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Abstrak 
 
Penyakit HIV/AIDS muncul di Kabupaten Boyolali sejak tahun 2005 dan terus 
meningkat sejak tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisis 
penyebaran kasus HIV/AIDS meliputi karakteristik dan ekonomi penderita, serta 
tempat beresiko tinggi di Kabupaten Boyolali pada tahun 2005 sampai dengan 
Juni 2013. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pengukuran titik 
koordinat menggunakan GPS. Objek penelitian ini ialah seluruh penderita 
HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali sejak tahun 2005 hingga bulan Juni 2013, yaitu 
121 penderita yang 48 diantaranya telah meninggal dunia, tempat beresiko tinggi 
terjadinya penularan HIV/AIDS, serta faktor karakteristik penderita (jenis 
kelamin, usia, jenis pekerjaan, sumber penularan, dan status pengobatan) yang 
mempengaruhi persebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali. Analisis 
deskriptif untuk mengetahui distribusi persebaran kasus HIV/AIDS di Kabupaten 
Boyolali. Analisis spasial melalui fitur overlay peta untuk mengetahui persebaran 
kasus HIV/AIDS dengan tempat beresiko tinggi terjadinya penularan HIV/AIDS 
di Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persebaran penderita 
HIV/AIDS pada bagian selatan Kabupaten Boyolali yang memiliki tempat 
beresiko tinggi lebih banyak (60,3%) dibandingkan dengan bagian utara (39,7%) 
yang tidak memiliki tempat beresiko tinggi. Walaupun begitu, <40% penderita 
HIV/AIDS yang tertular dari tempat beresiko tinggi tersebut. 
 
Kata kunci  : HIV/AIDS, tempat beresiko tinggi, analisis spasial 
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ABSTRACT 
 

HIV/AIDS in Boyolali Regency started at 2005 and growing from 2007. The aim 
of this research is to explain the spreader of HIV/AIDS disease analysis including 
character and economic victims, also high risk places District from 2005 until 
June of 2013 in Boyolali Regency. This is a descriptive research with qualitative 
approach by measuring coordinates with GPS. This object research is all of 
people affected by HIV/AIDS in Boyolali District from 2005 until June of 2013, as 
much as 121 people and 48 of them were died, high risk places of HIV/AIDS 
disease spreading, and character victims (sex, age, job, source of spreading, and 
states of medicinal treatment) that can be influence the spreader of HIV/AIDS 
disease in Boyolali Regency. This research used descriptive analysis to 
understanding the distribution of spreader of HIV/AIDS cases in Boyolali 
Regency and spatial analysis using GIS by overlay map to understanding the 
spreader of HIV/AIDS cases and high risk places to transmission of HIV/AIDS 
disease in Boyolali Regency. The result of this research is the spreader of 
HIV/AIDS disease at south of Boyolali Regency in which high risk places there 
already have more people affected by HIV/AIDS (60,3%) than north of Boyolali 
Regency in which high risk places prohibited. But, there are only <40% people 
affected by HIV/AIDS in that high risk places. 
 
Key words : HIV/AIDS, high risk places, spatial analysis 
 

PENDAHULUAN 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah sebuah retrovirus yang 

dapat menyebabkan AIDS (Acquired Immuno-Deficiency Syndrome) (Kirch, 

2008). Kasus AIDS pertama kali ditemukan di Indonesia pada 1 Juli 1987 di Bali. 

Selanjutnya, perkembangan penyebaran HIV/AIDS dari tahun 1987-2011 cukup 

mengkhawatirkan (Kemenkes RI, 2012). 

  Jawa Tengah berada pada posisi ke-6 dalam jumlah kumulatif kasus 

AIDS terbanyak dengan 1.630 kasus sampai dengan bulan Maret 2012 (Kemenkes 

RI, 2012). Trend (kecenderungan) kasus HIV maupun AIDS selalu mengalami 

peningkatan setiap tahun. Sampai dengan triwulan ke-2 (Juni) pada tahun 2012, 

telah ditemukan 184 kasus baru HIV, 230 kasus baru AIDS, dan 47 penderita 

yang meninggal (Dinkes Prov Jateng, 2012).  

