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“ BANYAK 

ORGANISASI 

DIFITNAH SECARA 

TERBUKA DAN 

DARING, KEGIATAN 

MEREKA 

DIGANGGU DAN 

PEKERJA SERTA 

KANTOR MEREKA 

DISERANG DENGAN 

MENGGUNAKAN 

KEKERASAN” 

PENGANTAR 
 Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengakhiri epidemi 

AIDS, memastikan semua orang mendapatkan perawatan yang 

bermanfaat dan mampu mengubah hidup, pencegahan penularan 

HIV dan layanan Kesehatan dan Hak Seksual dan Reproduktif yang 

vital, perbaikan tata kelola dan akuntabilitas seputar HIV dan AIDS, 

serta mengadvokasi kebijakan dan perundang-undangan progresif 

yang melindungi dan menjunjung tinggi hak azasi manusia. 

 

Namun berbagai kendala harus dihadapi oleh organisasi-organisasi 

ini, di antaranya adalah berkurangnya ruang untuk masyarakat sipil, 

lingkungan yang tidak ramah, bahkan seringkali juga menggunakan 

kekerasan, yang semakin membuat mereka tidak bisa memenuhi 

peran penting mereka. Tugas mereka menjadi rumit dan tak 

berkesudahan. 

 

 Banyak organisasi difitnah secara terbuka dan daring, kegiatan 

mereka diganggu dan pekerja serta kantor mereka diserang 

menggunakan kekerasan. Aksi-aksi damai diblokade secara ilegal atau 

dibubarkan secara paksa, pesertanya diintimidasi dan mendapat 

tekanan. Liputan tentang isu-isu penting seputar HIV dan AIDS nyaris 

tidak ada, karena media menolak untuk mempublikasikan 

pemberitaan yang berisi tentang kehidupan dan nasib buruk yang 

dialami Populasi Kunci.1 Kendala-kendala administratif juga 

seringkali digunakan untuk menghalangi OMS melakukan kerja-

kerja di bidang ini. 

 

Dengan melihat secara mendalam situasi di empat negara, laporan 

baru ini menunjukkan bagaimana Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL), 

transgender, lesbian lain, gay, biseksual, queer, interseks 

(LGBTIQ+), pekerja seks, dan 

 

 
 

1 UNAIDS memandang laki-laki gay, dan LSL lain, pekerja seks dan klien mereka, 

transgender, pengguna napza dan pengguna napza suntik, warga binaan dan 

orang yang ditahan lainnya sebagai kelompok populasi kunci utama. Populasi 

ini seringkali menderita akibat adanya aturan yang menghukum atau 

kebijakan yang stigmatif dan potensi terpapar/terinfeksi HIV/AIDS. 

Foto Chesterfield Samba, direktur 

Gays and Lesbians of Zimbabwe 

(GALZ), organisasi di Zimbabwe 

yang berjuang untuk pemenuhan 

hak-hak LGBT. 

Photo: Ton Koene for Aidsfonds 

Meletakkan paket kondom di pohon 

di Ho Chi Minh City, Vietnam. 

Photo: Ehrin Macksey for Aidsfonds 
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pengguna napza – serta organisasi yang bekerja untuk kelompok-

kelompok ini – menghadapi pembatasan luar biasa dalam hal hak 

untuk berserikat, hak untuk berkumpul secara damai, dan hak untuk 

kebebasan berekspresi, ketika melakukan kerja-kerja mereka di 

bidang HIV dan AIDS serta kesehatan dan hak seksual dan 

reproduktif. 
 

 

 
“ KOMUNITAS 

LGBTIQ+ ADALAH 

KELOMPOK YANG 

MENGALAMI 

KEKERASAN 

PALING BERAT, 

SEHINGGA 

SECARA KHUSUS 

MENJADIKAN 

MEREKA 

KELOMPOK YANG 

PALING RENTAN. ” 

Di keempat negara tersebut – Zimbabwe, Ukraina, Indonesia, 

Vietnam – terdapat kriminalisasi terhadap populasi kunci. Namun 

tantangan yang mereka hadapi jauh melebihi sekedar tantangan 

hukum. 

