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Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai kehidupan Orang Dengan HIV dan AIDS 

(ODHA) yang sampai pada saat ini masih mengalami banyaknya stigma dan diskriminasi yang 

dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya informasi atas HIV dan AIDS 

di kalangan masyarakat. Selain itu, mereka beranggapan bahwa HIV dan AIDS adalah jenis 

penyakit yang penularannya mudah. Padahal, sudah banyak informasi yang menginformasikan 

tentang bahaya HIV dan AIDS, namun sepanjang sejarah sulit untuk memberi pengertian kepada 

masyarakat. 

Berawal dari sini penulis berusaha mencari informasi mengenai peranan yayasan Hatihati dalam 

menanggulangi masalah yang dialami oleh para Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) dalam 

hal mendapatkan hak hidupnya yang belum juga bisa diterima oleh masyarakat serta dalam hal 

mendapatkan perlindungan hukumnya. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan jenis 

penelitian Yuridis Sosiologis. Untuk mencari jawaban permasalahan penelitian digunakan dua 

jenis data yaitu Data Primer yang berasal dari data di lapangan dan Data Sekunder yang berasal 

dari sumber tertulis. Kedua data ini diperoleh dengan menggunakan metode Wawancara 

(Interview) dan metode Dokumentasi. Kemudian dari data yang diperoleh dianalisa dengan 

menggunakan metode Deskripitif Analisa yakni menggambarkan kenyataan yang sebenarnya 

terjadi di lapangan. 

Setelah penelitian berlangsung ditemukan beberapa fakta yang muncul yakni bahwa benar masih 

adanya diskriminasi dan stigma pada Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA), diantaranya 

adanya perusahaan yang sewenang – wenang mengeluarkan Orang Dengan HIV dan AIDS 

(ODHA) dari pekerjaannya. Selain itu, dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan. Peralatan 

yang sudah dipakai oleh Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) langsung disendirikan dengan 

peralatan yang dipakai oleh orang yang tidak terinfeksi. Dalam hal penegakan hukum pun 

mereka harus dibeda – bedakan, dengan alasan takut jika warga binaan lainnya ikut terinfeksi 

HIV dan AIDS. 

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan, bahwa memang benar adanya stigma dan 

diskriminasi pada Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA). Pada permasalahan inilah yayasan 

Hatihati berperan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi tersebut dengan cara 

memperbanyak penyuluhan dan menjalankan program harm reduction atau program 

pengurangan dampak buruk narkoba. Selain itu, dalam hal perlindungan hukumnya pun yayasan 

ini turun tangan dengan cara dilakukannya pendampingan. 

 

 



 


