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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 
 

A. Deskripsi Wilayah Kota Malang 

Deskripsi wilayah menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana suatu 

kualitas dan kuantitas dalam suatu wilayah. Biasanya pada suatu daerah di 

Indonesia maupun luar Indonesia memiliki suatu deskripsi wilayah untuk 

menjelaskan suatu daerah tersebut seperti halnya letak geografis, keadaan 

penduduk didaerah tersebut dan keadaan ekonomi,social, dan budaya. Pada bagian 

ini akan menjelaskan deskripsi kota malang dan instansi terkait dengan penelitian. 

 

1. Profil Wilayah Kota Malang 

Kota malang suatu daerah yang berada pada timur negara Indonesia 

yang masuk pada kawasan provinsi Jawa Timur merupakan suatu daerah 

otonom dan merupakan kota kedua di provinsi Jawa Timur setelah kota 

Surabaya. Sebagai kota kedua terbesar se-jawa timur, Malang tidak leapas 

dari suatu permasalahan – permasalahan sosial dan permasalahan 

lingkungan yang semakin buruk kualitasnya. Kota yang pernah dianggap 

mempunyai tata kota yang terbaik, kini banyak dikeluhkan warganya seperti 

kemacetan, banjir, tingkat kejahatan, hingga suhu udara yang mulai panas 

dan juga banyak masyarakat yang tak peduli akan lingkungan sekitar. 

Namun terlepas dari berbagai permasalah serta isu – isu sosial yang 

ada, pariwisata kota Malang yang mampu memikat atau menarik perhatian 

masyarakat lokal maupun mancanegara. Dari segi geografis kota Malang 

sangat diuntungkan oleh suatu keindahan alam daerah sekitarnya seperti 
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kota Batu dengan agrowisatanya, pemandian selecta, songgoriti, atau situs 

– situs masa lampau. Jarak yang tempuh yang dirasa tidak jauh dari kota 

membuat para wisatawan menjadikan kota ini sebagai tempat singgah dan 

sekaligus berbelanja. Perdagangan ini mampu mengubah konsep pariwisata 

kota Malang dari kota peristirahatan menjadi kota wisata belanja tetapi 

selain itu, kota Malang sendiri tidak lepas dari pembangunan pendidikan 

yang mana beberapa tahun kebelakang kota Malang disebut juga kota 

pendidikan karena sebagian besar penduduk kota Malang berasal dari luar 

daerah kota Malang karena banyaknya universitas – universitas negeri 

maupun swasta yang dibangun dikota Malang. 

 

Gambar. 2 Peta Kota Malang 

           Sumber : www. malang.go.id       
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Gambar . 3 Luas Wilayah Kota Malang76 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang . 2016 

 

2. Orientasi Wilayah 

Kota Malang merupakan daerah yang terletak pada ketinggian 

antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, dan juga merupakan suatu 

kota tujuan wisata di provinsi jawa timur karena potensi alam dan iklim 

yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah – tengah wilayah kabupaten 

Malang secara geografis wilayah kota malang berada antara 07°46'42'' - 

08°46'42'' Lintang selatan dan 112°31'42'' - 112°48'48'' bujur timur, dengan 

luas wilayah 110,06 km² dengan batas – batas sebagai berikut :77 

a. Batas Utara  : Kabupaten  Malang 

b. Batas Selatan  : Kabupaten  Malang 

 

                                                           
76 Badan Pusat Statistik Kota Malang . 2016 
77 Profil Kabupaten/Kota Malang Jawa timur. Ditjen Cipta Karya. 2002 
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c. Batas Timur  : Kabupaten  Malang 