Di Kabupaten Boyolali, kasus HIV pertama kali ditemukan pada tahun 

2005 dengan jumlah 1 kasus. Penderita dilaporkan terus bertambah setiap 

tahunnya dengan puncak laporan penderita HIV/AIDS terbanyak pada tahun 2012 
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dengan 50 penderita baru. Jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali 

dari tahun 2005-2013 (Juni) telah mencapai 121 orang dan 48 orang diantaranya 

meninggal dunia (CFR : 39,7%). 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Boyolali dengan Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit, khususnya 

HIV/AIDS, pengolahan data penyakit HIV/AIDS masih disajikan dalam bentuk 

tabel dan grafik. Tabel dapat menampilkan seluruh data dengan lebih lengkap, 

akurat, mudah dibaca, dan mudah untuk membandingkan, akan tetapi tabel sulit 

untuk diinterpretasikan ke dalam sebuah kesimpulan secara cepat. Pada grafik, 

trend (kecenderungan) arah data sudah bisa dilihat karena penampilannya yang 

lebih sederhana, tetapi data yang ditampilkan kurang detail. Pemetaan 

menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografis) untuk melihat persebaran 

penyakit HIV/AIDS belum dilakukan. Peta dapat menyajikan informasi lebih 

banyak daripada tabel, grafik, dan diagram yang hanya menampilkan data 

kuantitatif. Selain itu, data spasial dapat menampilkan berbagai informasi yang 

lebih mendalam sekaligus dengan simbol dan warna yang berbeda.  

Analisa spasial merupakan salah satu bentuk implementasi SIG dengan 

mempertimbangkan hubungan antar wilayah yang diperlihatkan oleh data spasial 

tersebut dalam bentuk peta (Edi, 2012). Dalam penelitian ini, fungsi analisis 

spasial yang dilakukan ialah overlay, yaitu mengkombinasikan layer point 

penderita dengan layer point tempat beresiko tinggi menjadi layer data spasial 

yang baru (Prahasta, 2009). 

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik untuk mengkaji analisis 

persebaran HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali yang ditinjau dari aspek 

karakteristik penderita dan tempat beresiko tinggi terjadinya penularan 

HIV/AIDS. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif juga 

tidak melakukan analisis hubungan antarvariabel dan hipotesis, tetapi melakukan 
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observasi yang bersifat eksploratif dan menghasilkan sesuatu yang bersifat umum 

(Hidayat, 2009). 

Penelitian ini dilakukan pada bulan September-Desember tahun 2013 di 

Kabupaten Boyolali. Objek penelitian ini ialah seluruh penderita HIV/AIDS di 

Kabupaten Boyolali sejak tahun 2005 hingga bulan Juni 2013, yaitu 121 penderita 

yang 48 diantaranya telah meninggal dunia karena AIDS, tempat beresiko tinggi 

terjadinya penularan penyakit HIV/AIDS, serta faktor karakteristik penderita yang 

mempengaruhi persebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali.  

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran titik koordinat menggunakan 

GPS pada setiap tempat yang beresiko tinggi terjadinya penularan HIV/AIDS. 

Sedangkan kasus HIV/AIDS dideskripsikan menggunakan titik tanpa titik 

koordinat untuk melindungi keamanan dan kenyamanan penderita. 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis spasial. 