 

Dengan dimotori oleh sikap yang berakar pada intoleransi politik dan 

agama, nilai-nilai tradisional dan kebudayaan, diskriminasi dan 

kekerasan terhadap hak dilakukan dan dilanggengkan oleh negara, 

aparat penegak hukum, kelompok-kelompok radikal yang berafiliasi 

dengan militer dan aktor-aktor politik sayap kanan, kelompok 

agama, dan oleh masyarakat secara umum. 

 

Komunitas LGBTIQ+ adalah kelompok yang mengalami kekerasan 

paling berat, sehingga secara khusus menjadikan mereka sebagai 

kelompok yang paling rentan, bersama dengan para transgender, 

Lelaki Seks dengan Lelaki, dan pekerja seks, begitu pula semua 

organisasi yang bekerja dengan kelompok ini. 

 

Pemerintah sangat jarang turun tangan untuk ikut menyelesaikan 

masalah yang terjadi atau merespon tindak kekerasan yang 

berlangsung, dan ketika negara akhirnya turun tangan, tindakan 

yang dilakukan sangatlah lemah dan tidak efektif. 

 

Laporan ini menunjukkan bagaimana kondisi tersebut telah merusak 

dan mengaburkan upaya-upaya yang telah dilakukan OMS untuk 

bisa melakukan kerja-kerja mereka secara efektif di bidang HIV 

An My menggunakan pengalamannya untuk 

mendukung pekerja seks dan memberikan edukasi 

tentang HIV. Dia mengunjungi mereka dengan 

mengendarai skuter di Ho Chi Minh City, Vietnam. 

Photo: Ehrin Macksey for Aidsfonds 

Staff sedang berdiskusi di GALZ, 

Zimbabwe. 

Photo: Ton Koene for Aidsfonds 
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“ TINDAKAN 

MENDESAK 

SANGAT 

DIPERLUKAN 

UNTUK 

MENGHAPUS 

PEMBATASAN 

HUKUM, POLITIK, 

SOSIAL, DAN 

BUDAYA ATAS HAK 

UNTUK 

BERSERIKAT, 

KEBEBASAN 

BERKUMPUL 

SECARA DAMAI, 

DAN KEBEBASAN 

BEREKSPRESI 

YANG DIHADAPI 

OLEH AKTOR-

AKTOR 

MASYARAKAT 

SIPIL YANG 

BEKERJA DI 

BIDANG HIV DAN 

AIDS. ” 

dan AIDS, dan lebih jauh lagi, situasi ini akan membahayakan 

pencapaian target 90 – 90 – 90 yang ditetapkan UNAIDS untuk 

mengakhiri epidemi AIDS.2
 

 

Hal tersebut juga menyoroti temuan-temuan kendala lainnya yang 

dihadapi oleh populasi kunci dan OMS dalam mendapatkan 

kesempatan untuk menggunakan mekanisme internasional untuk 

kegiatan advokasi, yang menyebabkan kurangnya representasi dan 

resolusi untuk isu-isu populasi kunci di forum-forum regional dan 

internasional. 

 

Tindakan mendesak sangat diperlukan untuk menghapus 

pembatasan hukum, politik, sosial, dan budaya atas hak untuk 

berserikat, kebebasan berkumpul secara damai, dan kebebasan 

berekspresi yang dihadapi oleh aktor-aktor masyarakat sipil yang 

bekerja di bidang HIV dan AIDS, juga di bidang Hak dan Kesehatan 

Seksual dan Reproduktif, utamanya mereka yang 

merepresentasikan populasi kunci. 

 

Pada tataran internasional, kendala atas pelibatan dan partisipasi 

bermakna dari OMS dalam tata kelola yang relevan dan proses 

pengambilan keputusan, prioritasnya juga perlu dirombak habis-

habisan. 

