaratan perundang-undangan dalam pembuatan 

kebijakan dan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-

ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah 

kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan; 
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Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat oleh pemerintah, baik yang 

dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dalam negeri maupun dengan 

menggunakan tenaga ahli luar negeri, tetapi  ternyata tidak mempunyai pengaruh 

apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak mampu diimplementasikan 

atau bahkan tidak diimplementasikan. 

2.3 Implementasi Kebijakan 

Abidin (2002:186) menyatakan bahwa: “Implementasi atau pelaksanaan 

kebijakan terkait dengan identifikasi permasalahan dan tujuan serta formulasi 

kebijakan sebagai langkah awal dan monitoring serta evaluasi sebagai langkah 

akhir”.  

Menurut Winarno (2007:144) Implementasi dipandang secara luas 

mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, 

organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan 

dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan.  

Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa: “implementasi kebijakan pada 

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dari 

pendapat ahli ini yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi 

kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran 

ditetapkan atau diidentifikasikan oleh keputusan keputusan kebijaksanaan.  
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Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel. 

Menurut Edwards III (Subarsono;2008:90-92) ada empat variabel dalam 

implementasi kebijakan publik yaitu: 

1. Komunikasi  

Keberhasilan Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementor 

mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran 

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) 

sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 

2. Sumber Daya 

Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi 

implementor dan sumber daya financial, sumber daya adalah faktor penting 

untuk mengimplementasi kebijakan agar efektif. 

3. Disposisi 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 

seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. 

4. Struktur Birokrasi 

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara 

keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Kerja sama yang baik dalam 

birokrasi dan struktur yang kondusif akan membuat pelaksanaan kebijakan 

efektif.  

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa supaya kebijakan itu berhasil 

dalam pencapaian tujuannya, maka serangkaian usaha perlu dilakukan diantaranya 

perlu dikomunikasikan secara terbuka, jelas, dan transparan kepada sasaran. 
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Perlunya sumber daya yang berkualitas untuk pelaksanaannya dan perlunya 

dirampungkan struktur pelaksana kebijakan. 

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2007:146) mengatakan bahwa 

“implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-

individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan keputusan 

kebijakan sebelumnya. 

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-

keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu 

maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan 

perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan 

Implementasi Kebijakan Publik adalah suatu tindakan pejabat pemerintah atau 

lembaga pemerintah dalam menyediakan sarana untuk melaksanakan progam 

yang telah ditetapkan sehingga program tersebut dapat menimbulkan dampak 

terhadap tercapainya tujuan. 

Menurut Agustino (2008:185) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan itu 

dapat gagal, tidak membuahkan hasil karena antara lain : 

a. Teori yang menjadi dasar itu tidak tepat. Dalam hal ini demikian, maka harus 

dilakukan reformulation terhadap kebijaksanaan pemerintah itu; 

b. Sarana yang dipilih unutk pelaksanaan tidak efektif; 

c. Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya; 

d. Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar; 
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e. Ketidakpastian faktor intern dan atau faktor ekstern; 

f. Kebijaksanaan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang; 

g. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis; 

h. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang 

dan sumber daya manusia). 

Dari hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan 

kebijaksanaan pemerintah itu, dapatlah diketahui bahwa sejak dalam 

pembentukan kebijaksanaan tersebut sudah harus diperhatikan dan diperhitungkan 

faktor-faktor yang disebutkan di atas. Ripley dan Franklin (dalam Winarno 

2007:145) berpendapat bahwa “implementasi adalah apa yang terjadi setelah 

undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, 

keuntungan atau jenis keluaran nyata”. Istilah implementasi menunjukkan pada 

sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan tujuan 

program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Lebih jauh lagi 

Ripley dan Frangklin (dalam Winarno 2007:145-146) mengatakan bahwa 

Implementasi mencakup banyak kegiatan : 

1. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan 

tanggungjawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber 

yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar; 

2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi 

arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana reancana; 
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3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatankegiatan mereka 

dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban 

kerja; 

4. Badan-badan pelaksana memberikan keuntungan kepada kelompok-kelompok 

target. 

Adapun penjelasan dari cakupan kegiatan implementasi sebuah kebijakan 

sebagaimana yang dikatakan oleh Ripley dan Franklin diatas bahwa dalam 

menjalankan sebuah kebijakan harus memiliki sumber-sumber, adapun sumber 

yang dimaksud meliputi personil atau implementor, peralatan serta sarana 

penunjang keberhasilan suatu kebijakan. Implementor juga memberikan 

pelayanan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai 

wujud dari keluaran nyata sebuah kebijakan. Agar implementasinya berjalan 

secara efektif dan efisien, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh 

stakeholders untuk mengikuti segala ketentuan yang ada agar Implementasi 

Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru dapat terlaksana dengan 

baik. 

