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ABSTRAK  

 
 
AIDS (Aquired Immuno Deficiency Syndrome) merupakan kumpulan beberapa 
penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) yang 
mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh 
manusia yang berakibat turun atau hilangnya daya tahan tubuh. Di Kabupaten 
Temanggung jumlah kasus HIV/AIDS dari tahun 1997 sampai 2011 mencapai 
143 kasus. Jenis penelitian Observasional dengan metode penelitian Deskriptif 
melalui pendekatan  System Informasi Geografis (SIG). Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menggambarkan distribusi persebaran kasus HIV/AIDS dan 
pelayanan kesehatan. Hasil analisis penderita HIV/AIDS berjenis kelamin laki-
laki mencapai (63%). Penderita yang paling banyak yaitu di usia produktif, antar 
umur 15-30 mencapai (61%), Mayoritas penderita HIV/AIDS jenis pekerjaanya 
sebagai wiraswasta. Penderita yang terinfeksi penyakit HIV/AIDS tidak 
mempunyai riwayat pendidikan sejumlah (44%). Faktor risiko tertinggi pada 
penderita HIV/AIDS di Kabupaten Temanggung melalui hubungan seksual atau 
Heterosexsual (44%). Paling banyak ditemukan kasus HIV/AIDS yaitu di 
Kecamatan Parakan dengan jumlah Kasus 48 (35%) penderita. sebaiknya dari 
petugas dinas maupun KPA, mengkoordinasikan dari beberapa sektor lain guna 
menyusun langkah-langkah strategis penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten 
Temanggung  yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran 
penyakit HIV/AIDS. 

Kata Kunci : Epidemiologi, HIV/AIDS, SIG (Sistem Informasi Geografis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
AIDS (aquired Immuno Deficiency Syndrome) is a collection of several diseases 
caused by HIV (Human Immunodeficiency Virus) is easily transmissible and 
lethal. The virus destroys the human immune system resulting in dropped or loss 
of stamina. In County Waterford number of cases of HIV / AIDS from 1997 to 
2011 reached 143 cases. Observational research type descriptive research 
method approach Geographical Information System (GIS). The purpose of this 
study was to describe the distribution of the spread of HIV / AIDS and health 
care. The results of the analysis of HIV / AIDS sex men reached (63%). Patients 
who are in the most productive age, between ages 15-30 reached (61%), the 
majority of people with HIV / AIDS work as a self-employed types. Patients who 
are infected with HIV / AIDS do not have a history of education (44%). Highest 
risk factors in people with HIV / AIDS in County Waterford by sexual contact or 
Heterosexsual (44%). Most cases of HIV / AIDS are in sub Parakan by the 
number of cases 48 (35%) patients. preferably from office and KPA officials, 
coordinate of some other sectors to draw up strategic measures to combat HIV / 
AIDS in County Waterford that aims to prevent and control the spread of HIV / 
AIDS. 
 
Keywords: Epidemiology, HIV / AIDS, GIS (Geographic Information System). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

AIDS (Aquired Immuno Deficiency Syndrome) merupakan kumpulan gejala 
penyakit yang disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang 
mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh 
manusia yang berakibat turun atau hilangnya daya tahan tubuh sehingga mudah 
terjangkit dan meninggal karena infeksi, kanker dan lain-lain, sampai saat ini 
belum ditemukan vaksin dan pencegahnya. Pengobatan yang ada saat ini hanya 
untuk menghambat perkembangan virus dalam darah. Pada umumnya jangka 
waktu antara terkena infeksi dan munculnya gejala penyakit pada orang dewasa 
memakan waktu rata-rata 6-10 tahun. Cara penularan HIV adalah melalui 
hubungan seksual yang tidak aman, menggunakan jarum suntik secara bergantian, 
transfusi darah yang terinfeksi HIV dan penularan dari ibu yang terinfeksi HIV ke 
janin dan bayi. Semua cara penularan HIV dan AIDS berkaitan dengan perilaku, 
sehingga perlu adanya intervensi untuk mengidentifikasi perilaku pada sasaran 
kelompok beresiko (Depkes RI, 2010). 