 

Laporan ini memberikan rekomendasi untuk pemerintah, lembaga 

internasional, dan OMS dalam hal pembuatan ruang untuk 

masyarakat yang berfokus pada pemberian kesempatan pada 

populasi kunci dan organisasi mereka untuk berkontribusi secara 

aktif dan penuh untuk menanggapi isu AIDS global secara efektif, 

memenuhi target capaian komitmen Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan yaitu tercapainya cakupan kesehatan universal, dan 

utamanya menghapuskan AIDS dari muka bumi. 

 
 

2 Target UNAIDS 90-90-90 yang diadopsi pada tahun 2014 menyerukan negara 

untuk mencapai target berikut: 90% Orang dengan HIV terdiagnosa pada 

2020, 90% orangyang terdiagnosa mendapatkan pengobatan antiretroviral 

pada tahun 2020, 90% orang yang sudah mendapatkan pengobatan bisa 

menekan viral load-nya pada tahun 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto pekerja seks muda di Indonesia.  

Photo: Marieke van der Velden for Aidsfonds  

Perawat mengambil sampel darah 

untuk tes HIV.  

Photo: Ehrin Macksey for Aidsfonds 
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“ PELANGGARAN 

DAN PEMBATASAN 

HAK PADA EMPAT 

NEGARA INI 

SANGAT MIRIP 

SATU SAMA LAIN, 

NAMUN BERBEDA 

PADA TINGKAT 

KEPARAHAN DAN 

FREKUENSINYA. ” 

POPULASI KUNCI DAN HUKUM 
KEEMPAT NEGARA tersebut mendemonstrasikan kriminalisasi 

terhadap populasi kunci, hanya tingkatnya saja yang berbeda. 

 

Di Zimbabwe, pekerja seks, pengguna napza, dan LSL dikriminalisasi 

secara hukum. 

 

Sementara itu, di Ukraina homoseksualitas bukanlah tindak pidana, 

kepemilikan napza untuk penggunaan pribadi justru dilarang. 

Transaksi seks dilarang dan berisiko terkena denda. 

 

Di Indonesia, homoseksualitas bukan merupakan tindak pidana 

(kecuali di beberapa bagian negara, seperti di Aceh, di bagian utara 

pulau Sumatra), tetapi kerja seks dan kepemilikan napza untuk 

penggunaan pribadi dikriminalisasi, sementara itu beberapa 

pemerintah daerah dan provinsi memiliki hukum yang melarang 

segala bentuk kerja seks. 

 

Di Vietnam, meskipun homoseksualitas bukanlah tindak pidana, 

namun pernikahan sesama jenis tidak memiliki payung hukum. 

Kepemilikan napza dan transaksi seks dianggap sebagai pelanggaran 

adminstratif, dan kerja seks akan dikenai denda jika tertangkap 

aparat. Membeli seks juga dikriminalisasi dan klien akan dikenai 

denda. 

 

PELANGGARAN HAK-HAK 

MASYARAKAT SIPIL 
PELANGGARAN DAN PEMBATASAN hak pada empat negara ini 

sangat mirip satu sama lain, namun berbeda pada tingkat keparahan 

dan frekuensinya. 

 

PELANGGARAN TERHADAP KEBEBASAN untuk berserikat yang 

banyak terjadi biasanya termasuk pelarangan registrasi untuk 

organisasi, termasuk juga penamaan organisasi (Indonesia, 

Vietnam, dan Zimbabwe), penyerangan terhadap pekerja 

(Ukraina), gangguan kegiatan (Indonesia dan Ukraina), dan 

pencemaran nama baik atau fitnah terhadap OMS yang bekerja 

dengan populasi kunci (Zimbabwe). 

Peserta Gay Pride di Kiev, Ukraina.  