d. Batas Barat  : Kabupaten  Malang 

Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu kedungkandang, klojen, 

blimbing, lowokwaru, dan sukun serta 57 kelurahan, lalu pada daerah 

penyelidikan mempunyai elevasi antara 300 – 1.694 m diatas muka air laut 

dan secara morfologi dikelompokkan menjadi 3 bagian yakni,1) satuan 

morfologi daratan yang menempati bagian tengah dan selatan, 2)Satuan 

morfologi perbukitan bergelombang menempati bagian timur dan utara, 

3)Satuan morfologi pengunungan menempati wilayah bagian barat, utara, 

timur,. Karena letaknya yang cukup  strategis ini langsung berkaitan dengan 

suhu iklim yang dimiliki kota malang yang mana kota ini memiliki suhu 

yang sejuk dengan suhu rata – rata 24,13°C dan kelembaban udara 80,0% 

serta hujan rata – rata 1.883 milimeter pertahun.78 

Secara geologi daerahnya disusun oleh batuan hasil kegiatan gunung 

api yang terdiri dari tufa pasiran, breksi gunung api, aglomerat, dan lava. 

Secara hidrogeologi akumulasi air tanah dicekungan Malang dijumpai 

lapisan akuifer yang dapat dipisahkan menjadi 3 bagian, yakni 1) Lapisan 

akuifer kedalaman 40 m, 2) Lapisan akuifer kedalaman 40 – 100 m, 

3)Lapisan akuifer dengan kedalaman antara 100 – 150 m. Untuk 

penggunaan lahan di Kota Malang sendiri berupa hutan belukar yang 

menempati bagian barat, utara, dan timur. Selain itu digunakan juga untuk 

                                                           
78 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Karangploso.2016 
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laha pertanian pada bagian selatan yang merupakan pedataran, perkebunan, 

dan selebihnya digunakan untuk pemukiman, perkotaan, dan pedesaan.79 

 

3. Keadaan penduduk 

Dalam kurun waktu 6 tahun kebelakang mulai tahun 2012 – 2017 

jumlah penduduk kota Malang mengalami peningkatan yang cukup nyata 

pada tahun 2012, penduduk kota Malang mencapai 834.527 dan berubah 

menjadi 861.414 pada akhir tahun 2017. Dan untuk lebih jelasnya tentang 

pertumbuhan penduduk tiap kecamatan sebagai berikut . 

Tabel . 1 Jumlah penduduk kota Malang 

Kecamatan Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kedung kandang 179.512 181.834 183.927 186.068 188.175 190.274 

Sukun 185.352 187.074 188.545 190.053 191.513 192.951 

Klojen 105.399 105.060 104.590 104.127 103.637 103.129 

Blimbing 174.891 175.988 176.945 177.729 178.564 179.368 

Lowokwaru 189.373 190.847 192.06 193.321 194.521 195.692 

Kota Malang 834.527 840.803 845.973 851.298 856.410 861.414 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang . 2017 

Peningkatan jumlah penduduk kota Malang hingga tahun 2017 

tentunya akan menambah permasalahan sosial ekonomi di masyarakat 

mulai dari kesehatan, kemiskinan, kebersihan lingkungan, dan lain – lain. 

Sedangkan komposisi penduduk kota Malang dirinci menurut kelompok 

                                                           
79 Profil Kabupaten/Kota Malang Jawa timur. Ditjen Cipta Karya. 2002 



73 
 

umur dan jenis kelamin, menunjukkan golongan umur tertinggi adalah 

golongan umur 20 – 24 tahun yaitu sebesar 80.693 jiwa. Dari jumlah 

tersebut, kaum wanita sebanyak 40.184 jiwa laki – laki sebanyak 40.509 

jiwa. Sedangkan golongan umur terbesar berikutnya adalah golongan umur 

30 – 34 tahun dan golongan umur 15-19 tahun.80 

 

4. Tenaga Kerja 

Salah satu permasalahan yang masih saat ini juga terdapat dikota 

Malang yakni pada masalah tenaga kerja walaupun begitu ini bukan 

permasalah yang cukup besar karena menurut data dari Satuan kerja 

Nasional 2010 - 2014. jumlah orang yang bekerja lebih banyak dari pada 

yang menjadi pengangguran berikut datanya. 