 

2.4 Model Implementasi Kebijakan Publik 

a. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn 

Pada model ini proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau 

performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja 

dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang 

berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini juga mengandaikan 
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bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang 

tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel menurut Van 

Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut. 

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika 

dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan 

sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran 

kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level 

warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang 

dapat dikatakan berhasil. 

2. Sumberdaya 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan 

sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses 

implementasi. Ada tiga sumberdaya yang saling berkaitan satu sama lainnya 

yaitu: sumberdaya manusia, sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. 

Dengan tiga sumberdaya tersebut diharapkan bisa mempermudah 

terealisasikannya kebijakan publik. 

3. Karakteristik Agen Pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 

organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. 

Hal  ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat 

banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen 
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pelaksananya. Selain itu,cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan 

perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. 

Semakin luas cakupan implementasi kebijakan maka seharusnya semakin 

besar pula agen yang dilibatkan. 

4. Sikap/Kecenderungan para Pelaksana 

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana sangat banyak 

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerjaimplementasi kebijakan 

publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang 

dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul 

persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. 

5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana 

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 

kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak 

yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-

kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. 

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan 

kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan 

politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja 

implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan 

kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan 

eksternal. 
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2.5 Definisi HIV/AIDS 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus penyebab AIDS yang 

menyerang sel darah putih yang merupakan bagian terpenting dalam sistem 

kekebalan tubuh manusia. Virus ini hidup di dalam darah penderita HIV, virus ini 

juga tidak memandang usia, warna kulit, orientasi seksual, agama maupun faktor 

pembeda lainnya. Sekali saja HIV hidup dalam tubuh manusia, itu artinya kita 

sudah terinfeksi virus ini dan sejauh ini belum ada obat untuk memusnahkan virus 

ini, namun masih banyak upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari 

virus HIV. 

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) adalah kumpulan gejala 

penyakit syndrome akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia atau 

suatu kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang merusak 

sel-sel kekebalan tubuh manusia. 

2.5.1 Sejarah HIV/AIDS 

AIDS bermula dari daratan Afrika. Sejarah HIV/AIDS ini bermula dari 

kebiasaan masyarakat setempat mengkonsumsi daging kera. Darah kera yang 

mengandung virus HIV itu lalu masuk ke tubuh manusia. Virus ini menyebar di 

benua Afrika jauh sebelum penelitian AIDS dilakukan. 

Sejarah HIV/AIDS lainnya bermula pada tahun 1983 dari keberhasilan 

penelitian oleh Jean Claude Cherman dan rekannya Francoise Barre Sinoussi dari 

Perancis, yang berhasil membuktikan bahwa virus HIV adalah penyebab penyakit 

AIDS.  
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Nama AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) sendiri diberi nama 

oleh Centre for Disease Control and Prevention (CDC), di Atlanta, AS. 

Sebelumnya Jean Claude Cherman menyebutnya HTLV-III atau LAV. 

2.5.2 Gejala Virus HIV/AIDS 

Gejala HIV AIDS tidak selalu muncul ketika terinfeksi AIDS. Beberapa 

orang menderita sakit mirip flu dalam waktu beberapa hari hingga berminggu-

minggu setelah terpapar virus. Mereka mengeluh demam, sakit kepala, kelelahan, 

dan kelenjar getah bening membesar di leher. Gejala HIV AIDS bisa jadi salah 

satu atau lebih dari ini semua biasanya hilang dengan sendirinya dalam beberapa 

minggu. 

2.6 Tujuan Pengaturan Penanggulangan HIV dan AIDS 

Adapun tujuan pengaturan penanggulangan HIV dan AIDS dalam 

PERMENKES Nomor 21 Tahun 2013 adalah 

a. Menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru; 

b. Menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan 

yang  berkaitan dengan AIDS; 

c. Meniadakan diskriminasi terhadap ODHA; 

d. Meningkatkan kualitas hidup ODHA; 

e. Mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada 

individu, keluarga dan masyarat. 
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2.7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

Penanggulangan HIV/AIDS 

Untuk mencegah penyakit HIV/AIDS ini semakin parah, maka Kementerian 

Kesehatan membuat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2013 tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS. Dengan adanya PERMENKES tersebut 

diharapkan dapat mengurangi  jumlah kasus penderita HIV/AIDS. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2013 tentang 

Penanggulangan HIV/AIDS . Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi 

pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan 

untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta 

penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi 

dampak negatif yang ditimbulkan. Human Immunodeficiency Virus yang 

selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan Acquired Immuno 

Deficiency Syndrome (AIDS). Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang 

disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan 

pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV kedalam tubuh 

seseorang. 