Photo: Vitaliy Holovin 
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“ APARAT 

PENEGAK HUKUM 

ADALAH PELAKU 

PELANGGARAN 

YANG PALING 

SERING DITEMUI 

DI KEEMPAT 

NEGARA 

TERSEBUT. ” 

Pelanggaran atas kebebasan untuk berkumpul secara damai  yang 

sering terjadi adalah pembubaran aksi-aksi damai secara paksa, 

bahkan kadang sebelum aksi tersebut dimulai (Indonesia dan 

Zimbabwe), pelarangan aksi di rute-rute tertentu oleh aparat 

(Ukraina, Indonesia, dan Zimbabwe), termasuk juga protes-protes 

tandingan dan penyerangan pada peserta aksi oleh masyarakat 

umum (Ukraina dan Indonesia) 

 

Pelanggaran atas kebebasan berekspresi yang sering terjadi 

biasanya mencakup penolakan untuk mempublikasikan atau 

menerima materi berita terkait isu-isu populasi kunci (Zimbabwe, 

Indonesia, dan Ukraina), dan penyerangan daring/siber oleh anggota 

masyarakat umum (Zimbabwe dan Indonesia). 

 

PELAKU PELANGGARAN UMUM 
PENELITIAN KAMI MENUNJUKAN bahwa pelaku pelanggaran yang 

paling banyak di keempat negara ini saling tumpang tindih, 

dikendalikan oleh sikap yang berakar pada intoleransi religi, 

ekstrimisme politik atau kebudayaan. Para pelaku bisa dari kalangan 

pemerintahan ataupun bukan. 

 

Aparat penegak hukum adalah pelaku pelanggaran yang paling sering 

ditemui di keempat negara tersebut, yang melakukan pembubaran 

paksa demonstrasi, membatasi kegiatan aksi-aksi damai hanya pada 

rute-rute tertentu saja, melakukan penangkapan terhadap para 

aktivis dan populasi kunci, serta bertindak dengan menggunakan 

kekerasan. 

 

Di Ukraina, kelompok radikal militer yang seringkali berafiliasi dengan 

aktor-aktor politik ultra sayap kanan, seringkali mengganggu dan 

mengobrak-abrik ruang publik milik masyarakat sipil. Dukungan dari 

aktor-aktor politik yang diterima kelompok radikal ini sudah tentu 

melemahkan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat 

atas serangan yang dilakukan. Mirip dengan hal tersebut, aparat 

penegak hukum yang terafiliasi dengan kekuatan politik dan/atau 

pejabat setempat dalam beberapa kasus juga diidentifikasi sebagai 

pelaku pelanggaran utama. 

Namun kebanyakan dari pelaku yang disebutkan dalam laporan ini 

adalah aktor-aktor non-pemerintah. Kelompok agama adalah pelaku 

pelanggaran utama di Zimbabwe dan Ukraina, di mana mereka 

seringkali membubarkan aksi-aksi damai secara paksa. 

 

Di Zimbabwe, anggota masyarakat umum adalah pihak yang paling 

sering menjadi pelaku pelanggaran, setelah aparat penegak hukum. 

Di Vietnam, anggota masyarakat umum juga salah satu pelaku 

pelanggaran utama. 

 

Di Ukraina, keberadaan kelompok-kelompok radikal memberikan 

dinamika yang sedikit berbeda. Pelanggaran yang dilakukan oleh 

kelompok ini sering disebut, dan menjadikannya prosentase 

pelanggaran tertinggi dari total jumlah pelanggaran secara nasional. 

Pacha, pekerja sosial dari LIGA, bersama Dima, 

anggota kelompok dukungan. Mereka memiliki 

tempat di mana LGBT dapat berkumpul di zona 

aman. 

Photo: Chris de Bode for Aidsfonds. 
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“ DALAM BANYAK 

KASUS 

PELANGGARAN 

YANG TERJADI, 

PEMERINTAH 

JARANG 

MENGAMBIL 

TINDAKAN 

UNTUK 

MENANGGAPI 

ATAU 

MENYELESAIKAN 

PERMASALAHAN 

YANG TERJADI, 

DAN KETIKA 

PADA AKHIRNYA 

PEMERINTAH 

TURUN TANGAN, 

TINDAKAN YANG 

DIAMBIL 

CENDERUNG 

LEMAH DAN 

TIDAK EFEKTIF. ” 

FAKTOR PENGGERAK 
DI KEEMPAT NEGARA ini, dua faktor penggerak utama yang paling 

terlihat adalah: nilai-nilai tradisional dan intoleransi agama. Kedua 

faktor ini mempengaruhi konteks legal dan sosial pada populasi 

kunci, yang berkontribusi pada lahirnya stigma dan diskriminasi, serta 

bermuara akhir pada pelanggaran hak. Di Ukraina, nilai-nilai politik 

ultra sayap kanan merupakan faktor penggerak tambahan. 