Tabel . 2 Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja,  

Pengangguran, TPAK dan TPT 

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 

Jumlah Angkatan kerja 392.500 427.177 413.933 431.403 423.631 

Bekerja (orang) 358.415 404.992 382.126 393.094 393.050 

Pengangguran (orang) 34.085 22.185 31.807 33.309 30.581 

Tingkat partisipasi 

Angkatan kerja (%) 

63,81 66,03 64,26 66,44 63,66 

Tingkat Pengangguran 

terbuka (%) 

8,68 5,19 7,68 7,72 7,22 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang . 2016 

                                                           
80 Profil kesehatan Kota Malang Tahun 2014. 
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B. Deskripsi Dinas Kesehatan Kota Malang 

1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Malang 

Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki suatu tujuan yang mana 

tujuan tersebut dapat membawa daerah tersebut kepada peningkatan 

pembangunan diberbagai bidang baik itu sosial, ekonomi, maupun 

kesehatan. Tujuan – tujuan yang telah direncanakan tadi dituangkan pada 

visi & misi kota tersebut. Begitu pun juga pada instansi disetiap 

pemerintahan yang memiliki suatu visi dan misi untuk melancarkan 

peningkatan pembangunan diberbagai bidang. berikut visi dan misi instansi 

dari Dinas Kesehatan Kota Malang.  

a) Visi  : 

Kesehatan Masyarakat Kota Malang Yang Bermartabat. 

b) Misi : 

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata 

dan terjangkau khususnya untuk masyarakat miskin.  

2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit 

serta penyehatan lingkungan. 

3. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 

melalui upaya promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih 

dan sehat. 

4. Meningkatkan pelayanan kefarmasian, pengawasan, 

pengendalian sarana obat, obat tradisional, kosmetik, alat 

kesehatan dan makanan minuman 
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2. Struktur Dinas Kesehatan Kota Malang 

Struktur Dinas Kesehatan Kota Malang sudah diatur  berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi 

Dan Tata Kerja Dinas Daerah. Berikut uraiannya. 

 

 

 

3. Tupoksi Dinas Kesehatan Kota Malang 

Dinas Kesehatan merupakan pelaksana otonomi daerah dibidang 

kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya  berada dibawah  dan bertanggungjawab  kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas kesehatan adalah 

penyusunan dan pelaksanaan  kebijakan urusan pemerintahan daerah di 

Bagan . 4 Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Malang 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Malang 

 



76 
 

bidang kesehatan.81 Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan sendiri 

telah diatur dalam Perwali yang mana sesuai dengan Peraturan Walikota 

Malang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan 

Tata Kerja Dinas Kesehatan. Berikut uraiannya 

a) Tugas Pokok  : 

Dinas Kesehatan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan 

b) Fungsi    : 

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan; 

2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang 

kesehatan; 

3. penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi 

bidang kesehatan; 

4. pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak 

serta keluarga; 

5. penyelenggaraan survaillance epidemiologi, penyelidikan 

kejadian luar biasa/ KLB dan gizi buruk; 

6. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak 

menular; 

7. penyelenggaraan pelayanan pencegahan dan pengobatan HIV/ 

AIDS, infeksi menular seksual (IMS) dan bahaya narkotika, 

psikotropika dan zat aditif (NAPZA); 

8. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk; 

9. penyelenggaraan opersional penanggulangan masalah kesehatan 

akibat bencana dan wabah; 

                                                           
81 laporan kinerja dinkes kota malang  tahun 2015. 
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10. penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji setempat; 

11. pembantuan penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Nasional; 

12. pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sesuai kondisi 

lokal; 

13. penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat 

kesehatan, reagensia dan vaksin; 

14. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan 

tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

15. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan 

tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

16. pendayagunaan tenaga kesehatan; 

17. pengambilan sampling/ contoh sediaan farmasi di lapangan; 

18. pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan 

farmasi; 

19. pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah 

tangga; 

20. pelaksanaan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan 

rumah tangga (PKRT) klas I; 

21. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang 

mendukung perumusan kebijakan; 

22. pengelolaan survei kesehatan daerah; 

23. implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan; 

24. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder; 

25. pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan; 

26. pelaksanaan pembinaan kesehatan bersumberdaya masyarakat; 
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27. pelaksanaan promosi kesehatan; 

28. pelaksanaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat; 

29. pelaksanaan pelayanan kesehatan olahraga; 

30. pelaksanaan penyehatan lingkungan; 