Analisis deskriptif untuk mengetahui distribusi persebaran kasus dan tempat 

beresiko tinggi dalam penularan dan persebaran HIV/AIDS di Kabupaten 

Boyolali. Analisis spasial melalui fitur overlay peta untuk mengetahui persebaran 

kasus HIV/AIDS dengan tempat beresiko tinggi terjadinya penularan HIV/AIDS 

di Kabupaten Boyolali. Analisis ini menggabungkan titik persebaran kasus 

HIV/AIDS dan tempat beresiko tinggi terjadinya penularan HIV/AIDS. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten dari 35 

kabupaten/kota di Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Boyolali terletak 

antara 110°22’–110°50’ BT dan 7°36’–17°71’ LS dengan ketinggian antara 75–

1500 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Boyolali mencapai 

101.510,096 Ha. Jarak bentang dari barat ke timur Kabupaten Boyolali ialah 48 

km dan jarak bentang dari utara ke selatan Kabupaten Boyolali ialah 54 km. 

Kabupaten Boyolali terdiri dari 19 kecamatan, yang mencakup 267 

kelurahan/desa dengan wilayah terluas Kecamatan Kemusu (99,1 km2) dan 

wilayah tersempit Kecamatan Sawit (17,2km2) (DKK Boyolali, 2012). 
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Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk Kabupaten Boyolali tahun 

2011 sebanyak 956.850 jiwa, dengan jumlah laki–laki 469.649 jiwa (49,08 %) dan 

perempuan 487.201 jiwa (50,92 %). Rasio laki-laki terhadap perempuan adalah 

96,4 per 100. Tingkat kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Boyolali dengan 

jumlah 2.287,27 jiwa per km2, sedangkan Kecamatan Juwangi dengan jumlah 

439,32 jiwa per km2 merupakan daerah dengan kepadatan terendah di Kabupaten 

Boyolali (DKK Boyolali, 2012). 

Adanya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

150/MENKES/SK/X/2005 tentang Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing 

HIV/AIDS secara Sukarela (Voluntary Counselling and Testing) yang 

menjelaskan hak ODHA salah satunya tentang hak pasien untuk membuka diri 

menjadi keterbatasan peneliti. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam prinsip 

VCT yang kedua, yaitu saling mempercayai dan terjaminnya konfidensialitas. 

Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan hidup ODHA di tempat 

asalnya dengan aman dan nyaman, peneliti tidak mendapatkan hak untuk 

menemui ODHA di rumah masing-masing. Titik yang terspasialkan dalam peta 

bukan merupakan titik koordinat rumah penderita sebenarnya, akan tetapi hanya 

titik yang menggambarkan keberadaan penderita di suatu kecamatan. 

1. Jumlah Penderita HIV/AIDS Tahun 2005-Juni 2013 

 Gambar 1. Jumlah Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali  
Tahun 2005-Juni 2013 (Sumber : DKK Boyolali) 

Penderita HIV/AIDS mulai ditemukan di Kabupaten Boyolali pada tahun 

2005 dengan jumlah 1 orang. Jumlah penderita semakin bertambah dengan 

jumlah paling banyak pada tahun 2012 (50 orang). Sampai dengan bulan Juni 

2013, jumlah kumulatif penderita HIV/AIDS telah mencapai 121 orang. 
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2. Karakteristik Penderita HIV/AIDS Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur dan 

Jenis Pekerjaan 

Tabel 1. Karakteristik Penderita HIV/AIDS Tahun 2005-Juni 2013 di 
Kabupaten Boyolali berdasarkan Jenis Kelamin, Umur dan Jenis Pekerjaan  

No Karakteristik Penderita Frekuensi 
(orang) 

Persentase 
(%) 

Jenis Kelamin   
1. Laki-laki 66 54,5 
2. Perempuan 55 45,5 

Jumlah 121 100 
Kelompok Umur   

1. ≤ 1 tahun 3 2,5 
2. 1-4 tahun 6 5,0 
3. 5-14 tahun 4 3,3 
4. 15-19 tahun 3 2,5 
5. 20-29 tahun 28 23,1 
6. 30-39 tahun 41 33,9 
7. 40-49 tahun 26 21,5 
8. 50-59 tahun 6 5,0 
9. ≥ 60 tahun 2 1,6 
10. Tidak diketahui 2 1,6 

