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Proyek
Keterlibatan Strategis Jejaring Masyarakat Sipil dan Tokoh Lintas Agama 
dalam Penanggulangan HIV di Empat Negara merupakan proyek yang 
dilaksanakan oleh Dewan Gereja Se-Dunia (WCC/World Council of 
Church), dengan dukungan penuh dari Program Bersama Perserikatan 
Bangsa-Bangsa untuk HIV/AIDS (UNAIDS), sejak bulan Juli hingga 
Desember 2022. WCC sangat berterima kasih atas dukungan ini, sehingga 
memungkinkan untuk menjangkau tokoh tokoh terpenting di empat negara 
untuk memperkuat penanggulangan HIV secara terpadu dan menyatu.

Inisiatif ini memfasilitasi dialog antara jejaring masyarakat sipil, tokoh- 
tokoh lintas agama, dan pemangku kebijakan utama HIV tingkat nasional  
di Indonesia, Republik Dominika, India, dan Jamaika. Dialog ini melibatkan 
partisipasi yang sungguh-sungguh dari komunitas paling terdampak, yaitu 
jejaring orang dengan HIV, Persekutuan Gereja aras nasional, pemimpin lintas 
agama, Program AIDS Nasional, Kementerian Kesehatan, delegasi jejaring 
masyarakat sipil yang tergabung dalam Country Coordination Mechanism 
(CCM), perwakilan UNAIDS dan badan PBB lainnya. Proses dan dialog 
tersebut dihadiri oleh 180 orang dari empat negara tersebut diatas untuk 
bertemu dan bekerja bersama selama tiga hari. Mereka juga bertemu secara 
online dalam rapat persiapan dan tindak lanjut.

Tujuan utamanya adalah menggunakan metode partisipatif untuk mengem-
bangkan rencana advokasi bersama (atau untuk memperkuat rencana yang 
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Kami adalah komunitas yang tinggal di tempat terpencil, 
layanan tidak menjangkau orang-orang di pinggiran, dan 
sistemnya sangat eksklusif. Bagaimana penggunaan dana 
yang ada? Kita harus memperluas gagasan kita untuk 
upaya pencegahan. Saya mencoba membuat gereja yang 
inklusif untuk komunitas LGBTI.

—Partisipan Dialog di India

Jika anda ingin berjalan cepat, pergilah sendiri. 
Jika ingin berjalan jauh, pergilah bersama.

—Pepatah Afrika

sudah ada) demi keberlanjutan penanggulangan HIV/AIDS tingkat nasional  
di masing-masing negara. Melalui proses ini, WCC bermaksud untuk memper-
kuat kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat negara/nasional.  
Di berbagai tempat, masih banyak upaya-upaya kelompok masyarakat sipil, 
tokoh lintas agama, dan instansi pemerintah tidak terkoordinasikan dan 
terkomunikasikan dengan baik, sehingga ada kebutuhan besar untuk berkoordi-
nasi, berkolaborasi, saling bertanggung jawab, dan menyelaraskan upaya ini.

Di semua Konsultasi sangat nyata keterlibatan yang sungguh-sungguh  
dari komunitas paling terdampak, yaitu jejaring orang yang hidup dengan 
HIV, Persekutuan gereja aras nasional, pemimpin umat lintas agama, Program 
AIDS Nasional, Kementerian Kesehatan, delegasi jejaring masyarakat sipil 
dalam CCM, perwakilan dari UNAIDS dan badan-badan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa lainnya.
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Kami ingin menjadikan gereja sebagai tempat berdiskusi 
tentang HIV dan hak asasi manusia; kami ingin merekon-
siliasi hak asasi manusia dengan teologi Kristen.

—Partisipan di Jamaika
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Disadari bahwa, bahkan sebelum pandemi COVID-19, HIV sudah tidak 
lagi masuk dalam daftar prioritas agenda pengembangan baik lokal maupun 
global. WCC, dengan penuh perhatian, bertujuan untuk memfokuskan 
kembali pentingnya advokasi HIV, mempromosikan investasi yang diperlukan 
serta kegiatan dan tindakan yang harus dilaksanakan.