 

C. Komisi Penanggulangan AIDS daerah Kota Malang 

 

Komisi Penanggulangan AIDS Kota Malang yang selanjutnya dibentuk 

KPA berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi 

penanggulangan AIDS nasional. Dirasa permasalahan HIV/AIDS cukup kompleks 

maka KPA pusat langsung membentuk KPA cabang yang berada di daerah - daerah 

yang dirasa memiliki permasalahan penyakit HIV/AIDS. KPA Kota Malang sendiri 

dibentuk sejak tahun 2007 dan berkantor di kompleks kantor Dinas Kesehatan Kota 

Malang. Komisi penanggulangan AIDS ini merupakan suatu lembaga koordinasi 

pelaksana dan bukan lembaga sosialisasi bahaya HIV/AIDS dalam pencegahan dan 

penanggulangan HIV/AIDS. Komisi penanggulangan AIDS ini bertugas untuk 

mengkoordinir kegiatan – kegiatan yang ada didaerah kota Malang yang berkaitan 

dengan pencegahan, penanggulangan, sehingga akan terwujudnya suatu penurunan 

angkan HIV/AIDS di Indonesia. 

Semua SKPD kota Malang menjadi bagian dari keanggotaa KPA yang 

nantinya diharapkan dapat mengkomunikasikan dan menginformasikan tentang 

bahaya HIV/AIDS ini kepada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan bidang 

pelayanan masing – masing dari SKPD. Selain itu keanggotaan KPA juga bukan 

hanya SKPD kota Malang melainkan juga adanya masyarakat, LSM, dan 
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Akademisi yang berkaitan langsung dengan tema permasalahan untuk 

mengentaskan permasalahan HIV/AIDS ini. 

Dalam menjalankan tugas –tugasnya KPA kota Malang berpegang atau 

berlandaskan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2007 tentang 

pembentukan Komisi penanggulangan AIDS di daerah. Sesuai dengan Permendagri 

No. 20 tahun 2007 bahwa strtuktur Komisi Penanggulangan AIDS terdiri dari82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan . 5 Struktur KPAD kota Malang 

                                                           
82 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2007 tentang pembentukan Komisi 

penanggulangan AIDS di daerah. 

Ketua 

Wakil ketua I  

Ketua Pelaksana 

Wakil ketua II 

Sekertariat I dan II 

Anggota  : 

1. Kepolisian Resort 

2. Dinas pendidikan 

3. Dinas Sosial 

4. Yang membidangi hukum 

dan HAM 

5. BNN kota  

6. LSM peduli AIDS 

7. Jaringan Odha 

8. Perwakilan pecandu 

9. Sesuai kebutuhan 

mengacu pada peraturan 

No.7 tahun 2006 
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1. Ketua   : Bupati/walikota 

2. Ketua Pelaksana  : Wakil bupati/Kota 

3. Wakil ketua I  : Kepala Dinas Kesehatan 

4. Wakil ketua II  : Kepala Biro Kesra (atau yang membidangi  

  Kesra). 

5. Sekertaris I  :Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiunan  

 Eselon II/III) 

6. Sekertaris II  :Kepala Badan/ Dinas/ Kantor Pemberdayaan  

 Masyarakat. 

7. Anggota   :   a. Kepolisian Resort 

b. Dinas Pendidikan 

c. Dinas Sosial 

d. yang membidangai Hukum  

dan HAM. 

e. BNN Kota 

f. LSM peduli AIDS 

g. Jaringa ODHA 

h. Perwakilan pecandu 

i. Sesuai Kebutuhan mengacu  

pada peraturan No.75 tahun  

2006  

Selanjutnya, setiap SKPD dan institusi yang tergabung sebagai anggota 

KPA kota Malang ini berkoordinasi bersama dan membuat rencana strategi untuk 

jangka pangjang waktu 5 tahun. Seluruh rencana yang dibuat memiliki visi yang 

sama yakni untuk menanggulangi HIV/AIDS dalam upaya penurunan angka 

penyebaran HIV/AIDS di kota Malang. Melihat bahwa luasnya kolaborasi yang 
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dilakukan oleh Komisi penanggulangan AIDS kota Malang maka pada penelitian 

ini hanya berfokus pada koloborasi KPA, LSM, Dinas Kesehatan. 