 

 

TREN LINTAS NEGARA 
KESAMAAN TREN yang terjadi di keempat negara ini adalah 

dijadikannya komunitas LGBTIQ+ sebagai target, di mana kelompok 

ini mengalami pelanggaran paling berat dan menjadikannya sebagai 

kelompok paling rentan dalam populasi kunci. Di Ukraina, Indonesia, 

dan Vietnam, transgender adalah kelompok paling rentan, sementara 

di Zimbabwe, LSL adalah kelompok yang paling rentan. Pekerja seks 

adalah kelompok paling rentan berikutnya di Zimbabwe dan 

Indonesia. 

 

Dalam banyak kasus pelanggaran yang terjadi, Pemerintah jarang 

mengambil tindakan untuk menanggapi atau menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi, dan ketika pada akhirnya Pemerintah 

turun tangan, tindakan yang diambil cenderung lemah dan tidak 

efektif. Di Ukraina contohnya, upaya yang dilakukan oleh aparat 

penegak hukum untuk menangkis serangan yang dilakukan oleh 

kelompok radikal berakhir porak poranda karena kelompok-

kelompok radikal ini terafiliasi dengan partai politik ultra sayap 

kanan. 

 
 

3       https://kharkov.comments.ua/news/u-harkovi-za-iniciat/?lang=ru 

 

DAMPAK PEMBATASAN 

MASYARAKAT SIPIL DALAM 

RESPON HIV DAN AIDS 

LAPORAN INI MENUNJUKKAN bagaimana pembatasan yang ada 

memiliki dampak yang besar terhadap kerja-kerja OMS dan 

masyarakat sipil di bidang HIV dan AIDS. 

 

Laporan ini membuka kembali masa-masa di mana organisasi dipaksa 

untuk menutup kantor mereka karena menerima serangan. Salah 

satu OMS di Ukraina, yang menyediakan layanan medis untuk 

pengguna napza di Kharkiv, terpaksa menutup kantornya setelah 

penduduk setempat mengancam staff dan klien mereka, serta 

membakar pintu kantor mereka. Akhirnya, anggota Korps Nasional 

partai politik ultra sayap kanan menghancurkan kantor tersebut.3

Para lelaki di kegiatan pekerja seks 

Yayasan Intermedika Foundation. 

Photo: Marieke van der Velden for Aidsfonds 
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“ KERAHASIAAN 

DAN 

KRIMINALISASI 

MEMBUAT 

PENGUMPULAN 

DATA PENTING 

YANG 

DIPERLUKAN 

UNTUK MEMBUAT 

PROGRAM-

PROGRAM 

BERTARGET DAN 

INTERVENSI YANG 

EFEKTIF UNTUK 

KELOMPOK-

KELOMPOK INI 

MENJADI SEBUAH 

PROSES YANG 

RUMIT…” 

 

 

Untuk menghindari penganiayaan dan diskriminasi pada layanan institutsi 

kesehatan, pekerja seks di Zimbabwe menceritakan, adakalanya mereka 

memilih untuk mengobati sendiri atau pergi ke tabib ketika jatuh sakit. Lelaki 

yang melakukan seks dengan lelaki hidup dalam ketakutan dan tidak berani 

membuka informasi seksualitas mereka kepada petugas layanan kesehatan 

karena takut akan stigma dan diskriminasi. 

