
Strategi Penanggulangan HIV/AIDS di BOJONEGORO 

Tanggal  : 8 Januari 2015 

Tempat  : Ruang Pertemuan Lakpesdam Bojonegoro 

Peserta  : KPA Bojonegoro,SKPD,Ormas Perempuan,BEM,Organisasi Ekstra Kampus 

 

Kendala KPA 

1. Masing masing pokja Masih berkutat pada program sendiri dan belum mengikat lintas sector 

untuk berjalan bareng. 

2. Pelaporan di KPA dari masing masing POKJA belum berjalan. Akhirnya kita tidak tahu sehingga 

kita sulit untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan. 

3. Susah  untuk menjaga dari ODHA untuk tetap mau berobat. 

4. Sosialisasi secara berkelompok dan memang kurangnya daya tangkap dari masing masing 

peserta sosialisasi. 

 

Masalah  

 

1. Tingkat pendidikan 

2. Kurangnya kesadaran masyakat 

3. Di pemerintah belum terintegrasi  informasi deteksi HIV 

4. Masalah aturan yang menjadi problem dalam penganggaran untuk pananganan HIV( belum ada 

perhatian kusus untuk pengalokasian anggaran) 

5. Kurangnya deteksi dini 

6. Stikma masyarakat bahwa terkena HIV merupakan aib sehingga cenderung tidak mau terbuka 

terkait penyakitnya. Bahkan tidak semua petugas kesehatan bisa menganggap biasa alias berlebihan 

terhadap penanganan HIV. 

7. Belum adanya lembaga ( LSM ) yang bisa di ajak bermitra un tuk penanganan HIV. 

8. Dalam permenkes sudah diiatur kepada siapa saja informasi oda di berikan. 

 

 

Rekomendasi  

Usulan  

1. KPA melakukan tes darah masal ( ini termasuk kendala kita  karena tidak mudah orang untuk 

mau melakukan tes darah) 

a. Perlunya aturan untuk melakukan tes darah. 

b. Bidan desa agar menyarankan pada ibu hamil agar mau mengetes darah 

 



2. Muslimat : usul agar dokter mendatangi dan mensosialisasikan pada anggota muslimat saat ada 

pertemuan di anak cabang se Bojonegoro. ( bisa lewat masing masing anak cabang mengajukan 

surat pemohonan penyuluhan pada kepala Puskemas) 

3. KPAD melakukan jemput bola untuk melakukan kommunikasi dengan ormas ormas yang ada di 

Bojonegoro. Untuk mendata agenda rutin yang dilakukan KPAD untuk bisa di manfaatkan 

sebagai media sosialisasi. 

a. KPA perlu ada pelatihan tenaga penyuluh. 

b. Pengoptimalan kerja POKJA. 

4. KPA menggandeng pemuda dan mahasiswa dari kampus untuk dijadikan sebagai pelpor 

sosialisasi 

5. KPA menghiumpun komunitas yang juga melibatkan ODHA maupun kelompok beresiko. 

6. Ingin membuat kelompok TB dan ODHA. 

7. Ingin ada pembahasan di masing masing pokja untuk membahas program dari masing masingf 

pokja 

8. Diskusi dan penyuluhan informal.oleh ormas ormas yang ada 

9. KPAD mengkapanyekan HIV di tempat mangkal PSK 

10. Pengoptimalan kerja KPAD dengan Perda atau Perbub. 

 

 

 

 