WHO menggungkapkan bahwa duapuluh tahun sejak ditemukanya virus 
HIV secara klinis telah menjangkiti sekitar 56 juta orang di seluruh dunia. 22 juta 
diantaranya meninggal dunia. Pada akhir tahun 2011, jumlah orang yang hidup 
dengan HIV sekitar 34,2 juta. Pada tahun yang sama, sekitar 2,5 juta orang yang 
baru terinfeksi, dan 1,7 meninggal karena AIDS, termasuk 230 anak-anak. Lebih 
dari 8 juta orang di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang 
menerima terapi ARV (Antiretroviral) pada akhir 2011.  

Kasus AIDS pertama kali di temukan di Indonesia pada tanggal 1 Juli 1987. 
Situasi HIV/AIDS tahun 1987 sampai dengan Maret 2012 yakni kasus HIV/AIDS 
tersebar di 386 (73,9%) dari 498 Kabupaten/ Kota diseluruh (33) provinsi di 
Indonesia.  Dari total populasi penduduk sebanyak 240 juta jiwa, Indonesia 
memiliki prevalensi HIV sebesar 0,24% dengan estimasi ODHA 186.000, bahkan 
bisa mencapai 200.000. sedangkan jumlah kasus HIV/AIDS pada tahun 2011 
mengalami penurunan, tercatat sebanyak 15.509 dinyatakan positif HIV dan AIDS 
mencapai 4.917. turunya jumlah penderita itu juga berakibat pada angka kematian 
akibat HIV/AIDS, dari tahun 1987 hingga data terakhir September 2011, 
Indonesia berhasil menurunkan angka kematian hingga dibawah 2%. Hal ini 
menunjukkan program perlindungan dan penyembuhan dikatakan berhasil. Target 
prevalensi penderita AIDS Indonesia telah mencapai target Millenium 
Development Gols di tahun 2014 yakni 0,24 % dari target dibawah 0,5 %. Target 
lainya seperti penggunaan Kondom pada hubungan seks berisiko tinggi belum 
tercapai. Saat ini baru 35% perempuan dan laki-laki yang menggunakan kondom 
20%, sementara target di tahun 2014 adalah 65% untuk perempuan dan 50% 
untuk laki-laki (Depkes RI, 2011). 

Jumlah komulatif kasus HIV & AIDS di Jawa Tengah sampai dengan 
September 2011 tecatat sebayak 4.299 kasus terdiri dari 2.400 kasus pengidap 
HIV dan 1.899 kasus AIDS, 555 orang di antaranya sudah meninggal dunia. 

Di Kabupaten Temanggung kasus HIV pertama kali di temukan pada tahun 
1997 dengan jumlah 1 kasus, dilaporkan sampai dengan 31 Desember 2011 
jumlah HIV & AIDS di  kabupaten Temanggung mencapai 172 kasus yang terdiri 



dari 91 kasus mengidap HIV dan 81 kasus AIDS, 80 orang di antaranya sudah 
meninggal dunia (Dinkes Temanggung, 2011). 
1. Pola Persebaran Penyakit HIV/AIDS 

Menurut Notoatmojo (2009), pola persebaran dibagi menjadi 3 yaitu: 
a. Orang 

1) Jenis Kelamin 
         Menurut Faqih (1987), jenis kelamin (seks) adalah perbedaan 
antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak lahir. Seks 
berkaitan dengan tubuh laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki 
memproduksikan sperma, sementara perempuan menghasilkan sel telur 
dan secara biologis mampu untuk menstruasi, hamil dan menyusui. 

2) Pendidikan 
     Menurut Umar (2000), pendidikan Secara Etimologis, pendidikan 

berasal dari kata kerja educate, dan dalam bahasa latin educare yang 
memiliki konotasi melatih atau menjinakan, bisa juga diartikan 
menyuburkan. Peserta didik yang dalam proses kedewasaan (pendidikan) 
disiapkan untuk mampu berperilaku baik, memiliki sopan santun, 
sehingga memberikan ciri khas sebagai manusia yang bernilai, mampu 
menunjukkan jati dirinya, bertanggung jawab dengan apa yang menjadi 
pilihan hatinya. 