 

D. LSM peduli AIDS  kota Malang 

 

1. LSM Paramita 

Pada saat ini HIV menjadi suatu permasalahan yang mengambil 

perhatian masyarakat, pemerintah, hingga swasta begitu pula dengan LSM 

– LSM yang ada di negara ini mereka bergabung dan membentuk suatu 

lembaga yang nantinya akan bertujuan untuk bisa membantu pemerintah 

dalam menyelesaikan sautu permasalahan di setiap daerah – daerah 

Indonesia, didaerah – daerah sendiri memiliki banyak LSM yang dengan 

bermacam tugas pokok dan fungsi yang dimiliknya seperti hal nya LSM 

mengentaskan kemiskinan, LSM pemberdayaan, serta LSM kesehatan.  

Sama halnya dengan LSM Paramitra Kota Malang yang mana LSM 

ini bergerak aktif pada bidang penanggulangan HIV dan AIDS di wilayah 

kota Malang, kabupaten Malang, kabupaten pasuruan dan Kota Batu. LSM 

ini memiliki beberapa program terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS 

yakni sebagai berikut. 

a. Sosialisasi Reproduksi, HIV/AIDS pada anak jalanan di kota Malang 

b. Sosialisasi dan penguatan jejaring layanan kesehatan (Klinik IMS dan 

VCT) yang mudah di akses oleh masyarakat. 

Pada program – program ini biasanya sering diisi dengan berbagai 

kegiatan seperti halnya sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada anak 
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jalanan serta siswa dan siswi, melakukan diskusi kelompok, melakukan 

pemeriksaan IMS dan HIV, pemetaan dan penjangkauan kepada yang 

berpotensi terlibat program penanggulangan HIV/AIDS, penguatan 

pemahaman terkait HIV/AIDS dikalangan masyarakat. Bukan hanya itu 

pada setiap program – program LSM Paramitra memiliki target sasaran 

yang kebanyakan berfokus pada pekerja seksual, remaja, anak jalanan, serta 

homoseksual.  

Untuk menjalankan program – program yang telah diciptakan tadi 

LSM Para mitra tidak serta merta menjalankan dengan sendiri tetapi lebih 

memilih untuk menjalin suatu mitra kerja baik itu organisasi internasional 

(Family Health International, UNICEF, USAID, dll) maupun organisasi 

nasional (KPAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, PHRI, dll) 

Berkaitan juga dengan hal ini bahwa sama dengan LSM – LSM 

lainnya LSM Paramitra memiliki struktuk organisasi yakni sebagai berikut. 

Bagan . 6 Struktur Organisasi LSM Paramitra. 

Sumber: www. lsmParamitra.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur Eksekutif 

Mainul Sofyan 

Program Manager 

Tri Gozalli 

Koodinator Malang 

Yoga Ardianto 

Koodinator Pasuruan 

Sudarmaji 

 

Petugas Lapang 

Eko Agus P. dkk 

 

Petugas Lapang 

Iwan . dkk 
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2. LSM Sadar Hati 

Lembaga swadaya masyarakat “Sadar Hati”, merupakan suatu 

lembaga atau yayasan yang berada di wilayah kota Malang, yang berlokasi 

JL. Kampar No. 9  LSM ini terbentuk sejak awal tahun 2002, yang diawali 

dengan rasa keprihatinan terhadap permasalahan HIV/AIDS di Indonesia 

dan secara khusus di kota Malang, LSM ini sendiri sudah merambat 

disekitar kota Malang, termasuk di kabupaten Kota Malang. Selain itu 

jangkauan LSM ini sudah merambat hingga kota/kabupaten pasuruan. 