Jumlah 121 100 
Jenis Pekerjaan   

1. Wiraswasta/usaha sendiri 11 9,1 
2. Tenaga non 

profesional/karyawan 
9 7,4 

3. Tenaga profesional/karyawan 
non medis 

16 13,2 

4. Tenaga profesional medis 6 5 
5. Ibu rumah tangga (IRT) 25 20,7 
6. Wanita penjaja seks (WPS) 3 2,5 
7. Petani/peternak/nelayan 5 4,1 
8. Buruh kasar 14 11,6 
9. Sopir 8 6,6 
10. Pelaut 2 1,7 
11. PNS 5 4,1 
12. Pelajar/mahasiswa 6 5,0 
13. Balita 10 8,3 
14. Tidak diketahui 1 0,8 

Jumlah 121 100 
 Sumber : DKK Boyolali 
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Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa penderita HIV/AIDS sejak tahun 2005 

hingga Juni 2013 terdiri dari 54,5% laki-laki dan 45,5% perempuan.  

Pengelompokan umur pada Tabel 1 didasarkan pada laporan Depkes 

(2013). Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa orang yang menderita 

HIV/AIDS paling banyak berada pada rentang umur 30-39 tahun dan rata-

rata umurnya ialah 32 tahun. Umur termuda ialah 3 bulan dan umur tertua 

ialah 66 tahun.  

Pengelompokan jenis pekerjaan pada Tabel 1 didasarkan pada laporan 

Depkes (2013). Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pekerjaan penderita 

HIV/AIDS yang tertinggi ialah ibu rumah tangga (20,7%), tenaga 

profesional/karyawan non medis (13,2%) dan buruh kasar (11,6%). 

Tabel 2. Karakteristik Penderita HIV/AIDS Tahun 2005-Juni 2013 di 
Kabupaten Boyolali berdasarkan Sumber Penularan dan Status Pengobatan  

No Karakteristik Penderita Frekuensi 
(orang) 

Persentase 
(%) 

Sumber Penularan   
1. Free sex 5 4,1 
2. Heteroseksual 43 35,5 
3. Homoseksual 7 5,8 
4. Pasangan resiko tinggi 36 29,8 
5. Perinatal 14 11,6 
6. Narkoba suntik 6 5,0 
7. Transfusi darah 1 0,8 
8. Tidak diketahui 9 7,4 

Jumlah 121 100 
Status Pengobatan   

1. Aktif berobat 42 34,7 
2. Tidak mau berobat 1 0,8 
3. Meninggal dunia 48 39,7 
4. Tidak ada keterangan  30 24,8 

Jumlah 121 100 
 Sumber : DKK Boyolali 

Tabel 2 menunjukkan bahwa penularan HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali 

paling banyak melalui heteroseksual (35,5%), pasangan resiko tinggi 

(29,8%) dan perinatal (11,6%).  



8 
 

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa terdapat 34,7% pasien yang aktif berobat 

dan 0,8% tidak mau berobat. Selain itu, terdapat 0,8% penderita yang tidak 

mau berobat karena masih menyangkal telah menderita HIV/AIDS dan 

24,8% tidak diketahui kondisinya karena tidak datang ke klinik untuk 

mengambil hasil pemeriksaan. Sedangkan jumlah penderita HIV/AIDS 

yang telah meninggal sejak pertama kali muncul pada tahun 2005 hingga 

Juni 2013 telah mencapai 39,7%. 

  Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali tersebar di 18 kecamatan 

(94,74%). Kecamatan Selo merupakan satu-satunya kecamatan yang tidak 

memiliki penderita HIV/AIDS. Berikut Gambar 2 yang menjelaskan tentang 

persebaran penderita HIV/AIDS per kecamatan. 