3) Usia 
        Menurut Notoatmodjo (2009), usia adalah variabel yang selalu 

diperhatikan didalam penyelidikan-penyelidikan epidemiologi. Angka-
angka kesakitan maupun kematian hampir semua keadaan menunjukkan 
hubungan dengan umur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, umur 
diartikan dengan masa hidup seseorang atau sejak dilahirkan. Pada 
dasarnya tidak ada perbedaan antara umur dan usia keduanya 
mengandung pengertian yang sama yaitu rentang masa hidup seseorang. 

4) Faktor Risiko 
      Kelompok berisiko tertular adalah mereka yang berprilaku 

sedemikian rupa sehingga sangat berisiko untuk tertular HIV/AIDS. 
Dalam kelompok ini termasuk penjaja seks baik perempuan maupun 
laki-laki, pelanggan penjaja seks dan pelanggan penjajanya serta lelaki 
suka lelaki diantaranya yaitu: Narkoba, Waria, Heteroseksual, 
Homoseksual, dan Pekerja Seks. 

b. Tempat 
1) Jarak Pelayanan Kesehatan 

Pada umumnya pasien-pasien akan mencari tempat pertolongan 
kesehatan ke fasilitas kesehatan yang berlokasi di dekat tempat tinggal 
mereka. Bila karena alasan tertentu mereka mendatangi tempat pelayanan 
yang jauh maka petugas klinik tersebut harus mampu membantu dan 
menjelaskan fasilitas kesehatan terdekat yang dapat memberikan 
perawatan dan pelayanan kesehatan lanjutan. Fasilitas kesehatan tersebut 
harus memiliki kemampuan yang dapat diandalkan untuk melayani 
berbagai keperluan pemulihan kondisi kesehatan, pertolongan gawat 



darurat yang memadai atau pelayanan kontrasepsi yang komprehensif 
bagi pasien-pasien yang membutuhkan (Saifuddin, 2003). 

c. Waktu 
Hubungan antara waktu dan penyakit merupakan adalah kebutuhan 

dasar didalam analisis epidemiologi. Oleh karena itu perubahan-perubahan 
penyakit menurut waktu menunjukkan adanya perubahan faktor-faktor 
etiologis. Melihat kapan awal mula kejadian penyakit tersebut terjadi dan 
waktu dimana terjadi perubahan. 

 
2. Analisis Spasial 

Data Spasial merupakan dasar suatu komputer dalam operasionalnya 
untuk Sistem Informasi Geografis. Terutama didalam basis sistem digital. 
Analisis spasial adalah suatu teknik atau proses yang melibatkan sejumlah 
hitungan dan evaluasi logika (matematis) yang dilakukan dalam rangka 
mencari atau menemukan (potensi) hubungan (relationship) atau pola-pola 
yang (mungkin) terdapat diantara unsur-unsur geografis yang terdukung di 
dalam digital dengan batas-batas wilayah studi tertentu (Prahasta, 2009). 

 
METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Observasional melalui pendekatan 
Deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau 
memaparkan peristiwa-peristiwa urgen yang terjadi pada masa kini. Penelitian 
deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama 
untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan objektif. Metode 
penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan 
yang dihadapai pada situasi sekarang. 

 
HASIL 

Masalah kesehatan di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor 
keturunan, lingkungan, prilaku, dan pelayanan kesehatan. Analisis pada penderita 
HIV/AIDS menunjukkan karakteristik dari responden menurut, jenis kelamin, 
umur, pekerjaan, pendidikan, dan faktor resiko. Hasil dari penelitian pada 
penderita  HIV/AIDS di Kabupaten Temanggung dari tahun 1997-2011, 
keseluruhan terdapat 143 penderita. Diketahui jenis kelamin pada penderita 
HIV/AIDS di Kabupaten Temanggung laki-laki mencapai 90 (63%), sedangkan 
perempuan 53 (37%). Rata-rata umur responden penderita HIV/AIDS di 
Kabupaten Temanggung yaitu, umur antara 0-14 dengan jumlah 12 penderita 
(9%), 15-30 sejumlah 87 penderita (61%), 31-50 sejumlah 42 penderita (29%), 
dan umur antara 51-80 sejumlah 2 penderita (1%). Jenis pekerjaan pada penderita 
HIV/AIDS di Kabupaten Temanggung yaitu wiraswasta dengan jumlah 87 (61%), 
ibu rumah tangga (IRT) sejumlah 28 (20%), selanjutnya guru dan pelaut sama 
sejumlah 3 (2%), buruh serabutan dan sopir dengan jumlah yang sama 2 (1%), dan 
PNS, petani, tukang batu sama dengan angka 1 (1%), sedangkan penderita yang 
belum bekerja atau masih dibawah umur mencapai 15 (10%). Karakeristik 
penderita HIV/AIDS di Kabupaten Temanggung yaitu, yang tidak sekolah 
sejumlah 63 (44%), tingkat dasar SD sejumlah 28 (19%), SMP sejumlah 18 