 

Kerahasiaan dan kriminalisasi membuat pengumpulan data penting 

yang diperlukan untuk membuat program-program bertarget dan 

intervensi yang efektif untuk kelompok-kelompok ini menjadi 

sebuah proses yang rumit, menggagalkan segala upaya yang 

dilakukan OMS dalam penanggulangan HIV dan AIDS serta lebih 

jauh lagi, akan membahayakan upaya pencapaian target 90 – 90 – 

90. 

 

Laporan ini juga menyoroti temuan-temuan tentang kendala lain 

yang secara spesifik dialami oleh populasi kunci ketika 

memanfaatkan mekanisme-mekanisme dan lembaga-lembaga kunci 

di tingkat regional dan internasional. Jumlah kelompok komunitas 

dan OMS nasional yang paham dan bisa memanfaatkan mekanisme 

internasional untuk keperluan advokasi sangatlah sedikit. Hal ini 

disebabkan oleh sangat kurangnya kapasitas teknis dan finansial 

mereka, sehingga isu-isu populasi kunci tidak memiliki representasi 

yang cukup dan tidak disampaikan secara tepat di forum-forum 

regional dan internasional. Kendala berupa stigma, diskriminasi, 

dan birokrasi yang dipasang oleh berbagai pihak negara juga 

menyebabkan eksklusi, keputusasaan, dan bahkan adakalanya juga 

berakibat pelarangan terhadap OMS populasi kunci untuk dapat 

berpartisipasi secara efektif pada platform-platform ini. 

Aleksei dari Ukraina dengan obatnya. 

Photo: Sacha de Boer for Aidsfonds 
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REKOMENDASI 1: 

Negara, lembaga regional dan internasional, serta OMS harus 

bekerjasama untuk penguatan kolaborasi dan 

mengimplementasikan inisiatif bersama untuk membangun 

lingkungan operasional yang kondusif untuk masyarakat sipil, 

khususnya organisasi yang bekerja dengan populasi kunci dan 

Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduktif. 

 

 REKOMENDASI 

 
 

Area yang menjadi prioritas dan memerlukan tindakan segera adalah: 

 
 Menghapuskan peraturan perundang-undangan yang mengkriminalisasi 

dan bersifat menghukum, kerangka kerja regulasi serta praktik yang 

menyasar homoseksualitas, identitas dan ekspresi non-konformis jender, 

kerja seks, seks pada generasi muda dan pengguna napza. 

 

 Mengadopsi, mengimplementasikan, dan menegakkan undang-undang anti-

diskriminasi di semua jajaran lembaga pemerintahan, serta lembaga swasta 

dan nasional, dengan fokus utama memastikan kepatuhan dari pelaku 

pelanggaran prinsipil seperti aparat penegak hukum, organisasi keagamaan 

fundamental, dan kelompok radikal lainnya. 

 

 Selaras dengan Deklarasi Politik PBB untuk HIV dan AIDS, 2016 – memastikan 

setidaknya 30% dari seluruh layanan AIDS merupakan layanan yang dipimpin 

oleh dan berbasis komunitas dengan target layanan adalah populasi kunci. 

Dalam konteks transisi donor, fokus harus diletakkan pada pembuatan 

mekanisme pendanaan bersumber pada pemerintah untuk masyarakat sipil 

setempat, termasuk dana hibah dan kontrak sosial untuk memastikan 

keberlanjutan penanggulangan nasional. 

Josephine is a health worker who visits 

pregnant women in Zimbabwe and 

teaches them about HIV. 

Photo: Chris de Bode for Aidsfonds. 

An My shows sex workers how to use a condom at 

the drop-in centre in Ho Chi Minh city, Vietnam. 

Photo: Ehrin Macksey for Aidsfonds. 
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Ini termasuk prioritas berikut: 

 
 Membuat program untuk meningkatkan kapasitas pejabat pemerintah yang 

berada pada departemen yang relevan agar mampu menyelesaikan 

permasalahan stigma, diskriminasi, dan kekerasan terhadap populasi kunci . 