 
Gambar 2. Jumlah Penderita HIV/AIDS Tahun 2005-Juni 2013 per 

Kecamatan di Kabupaten Boyolali (Sumber : DKK Boyolali) 
 

  Urutan tertinggi jumlah ODHA se-Kabupaten Boyolali berada di 

Kecamatan Ampel dengan 16 penderita (13,2%), kemudian Kecamatan Klego dan 

Kecamatan Mojosongo dengan 13 penderita (10,7%) dan Kecamatan Wonosegoro 

dengan 10 penderita (8,3%). Sedangkan urutan terendah jumlah ODHA se-

Kabupaten Boyolali ialah Kecamatan Selo dengan tidak ada penderita (0%), 

Kecamatan Juwangi dengan 1 penderita (0,8%), dan Kecamatan Andong serta 

Kecamatan Simo dengan 2 penderita (1,7%). Gambar 3 memperlihatkan 

persebaran ODHA di Kabupaten Boyolali dalam bentuk peta. 
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Gambar 3. Peta Persebaran Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali Tahun 

2005-Juni 2013 

  Tempat beresiko tinggi ialah tempat yang diperkirakan terjadinya proses 

penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual. KPA Kabupaten Boyolali 

menggunakan istilah hot spot pada titik yang dianggap rawan karena Kabupaten 

Boyolali tidak memiliki tempat prostitusi yang dikomersilkan. Persebaran tempat 

beresiko tinggi (hot spot) di Kabupaten Boyolali berada di 4 kecamatan, yaitu 

Kecamatan Ampel (3 hot spot), Kecamatan Boyolali (4 hot spot), Kecamatan 

Banyudono (1 hot spot), dan Kecamatan Teras (1 hot spot).  

  Kecamatan Ampel memiliki 3 titik hot spot, yaitu di pasar hewan, tugu 

lilin, dan pemberhentian truk di sepanjang jalan raya dusun Urutsewu. Tugu lilin 

dan Urut Sewu merupakan kawasan yang strategis karena dilewati oleh jalan 

utama Solo-Semarang. Banyaknya kendaraan yang berhenti untuk sekedar 

bersinggah melepas lelah dan cek kendaraan. Di lokasi tersebut, banyak WPS 

yang menjajakan diri dengan membantu menjual makanan dan membantu 

memijat. Pasar hewan Ampel tidak hanya diramaikan dengan kegiatan jual-beli 

sapi dan kambing. Di beberapa tempat, penjual/pembeli menunggu sambil 
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melepaskan lelah dengan bantuan ahli pijat. Tukang pijat yang ada di pasar hewan 

Ampel menjamur di rumah sekitar pasar. Menurut Puskesmas Ampel I, tempat 

tukang pijat tersebut juga dianggap hot spot karena jumlahnya yang cukup 

banyak, dan pemijat yang menawakan fasilitas plus-plus cukup banyak di setiap 

hot spot. Spek-HAM juga menambahkan bahwa terdapat 7 panti pijat dengan 

jumlah 7-20 WPS di Ampel yang rawan dan berpotensi dalam penularan 

HIV/AIDS. 

  Kecamatan Boyolali memiliki 4 titik hot spot, yaitu di pasar hewan 

Singkil, pasar kayu Sonolayu, terminal bus, dan taman kota Kridanggo. Pasar 

hewan Singkil hanya ada sekali dalam sepekan menurut hari pasarannya. Pada 

hari tersebut, biasanya muncul kafe léthong pada malam hari. Kafe léthong ini 

yang dianggap hot spot karena selain menjajakan makanan, juga menyediakan 

tempat dan pasangan untuk berhubungan seksual di tempat yang tidak jauh dari 

pasar hewan. Pasar kayu Sonolayu masih dianggap rawan karena masih ada 

kemungkinan munculnya kelompok penjaja seks baru, dan masih ditemukannya 

kelompok beresiko yang mencari penjaja seks di tempat tersebut. Hot spot belum 

dapat diidentikasi karena mucikari sebelumnya sudah tutup. Terminal bus mulai 

ramai dengan sekumpulan orang yang menjajakan dirinya dan didominasi oleh 

kaum waria saat mulai jam 10 malam. Terdapat 10 waria di Kecamatan Boyolali 

yang biasanya mencari pelanggan. Taman kota Kridanggo menjadi hot spot 

karena menjadi tempat pertemuan antara penjaja seks dan pengguna. Transaksi 

yang dibuat kemudian dilanjutkan dengan hubungan seksual di tempat lain. 