Yayasan ini sendiri merupakan suatu organisasi sosial yang bergerak 

diisu HIV/AIDS, narkoba serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan 

pendekatan kewirausahaan. Jika pada pencegahan dan penanggulangan 

HIV/AIDS dikota Malang sendiri Yayasan ini memang telah cukup banyak 

pembantu pemerintah dalam hal sosialisasi, penyuluhan, rujukan VCT, dan 

lainnya yang menaungi para pengidap HIV/AIDS akibat NAPZA jarum 

suntik. Peran dari yayasan ini yakni menaungi dan memberikan dukungan 

kepada para pengidap HIV/AIDS akibat pemakaian NAPZA jarum suntik. 

Ada beberapa produk atau program yang ditawarkan oleh yayasan 

sadar hati ini yakni. 

1. Pemetaan, penjangkauan, dan pendampingan NAPZA suntik, dan 

pasangan 

2. Program komunikasi, informasi dan edukasi 

3. Diskusi kelompok NAPZA 

4. Support group NAPZA suntik 

5. Konseling dan VCT  
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Diyayasan ini sendiri memiliki suatu struktur organisasi yakni. 

Bagan . 7 Struktur Organisasi LSM Sadar Hati 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LSM IWAMA 

Yayasan IWAMA merupakan salah satu komunitas yang menaungi 

penderita male to female di kota Malang. IWAMA sendiri merupakan singkatan 

dari Ikatan Waria Malang. Komunitas ini telah berdiri sejak 17 mei 1991, dengan 

tujuan unutk menyatukan semua penderita male to female yang ada di kota Malang 

dan hingga saat ini terdapat kurang lebih 50 male to female yang hingga sekarang 

aktif dalam komunitas tersebut. Untuk menjadi anggota dari IWAMA sendiri, 

terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti waria yang menetap di 

malang dan tidak berpindah – pindah, dengan alasan agar mudah dalam hal 

pendataan dan mudah diawasi. Markas yang digunakan oleh komunitas IWAMA 

untuk tempat bersosialisasi adalah stasiun, namun jika akan diadakan rapat internal 

ini lebih banyak berkumpul ketuan II IWAMA yaitu salon mbak adeq yang 

terdapat di Jalan Ciliwung 10 Kav 3. 

DIREKTUR 

Program Manager 

SE 

KORLAP KORLAP 

 

Program Manager 

PABM 

Program Manager 

HR 

Petugas Lapangan Petugas Lapangan Petugas Lapangan 

 

KORLAP 
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Beberapa program – program yang ada pada yayasan IWAMA: 

1. Sosialisasi terbuka male to female 

2. Support group waria 

3. Program KIE pada waria 

4. Program kesehatan seksual pada Waria 

Berikut struktur organisasi pada yayasan IWAMA. 

Bagan . 8 Struktur Organisasi LSM IWAMA 

 

 

 

 

 

 

 

4. LSM IGAMA 

Yayasan IGAMA adalah organisasi berbasis komunitas bagi lelaki seks 

dengan lelaki (LSL) yang bertempat di Malang, Jawa Timur. IGAMA yang hampir 

berusia 25 tahun ini, didirikan di tahun 1991, berawal dari sekelompok pria gay , 

yang berkeinginan menciptakan forum untuk mengaktualisasikan dirinya, kegiatan 

sosial dan jaringan dukungan laki-laki yang sepaham dengan komunitas mereka. 

Selama dekade pertama keberadaan IGAMA, kegiatan terfokus untuk menciptakan 

dialog antara layanan masyarakat, kegiatan budaya, olahraga dan pengembangan 

ketrampilan non-formal. 

KETUA I 

KETUA II 

Pelaksana 

Lapangan 
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Memasuki abad millennium di awal tahun 2000an, ketika pengaruh HIV 

dan AIDS semakin terlihat jelas berdampak  pada kelompok LSL, Yayasan 

IGAMA mengikutsertakan isu kesehatan seksual dan HIV dan AIDS dalam 

agendanya. Beberapa tahun kemudian, kegiatan ini semakin terlihat berperan 

penting, yang terefleksikan dari meningkatnya jumlah kegiatan yang berkaitan 

dengan HIV dan AIDS dan program  infeksi menular seksual lainnya diantara 

komunitas LSL di Malang. Melalui kegiatan penjangkauan dan pendidikan sebaya 

yang rutin, informasi kesehatan seksual tersebarkan, disertai dengan peningkatan 

kesadaran dan pendistribusian kondom secara luas dan dalam jumlah banyak, serta 

ratusan klien yang dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk testing dan pengobatan, dan 

ke layanan dinas sosial untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan lebih lanjut. 