 

 Memastikan panduan yang jelas dan berbasis prinsip-prinsip GIPA (Greater 

Involvement of People Living With HIV/AIDS) – Pelibatan ODHA secara Bermakna 

– diadopsi dan diimplementasikan untuk memastikan pelibatan bermakna dari 

populasi kunci dan organisasi komunitas di ranah, mekanisme, dan lembaga 

nasional, regional, dan internasional. Komunitas internasional harus 

mengembangkan praktik-praktik terbaik yang telah ada dan setuju atas prinsip-

prinsip fundamental yang bisa memastikan interaksi bermakna dari komunitas, 

terutama kelompok termarjinalkan, dalam konteks TPB dan implementasi 

cakupan kesehatan universal. 

 

 Mendukung inisiatif yang bertujuan pada peningkatan kapasitas  kerja-kerja 

advokasi dan penelitian OMS serta Organisasi Berbasis Komunitas agar dapat 

membuktikan realita di tingkat negara, utamanya dengan mendokumentasikan 

dan menyampaikan kasus-kasus pelanggaran hak populasi kunci, dan 

berinteraksi dalam forum-forum kebijakan serta mekanisme lain yang relevan 

di tingkat nasional, regional, dan internasional. 

REKOMENDASI 2: 

 

Negara, lembaga regional dan internasional, serta OMS 

global harus memanfaatkan pengetahuan dan keahlian 

ekstensif yang dimiliki oleh masyarakat sipil setempat dan 

komunitas dalam proses formulasi kebijakan dan 

perancangan program yang responsif dan berbasis HAM 

serta bukti. 

An My supports another sex worker in a waiting 

room at a health clinic in Ho Chi Minh city, Vietnam. 

Photo: Ehrin Macksey for Aidsfonds. 

Doctor informs a patient on HIV and AIDS prevention. 

Photo: Marieke van der Velden for Aidsfonds. 
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Prioritas ini harus didahulukan agar bisa menciptakan ruang sipil yang memungkinkan: 

 

 Membuat dan mengimplementasikan strategi bersama dengan OMS nasional 

dan internasional untuk memahami dan menanggulangi konsekuensi ultra-

konservatisme dan populisme yang beranjak naik pada ruang masyarakat sipil 

serta populasi kunci di tataran nasional, regional, dan global. 

 

  Membangun koalisi yang progresif dengan OMS nasional dan internasional untuk 

mengedepankan pendekatan berbasis hak melalui mekanisme multilateral. 

 

 Menegakkan perjanjian dan kesepakatan internasional dengan cara mendukung 

mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat serta literasi dari OMS berbasis 

komunitas dan nasional agar mampu memanfaatkan perjanjian dan 

kesepakatan yang ada secara efektif. Ini berarti kondisi akreditasi atas forum-

forum internasional harus menjadi lebih fleksibel dan transparan. Negara-

negara yang mendiskriminasi populasi kunci harus dikutuk secara terbuka dan 

dilarang menjadi penyelenggara kegiatan-kegiatan internasional. 

 

 Sejalan dengan Deklarasi Politik PBB untuk HIV dan AIDS, 2016, negara, lembaga 

regional dan internasional harus memastkan 6% dari sumber daya global untuk 

HIV dan AIDS dialokasikan untuk pewujudan kesempatan sosial, dengan fokus 

pada advokasi, untuk memastikan akuntabilitas dan perlindungan serta dukungan 

atas hak semua orang, utamanya populasi kunci dan kelompok termarjinalkan. 

REKOMENDASI 3: 

Negara, lembaga regional dan internasional harus 

mendukung pendanaan, mengakui manfaat dari 

masyarakat sipil dan Organisasi Berbasis Komunitas 

yang kuat, yang dapat secara efektif mengadvokasi 

perubahan sosial dan kebutuhan komunitas. 

Support group gathering for men who have sex with 

men with HIV at LIGA, an organisation representing 

the rights of men who have sex with men in Ukraine. 

Photo: Chris de Bode for Aidsfonds 

Drawing with equality 

as main theme, 

rainbow colours and 

text ‘Love knows no 
gender’. 
Photo: Marieke van der 

Velden for Aidsfonds 
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