  Kecamatan Teras memiliki 1 titik hot spot di Pasar Teras. Penjaja seks di 

pasar tradisional lebih sulit dilacak karena usahanya yang dibangun secara 

perorangan dan muncul ketika ada permintaan (on demand). Tempat yang sering 

digunakan untuk melakukan hubungan seksual ialah hotel di Kecamatan Boyolali. 

  Kecamatan Banyudono memiliki 1 titik hot spot di Pasar Pengging. 

Seperti halnya hot spot di Pasar Teras, hot spot di Pasar Pengging juga sulit 

dilacak. 

  Gambar 8 merupakan gambaran titik hot spot di Kabupaten Boyolali yang 

diambil dengan GPS dan dilengkapi dengan gambar jalan nasional dan lokal. 
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Gambar 4. Persebaran Tempat Beresiko Tinggi (Hot Spot)  

di Kabupaten Boyolali 

  Analisis overlay merupakan salah satu analisis yang sering digunakan 

dalam SIG dengan menggabungkan beberapa layer. Hasil penggabungan layer 

persebaran penderita HIV/AIDS dan layer persebaran tempat beresiko tinggi,  

dapat dilihat pada Gambar 5. 

  Berdasarkan peta pada Gambar 5, dapat dilihat bahwa seluruh tempat 

beresiko terdapat di bagian selatan. Jika Kabupaten Boyolali dibagi menjadi dua 

bagian (utara dan selatan) dengan garis 7025’ LS sebagai pembaginya, maka 

jumlah ODHA yang terdapat di bagian utara (48 orang atau 39,7%) meliputi Kec. 

Juwangi (1), Kemusu (3), Wonosegoro (10), Karanggede (9), Klego (13), dan 

Andong (2), lebih sedikit dibanding bagian selatan (73 orang atau 60,3%) yang 

meliputi Ampel (16), Simo (2), Selo (0), Nogosari (4), Sambi (6) dan Ngemplak 

(6), Cepogo (5), Musuk (5), Boyolali (8), Mojosongo (13), Teras (5), Banyudono 

(9) dan Sawit (4). 
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Gambar 9. Peta Persebaran Penderita HIV/AIDS dan Tempat Beresiko Tinggi 

di Kabupaten Boyolali 

  Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Nasution (2010) bahwa adanya 

tempat beresiko tinggi di suatu tempat mendukung tingginya kejadian penyakit 

tersebut. Letak hot spot yang strategis berada di pinggir jalan utama juga 

mempermudah penjaja memperoleh penggunanya. Hal ini juga sesuai dengan 

prinsip pemasaran sederhana (Kotler dan Amstrong, 2010) bahwa pasar tercipta 

karena adanya suatu keadaan yang mempermudah komunikasi dan informasi 

antara sekelompok pembeli dengan sekelompok penjual. 

  Meskipun begitu, tidak semua penderita HIV/AIDS mengaku bahwa 

mereka tertular HIV/AIDS dari hot spot tersebut. Sumber dari klinik VCT RS 

Pandan Arang menjelaskan bahwa diperkirakan penderita HIV/AIDS di 

Kabupaten Boyolali yang tertular dari hot spot tersebut <40 %. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Boyolali, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali pada tahun 2005-Juni 2013 telah 

mencapai 121 penderita, dan 48 diantaranya telah meninggal dunia. 

2. Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali sejak tahun 2005 hingga Juni 

2013 paling banyak berada pada rentang umur 30-39 tahun dengan rata-

rata 32 tahun. Umur termuda ialah 1 tahun dan umur tertua ialah 66 tahun. 