Sejak awal terbentuknya yayasan ini IGAMA telah banyak bekerja sama 

dengan berbagai macam mitra mulai dari organisasi asing serta pemerintahan. 

Kemitraan ini guna memaksimalkan capaian program dan meningkatkan 

kehidupan komunitas jangkauan mereka. Selain itu yayasan ini juga memiliki 

beberapa program yakni. 

1. Penyebarluasan informasi HIV/AIDS  

2. Pelatihan dan pembinaan penanggulagan HIV/AIDS 

3. Penyuluhan dan sosialisasi 

4. Pembentukan kelompok dukungan. 

E. Peningkatan angka HIV/AIDS di Kota Malang  

Suatu besarnya permasalahan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau 

juga bisa dibilang berbagai indikator, salah satu dari indikator tersebut yakni adanya 

kasus – kasus permasalahan yang membahas tentang masalah tersebut dan menjadi 

suatu keresahan masyarakat dan kasus – kasus tadi dimuat menjadi suatu data atau 
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laporan. Permasalahan HIV/AIDS sendiri telah menjadi suatu permasalahan yang 

cukup kompleks di daerah – daerah Indonesia karena bisa dilihat pada data dari 

kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa pada 2011 - 2016 jumlah kasus 

HIV yang tercatat oleh data Kemenkes RI sebanyak 176.4755 dan 53.5521 kasus 

AIDS yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia Dari jumlah tersebut, setengah 

persennya berusia antara 15 hingga 60 tahun.83 

Data HIV/AIDS Indonesia 

 

Gambar . 4 Data HIV/AIDS Indonesia. 

Sumber: Kemenkes RI (Ditjen PP &PL), 17 Januari 2017 

Jika dilihat dari Gambar.4 menunjukkan bahwa setiap tahun Indonesia 

mengalami rata – rata peningkatan dia angka 2000 kasus HIV dan 1000 kasus 

AIDS. Data inilah yang menjadi suatu indikator bahwa pemerintah Indonesia harus 

lebih memberikan suatu kebijakan dan strategi yang tegas dalam menyikapi 

masalah ini. Dari data ini juga telah memberikan citra yang negatif pada 

                                                           
83 Kemenkes RI (Ditjen PP &PL), 17 Januari 2017. 
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pembangunan di bidang kesehatan negara Indonesia karena adanya kenaikan angka 

kasus HIV/AIDS di Indonesia.  

Selain itu jika dilihat dari data yang didapat dari Kementerian Kesehatan 

Indonesia bahwa provinsi Jawa Timur menjadi provinsi kedua terbesar setelah 

Provinsi Kepulauan Riau terkena pengidap HIV/AIDS yakni diangka 31. 429 kasus 

HIV dan 16 .911 kasus AIDS. Berikut datanya. 

 