Peraturan Menteri Kesehatan mempunyai tujuan pokok diantaranya 

melindungi masyarakat dari penularan penyakit, menurunkan angka kesakitan, 

kecacatan, dan kematian akibat HIV/AIDS dan mengurangi dampak sosial, 

budaya, dan ekonomi akibat penyakit HIV/AIDS pada individu, keluarga dan 

masyarakat. 
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Program penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 dilaksanakan dengan cara tepat guna oleh 

pemerintah dengan peran serta masyarakat luas yang meliputi: 

a. Promosi Kesehatan 

Promosi Kesehatan dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada 

masyarakat umum yang dilakukan oleh masyarakat di bawah koordinasi 

Pejabat Kesehatan Masyarakat di wilayahnya. Promosi Kesehatan dilakukan 

melalui penyuluhan dengan komunikasi, informasi dan edukasi serta kegiatan 

konsultasi, bimbingan dan konseling. Promosi Kesehatan ini meliputi: 

a. Iklan layanan masyarakat; 

b. Kampanye penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko 

penularan penyakit; 

c. Promosi kesehatan bagi remaja dan dewasa muda; 

d. Peningkatan kapasitas dalam promosi pencegahan penyalahgunaan napza 

dan penularan HIV kepada tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan yang 

terlatih. 

 

b. Pencegahan Penularan HIV 

Program pencegahan penularan dan penyebaran HIV lebih dipusatkan 

pada pendidikan masyarakat mengenai cara-cara penularan HIV. Dengan 

demikian masyarakat terutama kelompok perilaku beresiko tinggi dapat 

mengubah pola hidup mereka sehingga tidak mudah terjangkit HIV. Dan 

upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah Pertama membiasakan diri dengan 
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perilaku seks yang sehat. Kedua, menggunakan jarum suntik dan alat-alat 

medis yang steril. Ketiga, menjauhi segala bentuk penggunaan Narkoba. 

Keempat, tidak terima transfusi darah dari orang yang mengidap HIV. Kelima, 

menganjurkan wanita yang mengidap HIV untuk tidak hamil. 

 

c. Pemeriksaan diagnosis HIV 

Pemeriksaan diagnosis HIV ini dilakukan untuk mencegah sedini mungkin 

terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV. Pemeriksaan 

diagnosis HIV ini dilakukan berdasarkan prinsip konfidensialitas yaitu dimana 

hasil pemeriksaan harus dirahasiakan dan hanya dapat dibuka kepada yang 

bersangkutan, tenaga kesehatan yang menangani, keluarga terdekat, pasangan 

seksual, dan pihak lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

serta dilakukannya konseling dan Tes HIV oleh tenaga medis yang terlatih dan 

mengerti akan penyakit HIV tersebut. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

1. Yohanes Fritantus dan Nunuk Rukminingsi (2013) “Implementasi Kebijakan 

Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Kota Surabaya”. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya pelaksanaan kebijakan 

penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Surabaya dinilai belum dilaksanakan 

secara maksimal. Faktor yang paling mempengaruhi tidak maksimalnya 

penanggulangan HIV dan AIDS ini adalah komunikasi antar instansi yang 

terkait dalam Komisi Penanggulangan AIDS Kota Surabaya (Fritantus, 2013). 
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2. Aziz Kusuma (2012) “Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan 

HIV/AIDS Di Kabupaten Jayapura”. 

Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan ini, 

komunikasi tidak berjalan dengan baik antara pelaksana dan penerima 

program, mengalami kesulitan pendanaan dalam penanggulangan HIV/AIDS. 

Belum dilibatkannya masyarakat secara langsung dalam berbagai program 

penanggulangan HIV/AIDS. Ini membuktikan belum demokratisnya 

pemerintah Kabupaten Jayapura dalam implementasi kebijakan ini (Aziz, 

2012). 

 

3. Handini (2013) “Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan 

HIV/AIDS di Provinsi Jawa Tengah”. 

Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan 

penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Tengah  mendapatkan hasil Cukup Baik. 

Meskipun masih ada kekurangan dari segi sosialisasi dan pendanaan, namun 

itu semua masih dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah (Handini, 

2013). 

 

2.9 Pandangan Islam terhadap Kebijakan 

Islam menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan 

kehidupan disegala aspek kehidupan seperti agama, ekonomi, sosial budaya, 

politik, pendidikan, kesehatan dan lalin-lain. Kelengkapan ajarannya telah 
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endorong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan pembangunan intelektual 

dan kultural, sumber ajarannya berasal dari AL-Quran dan Hadits. 