3. Data penderita HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali sejak 2005-Juni 2013 

menunjukkan bahwa terdapat 54,5% laki-laki dan 45,5% perempuan. 

4. Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali sejak 2005-Juni 2013 

berdasarkan sumber penularannya terdapat 35,5% heteroseksual, 29,8% 

pasangan resiko tinggi, 11,6% perinatal, 5,8% homoseksual, 5,0% narkoba 

suntik, 4,1% free sex, 0,8% transfusi darah, dan 7,4% tidak diketahui 

penyebabnya. 

5. Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali sejak 2005-Juni 2013 

didominasi oleh ibu rumah tangga (25,6%), tenaga profesional/karyawan 

non medis (13,2%), dan buruh kasar (11,6%). 

6. Pada kasus HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali 2005-Juni 2013, terdapat 

34,7% pasien yang aktif berobat, 0,8% pasien tidak mau berobat dan 

sebanyak 24,8% tidak diketahui kondisinya karena tidak lagi datang ke 

klinik. Penderita HIV/AIDS yang telah meninggal sejak pertama kali 

muncul pada tahun 2005 hingga Juni 2013 mencapai 39,7%.  

7. Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali tersebar di 18 kecamatan 

(94,74%). Kecamatan Selo merupakan satu-satunya kecamatan yang tidak 

memiliki penderita HIV/AIDS. Urutan tertinggi jumlah ODHA se-

Kabupaten Boyolali berada di Kecamatan Ampel dengan 13,2%, 

kemudian Kecamatan Klego dan Kecamatan Mojosongo dengan 10,7% 

dan Kecamatan Wonosegoro dengan 8,3%.  

8. Tempat beresiko tinggi (hot spot) banyak terdapat di pasar, terminal bus, 

pemberhentian truk, dan taman kota. Persebaran tempat beresiko tinggi di 
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Kabupaten Boyolali berada di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Ampel (3 

hot spot), Kecamatan Boyolali (4 hot spot), Kecamatan Banyudono (1 hot 

spot), dan Kecamatan Teras (1 hot spot).  

9. Setelah Kabupaten Boyolali dibagi menjadi 2 bagian (utara dan selatan) 

dengan garis 7025’ LS sebagai pembaginya, maka persebaran penderita 

HIV/AIDS dan tempat beresiko tinggi di Kabupaten Boyolali, maka 

jumlah ODHA yang terdapat di bagian utara (39,7%) lebih sedikit 

dibanding bagian selatan yang memuat seluruh tempat beresiko tinggi 

(60,3%). Walaupun begitu, hanya <40% ODHA yang tertular dari tempat 

beresiko tinggi tersebut. 

Saran 

1. Bagi Lembaga Pemerintah/Non-Pemerintah terkait HIV/AIDS 

a. Mendampingi ODHA dan OHIDHA selama masa perawatan dan 

pengobatan 

b. Memberikan pengarahan kepada warga untuk menyikapi jika terdapat 

ODHA/OHIDHA di tempat mereka tinggal 

c. Bekerjasama dengan lembaga lain untuk melakukan penelitian sebagai 

usaha pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali  

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali 

a. Menambahkan klinik VCT dan klinik IMS di Kecamatan Ampel, 

Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Klego, dan Kecamatan 

Wonosegoro karena memiliki banyak penderita HIV/AIDS 

b. Membentuk WPA (Warga Peduli AIDS) di tingkat kelurahan, terutama 

bagi kelurahan yang memiliki penderita HIV/AIDS 

c. Bekerjasama dengan lembaga lain untuk melakukan penelitian sebagai 

usaha pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali 

3. Bagi Peneliti Lain 

a. Meneliti sikap dan perilaku kelompok beresiko tinggi di hot spot 

yang dapat menyebabkan penularan HIV/AIDS 

b. Meneliti regulasi yang dapat menghambat dan melancarkan upaya 

pencegahan penularan HIV/AIDS 
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