(13%), SMA 31 (22%), dan jenjang perguruan tinggi sejumlah 3 (2%). 
Karakteristik penderita HIV/AIDS di Kabupaten Temanggung yaitu, faktor resiko 
Heteroseksual 63 (44%), Narkoba 54 (38%), faktor risiko perinatal, anak ODHA, 
dan waria dengan jumlah 6 (4%), dan pada faktor risiko Homoseksual, penasun 
dan pajanan sejumlah 1 (1%). Hasil analisis penderita HIV/AIDS di Kabupaten 
Temanggung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  
 

No Jenis Kelamin Frekuensi Presentase  
1 Laki-laki 90 63 
2 Perempuan 53 37 

Jumlah 143 100 % 
 

No Umur Frekuensi Presentase  
1 0-14 12 9  
2 15-30 87 61  
3 31-50 42 29  
4 51-80 2 1  

Jumlah 143 100 % 
 

 
No Pekerjaan Frekuensi Presentase  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Tani 
Buruh 
Guru 
Ibu rumah tangga (IRT) 
Pelaut 
pns 
sopir 
Wiraswasta 
tukang batu 
tidak kerja 

1 
2 
3 
28 
3 
1 
2 
87 
1 
15 

1  
1  
2  
20 
2 
1 
1 
61 
1 

 10 

Jumlah 143 100 % 
 

 
No Pendidikan Frekuensi Presentase  
1 Tidak sekolah 63 44 
2 SD/MI 28 19 
3 SMPMTS 18 13 
4 
5 

SMA/SMK 
Perguruan Tinggi 

31 
3 

22 
2 

Jumlah 143 100 % 
 



No Faktor Risiko Frekuensi Presentase  
1 Narkoba 54 38 
2 Perinatal 6 4 
3 Heteroseksual 63 44  
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

Anak ODHA 
Istri Penasun 
PSK 
Waria 
Homoseksual 
Pajanan 
 

6 
1 
4 
6 
2 
1 
 

4 
1 
3 
4 
1 
1 
  

Jumlah 143 100 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Distribusi Persebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Temanggung 
tahun 1997-2011 

 
Persebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Temanggung. Berdasarkan 

analisis data yang diaplikasikan menggunakan perangkat lunak GIS pada gambar 
4. diatas, menampilkan informasi geografis hasil pemetaan menunjukkan 
persebaran penderita sangat merata, hampir semua kecamatan di wilayah 
Kabupaten Temanggung, terdapat penderita HIV/AIDS, Dari 20 kecamatan 
terdapat 3 kecamatan yang tidak ada penderita. Kecamatan yang terdapat 
penderitanya yaitu, Parakan, Temanggung, Bulu, Kedu, Kandangan, Kaloran, 
Kranggan, Pringsurat, Tembarak, Selopampang, Jumo, Ngadirejo, Bejen, 
Candiroto, Tretep, Kledung, dan Bansari. Sedangkan kecamatan yang sama sekali 
tidak ada penderitanya yaitu kecamatan Tlogomulyo, Gemawang, dan Wonoboyo. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Gambar 2. Distribusi Lokasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas di  
Kabupaten Temanggung. 

 
Berdasarkan hasil survei lapangan yang di aplikasikan menggunakan program 

perangkat lunak GIS, hasil dari gambar 5 diatas menampilkan informasi geografis 
pelayanan kesehatan puskesmas. Dari 20 Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten 
Temanggung, masing-masing kecamatan terdapat 1 pelayanan kesehatan puskesmas. 
Selain itu di RSUD terdapat 1 klinik yang melayani pengobatan antiretrovirus pada 
penderita HIV/AIDS.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Peta persebaran penyakit HIV/AIDS dan pelayanan kesehatan puskesmas 
di Kabupaten Temanggung. 