No. Provinsi HIV AIDS 
1 NAD/Aceh 309 330 

2 Sumatera Utara/North Sumatra 12,977 3,879 

3 Sumatera Barat/West Sumatra 1,883 1,344 

4 Riau 3,691 1,676 

5 Jambi 1,175 627 

6 Sumatera Selatan/South Sumatra 2,324 699 

7 Bengkulu 530 309 

8 Lampung 1,921 705 

9 Bangka Belitung 824 425 

10 Kepulauan Riau/Riau Archipelago 6,797 1,076 

11 DKI Jakarta 45,355 8,648 

12 Jawa Barat/West Java 23,145 5,251 

13 Jawa Tengah/Central Java 16,867 6,444 

14 DI Yogyakarta/Jogjakarta 4,060 1,361 

15 Jawa Timur/East Java 31,429 16,911 

16 Banten 5,600 1,641 

17 Bali 14,583 6,803 

18 Nusatenggara Barat/West Nusa Tenggara 1,228 691 

19 Nusatenggara Timur/East Nusa Tenggara 2,627 1,954 

20 Kalimantan Barat/West Kalimantan 5,815 2,567 

21 Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 580 207 

22 Kalimantan Selatan/South Kalimantan 1,297 429 

23 Kalimantan Timur/East Kalimantan 4,055 1,167 

24 Kalimantan Utara/North Kalimantan 247 204 

25 Sulawesi Utara/North Sulawesi 3,155 1,340 

26 Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 734 524 

27 Sulawesi Selatan/South Sulawesi 6,296 2,812 

28 Sulawesi Tenggara/SE Sulawesi 649 388 

29 Gorontalo 106 149 

30 Sulawesi Barat/West Sulawesi 98 19 

31 Maluku/Moluccas 2,631 567 

Tabel . 3 Data Komulasi Provinsi HIV/AIDS 
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32 Maluku Utara/North Moluccas 434 494 

33 Papua Barat/West Papua 4,176 1,741 

34 Papua 24,725 13,398 

  Jumlah/Total 232,323 86,780 

Sumber: Kemenkes RI (Ditjen PP &PL), 17 Januari 2017 

Pada  provinsi Jawa timur terdapat beberapa kota yang dimana kota – kota 

tersebut juga yang turut menyumbang data kasus HIV/AIDS yakni salah satunya 

kota Malang yang mana juga menjadi suatu fokus lokasi pada penelitian ini . Kota 

Malang sendiri merupakan suatu kota kedua terbesar setelah Surabaya yang 

masyarakat terkena pengidap HIV/AIDS. Peningkatan angka HIV/AIDS dikota 

Malang disebabkan beberapa hal seperti adanya hubungan antara sesama jenis, 

penggunaan jarum suntik, dan juga penularan lewat air susu ibu, dan sebab – sebab 

lainnya.  

Data Dinas kesehatan Jawa timur  hingga bulan Juni 2016 menyebutkan 

bahwa, telah ditemukan sebanyak 62 % atau 35.690 orang dengan HIV/ AIDS 

(ODHA). Estimasi kasus HIV/ AIDS sekitar 57.821. Kasus AIDS hingga Juni 2016 

terdapat 15.461 dengan 3.679 orang meninggal atau 25 persen. Kasus AIDS pada 

ibu rumah tangga sebanyak 2.944 orang atau 19,72 persen dari total kasus AIDS. 

Ada lima terurut kabupaten/ kota dengan HIV /AIDS terbanyak yakni Kota 

Surabaya, Kota Malang, Kab. Banyuwangi, Kab. Jember, dan Kab. Sidoarjo.  

Dari jumlah 595 ibu pengidap HIV maupun AIDS telah melahirkan bayi 

yang terindikasi tertular virus HIV maupun AIDS dari ibu pada saat didalam 

kandungan, terdapat sebanyak 150 bayi atau 25 persen sudah dilakukan tes HIV. 

Hasilnya sebanyak 79 bayi atau 59 persen dinyatakan positif HIV. Sedangkan bayi 
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positif HIV (Human Immunodeficiency Virus)   meninggal sebanyak 20 anak. 84 

Lalu dilihat dari data Dinas Kesehatan Kota Malang mulai dari tahun 2005 – 2016 

Kota Malang memiliki 3.273 kasus pengidap HIV maupun AIDS yang mana dari 

jumlah tersebut jenis pengidapnya yaitu mulai dari bayi hingga lansia. 85 

Gambar . 5 Bayi Terindikasi HIV kota Malang 

 

 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Malang. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 Data dinas kesehatan prov. Jawa timur 2016 
85 Data Dinas Kesehatan Kota Malang 2016  
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Gambar . 6 Positif HIV kota Malang 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Malang. 2016 

Data – data inilah menjadi suatu indikator bagi pemerintah untuk lebih tegas 

dalam menyikapi permasalahan kenaikan angka kasus HIV/AIDS di Indonesia 

maupun di daerah – daerah. Karena berpengaruh pada kualitas masyarakat sekitar 

dan juga turut terancamnya kualitas kesehatan masyarakat khususnya yang belum 

terkena HIV/AIDS, serta berdampak pada buruknya citra Indonesia pada 

pembangunan dibidang kesehatan 
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