Perhatian utama kepemimpinan adalah kebijaksanaan pemerintah yaitu 

apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan atau tidak mengerjakan 

sesuatu. Hal ini sangat penting untuk mengatasi keadaan pemerintah, 

pembangunan dan kemasyarakatan. Karena masyarakat bukan hanya menilai apa 

yang dilaksanakan pemerintah saja tetapi juga apa yang tidak dilaksanakan. 

Kebijakan itu merupakan pengambilan keputusan kebijakan, yaitu memilih 

dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah. Disamping itu, Al-

Quran juga menyoroti mengenai kebijakan pemerintah. Allah menyuruh berlaku 

adil walaupun terhadap saudara dan kerabat sendiri oleh karenanya, pemerintah 

dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya dituntut berlaku seadil-adilnya tanpa 

ada unsur kepentingan pribadi maupun golongan. Pada hakikatnya semua yang 

berkaitan dengan kebijakan pemerintah hendaknya semata-mata untuk 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-

Quran surat AN-Nisa’ ayat 135:  
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka 

Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan 

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. 

Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwa islam menghendaki agar dalam 

pembuatan suatu kebijakan didasari oleh asas keadilan dan kebijakan yang dibuat 

tersebut haruslah memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Selain daripada 

itu kebijakan yang dihasilkan harus memiliki dasar yang jelas dan tidak 

bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. 

2.10 Definisi Konsep 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penafsiran konsep-konsep yang 

terdapat dalam tulisan ini, maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman 

pada teori yang dikemukakan pada tinjauan pustaka. Definisi konsep merupakan 

batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, 

dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya yaitu 

dengan mendefinisikan sebagai berikut: 

a. Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan 

tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau 

sekelompok aktor. 
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b. Implementasi kebijakan adalah tindakan, pelaksanaan atau penerapan dari 

sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Definisi 

lainnya mengenai implementasi adalah merealisasikan sebuah pernyataan 

menjadi sebuah kenyataan 

c. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, 

preventif,diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan 

angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran 

penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak 

negatif yang ditimbulkan. 

d. Human Immunodeficiency Virus yang disingkat HIV adalah virus yang 

menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan 

tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam 

penyakit. 

e. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang disingkat AIDS adalah 

sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem 

kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. 

 

2.11 Konsep Operasional 

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, maka penulis mengacu pada 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

penanggulangan HIV/AIDS yang meliputi 5 (lima) indikator serta sub 

indikatornya sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub indikator 

Analisis Implementasi 

Program 

Penanggulangan 

HIV/AIDS di Kota  

Pekanbaru 

(Studi pada Klinik VCT 

Puskesmas Senapelan) 

PERMENKES Nomor 

21 Tahun 2013 tentang 

Penanggulangan HIV 

dan AIDS 

1. Promosi 

kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pencegahan 

penularan HIV 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pemeriksaan 

Diagnosis HIV 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kegiatan penyuluhan dengan 

metode komunikasi, informasi dan 

eduksi secara sistematis dan 

terorganisasi 

b. Kegiatan konsultasi, bimbingan dan 

konseling untuk tercapainya 

perubahan perilaku pada 

masyarakat umum yang dilakukan 

oleh masyarakat. 

 

a. Dapat dicapai secara efektif dengan 

cara menerapkan pola hidup aman 

dan tidak beresiko 

b. Upaya pencegahan dan sosialisasi 

kepada masyarakat 

c. Pencegahan dalam pengurangan 

dampak buruk pada penggunaan 

NAPZA Suntik 

 

a. Dilakukan untuk mencegah sedini 

mungkin terjadinya penularan atau 

peningkatan kejadian infeksi HIV 

b. Pemeriksaan diagnosis HIV dengan 

konseling dan dilakukan oleh 

tenaga medis yang ahli 

c. Melakukan konseling setelah 

mengikuti tes HIV 

 

 

 

 

 

 

2.10.  Kerangka Pemikiran  

 Kerangka pemikiran ialah penjelasan terhadap gejala yang menjadi objek 

permasalahan penelitian. Agar apa yang diuraikan dalam penelitian ini dapat 

dipahami dengan jelas maka penulis membuat kerangka berpikir sebagai tertera 

pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Analisis Implementasi Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kota  Pekanbaru 

(Studi pada Klinik VCT Puskesmas Senapelan) 

PERMENKES Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS 

 

 

 

 

 

 

1. Promosi kesehatan; 

2. Pencegahan Penularan HIV; 

3. Pemeriksaan Diagnosis HIV; 
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