 



No Jarak Frekuensi Presentase 
1 Dekat (< 1 km ) 67 47 
2 Jauh  (1-5 km ) 56 39 
3 Sangat jauh (> 5 km ) 20 14 
Jumlah 143 100 % 

 

Jarak pelayanan kesehatan dengan persebaran kasus HIV/AIDS di 
Kabupaten Temanggung diketahui dengan jarak yang dekat (< 1km) yaitu 
sejumlah 67 (47%), jarak yang termasuk jauh (1-5 km) sejumlah 56 (39%), dan 
jarak yang sangat jauh (>5 km) sejumlah 20 (14%). Analisis yang digunakan 
untuk mengetahui jarak penderita dengan pelayanan kesehatan yaitu analisis 
Buffer, merupakan satu kesatuan dari perangkat lunak GIS untuk menggabungkan 
kedua unsur tersebut. Sehingga akan menghasilkan gambaran geografis yang 
menghubungkan kedua unsur tersebut. Distribusi peta dapat dilihat pada bambar 
4.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4. Distribusi jarak pelayanan kesehatan Puskesmas dengan penderita. 
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PEMBAHASAN 

 Hasil dari penelitian pada penderita  HIV/AIDS di Kabupaten 
Temanggung dari tahun 1997-2011, keseluruhan terdapat 143 penderita. Penderita 
HIV/AIDS yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 90 (63%), dan 
perempuan sejumlah 53 (37%). Hal ini disebabkan karena HIV lebih banyak 
ditularkan di kalangan pria gay dan pengguna obat-obatan terlarang yang sebagian 
besar digunakan oleh para kaum pria. Hasil penelitian karakteristik responden 
menurut umur terhadap persebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten 
Temanggung menunjukkan perolehan angka tertinggi pada usia 15-30 diketahui 
penderita sejumlah 87 (61%) kasus, yang termasuk dalam usia produktif. Jenis 
pekerjaan dapat berperan didalam timbulnya beberapa jenis penyakit terutama 
penyakit menular. Berdasarkan hasil analisis penderita HIV/AIDS di Kabupaten 
Temanggung, diketahui jumlah penderita yang berprofesi sebagai wiraswasta 
adalah angka yang paling tinggi dengan jumlah penderita mencapai 87 (61%), 
disusul dengan jenis pekerjaan rumah tangga (IRT) sejumlah 28 (20%). Banyak 
penderita yang mempunyai profesi bekerja di dunia bisnis berwiraswasta maupun 
wirausaha. Berdasarkan tingkat pendidikan penderita HIV/AIDS di Kabupaten 
Temanggung, didapatkan hasil yang paling banyak yaitu penderita yang tidak 
mempunyai riwayat pendidikan atau sama sekali belum pernah mendapatkan 
pengalaman di bangku sekolah, dengan jumlah penderita mencapai 63 (44%). 
Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan pengetahuan yang rendah pula 
terhadap persebaran penyakit HIV/AIDS. 

Berdasarkan distribusi faktor risiko penularan penyakit HIV/AIDS yang 
dianalisis di wilayah Kabupaten Temanggung, di temukan hasil penularan virus 
HIV tertinggi melalui hubungan seksual atau Heteroseksual sebanyak 63 (44%), 
selanjutnya Narkoba sejumlah 54 (38%), hasil dengan jumlah yang sama 
penderita dengan faktor risiko perinatal, anak ODHA, dan waria dengan jumlah 6 
(4%), Homoseksual2 (1%), dan pajanan sejumlah 1 (1%). Faktor tersebut 
dikarenakan banyak pria yang berkunjung ke tempat pelacuran.  

Jarak pelayanan kesehatan dengan persebaran kasus HIV/AIDS di 
Kabupaten Temanggung dapat diketahui jarak yang dekat dengan kriteria <1 Km 
yaitu sejumlah 67 (47%), jarak yang termasuk dalam kriteria jauh 1> 5 Km 
sejumlah 56 (39%), dan jarak yang sangat jauh >5 Km sejumlah 20 (14%). Selain 
puskesmas terdapat pusat pelayanan kesehatan yang berada di RSUD kabupaten 
Temanggung sebagai pelayanan pengobatan ARV khusus penderita HIV/AIDS 
yang lokasinya berada di ibu kota Kabupaten Temanggung yang jarak untuk akses 
ke pusat pelayanan tersebut mudah dijangkau. Selain letaknya yang strategis, 
fasilitas sarana maupun prasarana juga sudah memadai bagi para penderita 
HIV/AIDS yang akan berobat maupun konsultasi dengan tenaga medis yang 
sudah memberikan pelayanan khusus bagi penderita. 



KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam peneleitian ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 
1. Analisis karakteristik penderita HIV/AIDS di Kabupaten Temanggung,  

jumlah penderita lebih banyak laki-laki dari pada perempuan, dengan 
perolehan hasil 90 (63%) berbanding 53 (37%). Menggingat fenomena yang 
terjadi di Kabupaten Temanggung penyebaran penyakit tidak hanya 
dikalangan remaja tetapi sudah menjalar ke ibu rumah tangga, remaja, bahkan 
balita. Penderita umumnya masih berusia pemuda dan dewasa atau usia 
produktif antara umur 15-30 tahun 87 (61%). Jenis pekerjaan dapat berperan 
dalam penyebaran timbulnya penyakit, dari sekian banyak penderita, 
mayoritas penderita mempunyai profesi bekerja sebagai wiraswasta sekitar 87 
(61%). Tingkat pendidikan Penderita umumnya tidak mempunyai riwayat 
pendidikan dengan hasil 63 (44%). Faktor risiko tertinggi persebaran penyakit 
HIV/AIDS di Kabupaten Temanggung yaitu Heteroseksual (44%).  

2. Persebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Temanggung, sudah merata 
hampir semua kecamatan terdapat penderita HIV/AIDS. Dari 20 kecamatan, 
terdapat 3 kecamatan yang benar-benar bersih tanpa penderita, dan 17 
kecamatan terdapat penderita HIV/AIDS, penderita yang paling banyak yaitu 
terdapat di kecamatan Parakan sekitar 48 (35%). 

3. Pelayanan kesehatan puskesmas di Kabupaten Temanggung yang mempunyai 
jarak dekat sekitar <1Km yaitu sejumlah 67 (47%), jarak yang termasuk dalam 
kriteria jauh 1>5 Km sejumlah 56 (39%), dan jarak yang sangat jauh dengan 
pelayanan kesehatan >5Km sejumlah 20 (14%). Pelayanan kesehatan yang 
menyediakan pengobatan ARV bagi penderita HIV/AIDS, terdapat di RSUD 
yang terletak di ibu Kota Kabupaten Temanggung yang rata-rata akses untuk 
mendapatkan pengobatan tersebut sudah meadai dan terfasilitasi. 

 
SARAN 
 
1. Bagi Instansi Kesehatan 

Sebaiknya dari petugas dinas maupun KPA, mengkoordinasikan dari 
beberapa sektor lain (Dinas Sosial, PMI, dan LSM) guna menyusun langkah-
langkah strategis penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Temanggung  
yang bertujuan untuk mencegah dan menaggulangi penyebaran penyakit 
HIV/AIDS di berlakukan terhadap semua kelompok yang mempunyai resiko 
tinggi terhadap penularan, serta diharapkan Pemerintah Daerah dapat 
menambah Anggaran untuk Tahun kedepan dan KPA Nasional memberikan 
bantuan dana maupun sarana kelengkapan kantor guna memperlancar kinerja 
petugas dinas kesehatan. 

 
2. Bagi Masyarakat 

Sebaiknya masyarakat bisa saling memberikan informasi terkait 
pengetahuan tentang penyakit HIV/AIDS. Sehingga masyarakat turut ikut 
berperan aktif dalam upaya penaggulangan penyebaran penyakit HIV/AIDS 



dan menjaga keamanan untuk mengurangi resiko penularan penyakit 
HIV/AIDS. 

 
3. Bagi Peneliti Lain 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refrensi untuk penelitian 
selanjutnya terkait penyakit HIV/AIDS dengan menambahkan beberapa 
variabel- variabel yang akan di susun untuk penelitian selanjutnya. 

b. Peneliti selanjutnya bisa mengembangkan penelitian yang sama tetapi 
didaerah yang lain atau endemis HIV/AIDS, sehingga dapat diketahui 
lebih dalam lagi faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran penyakit 
HIV/AIDS. 
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