Pelaksanaan Konsultasi berorientasi pada tindakan, menggunakan pende-
katan kolaboratif dan partisipatif. Fasilitator menggunakan metodologi dialog 
horisontal, dengan memanfaatkan keahlian semua pemangku kepentingan; 
memfasilitasi kerja sama antara tokoh masyarakat, tokoh lintas agama dan 
aparatur pemerintah. Di Jamaika dan Republk Dominika konsultasi ini 
dipimpin oleh jejaring orang yang hidup dengan HIV. Di India konsultasi 
dipimpin oleh LSM, dan di Indonesia dipimpin oleh sektor agama. Konsultasi 
berlangsung pada tahun 2022: di India pada 27-29 September, di Republik 
Dominika pada 14-16 Oktober, di Indonesia pada 19-21 Oktober, dan di 
Jamaika pada 26-29 Oktober.

Konsultasi berlangsung dengan nama “AIDS Back on the Agenda” 
(Mengembalikan AIDS ke Agenda), yang terinspirasi dari buku AIDS on the 
Agenda. Adapting Development and Humanitarian Programmes to Meet the 
Challenge of HIV/AIDS.1 Penggunaan istilah “AIDS” untuk lebih mendorong 
diskusi apakah AIDS benar-benar telah berakhir di keempat negara tersebut 
ataupun secara global. Sayangnya, kami mendapati bahwa AIDS, sebagai 
kondisi ekstrem yang disebabkan oleh HIV belumlah sirna. Data terbaru 
UNAIDS yang dirilis pada Hari AIDS Sedunia 20222 melaporkan bahwa, 
pada tahun 2021, sebanyak 1,5 juta orang tertular HIV dan 650.000 orang 
meninggal karena penyakit terkait AIDS.

1. Sue Holden, AIDS on the Agenda: Adapting Development and Humanitarian 
Programmes to Meet the Challenge of HIV/AIDS (Bournemouth: Oxfam, 2003)

2. Executive summary — In Danger: UNAIDS Global AIDS Update 2022
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dalam hal akses pendanaan yang tidak memadai. Epidemi HIV menantang kita 
dengan isu-isu yang telah kita ketahui, seperti stigma dan diskriminasi, yang 
semakin tersamar. Selain itu, ada isu-isu baru yang membutuhkan kolaborasi 
kita bersama, misalnya isu usia lanjut dengan HIV, migrasi dengan HIV.

Mempromosikan perkembangan ilmiah terbaru. Perkem-
bangan ilmiah terbaru harus digunakan secara komprehensif dalam Rencana 
Nasional dan Hibah Global Fund kegiatan pencegahan dan penanggulangan 
HIV. Sebagai contoh, strategi “Tidak Terdeteksi =Tidak Dapat Menularkan” 
(U = U, Undetectable = Untransmitable) adalah alat yang ampuh untuk 
menghilangkan stigma HIV, tetapi masih kurang dikenal dalam masyarakat. 
Contoh lain adalah “tes HIV mandiri” dan “tes indeks” (tes pasangan dan 
kontak dekat dari orang dengan HIV melalui bantuan penyedia layanan). 
Alat yang bagus ini belum diterapkan secara luas. Penerimaan atas “Pence-
gahan sebelum terpapar” PrEP (Pre-exposure Prophylaxis) juga masih terbatas, 
yang bila digunakan secara tepat sesuai petunjuk akan sangat efektif dalam 
mencegah penularan HIV bagi mereka yang berisiko  tinggi terinfeksi HIV.

Pelajaran dari Empat Negara
Kebutuhan untuk mempertahankan upaya penanggu-
langan HIV yang kuat. Kami menekankan pentingnya mempertahan-
kan upaya penanggulangan HIV yang kuat, terutama pada saat  pandemi yang 
lebih baru menjadi tantangan dunia, dan adanya “kelelahan” global dalam 
menangani HIV. Kami mendapati bahwa dukungan dalam penanggulangan 
HIV semakin berkurang, padahal upaya-upaya yang sedang dilakukan tidak 
boleh kendur. Ada banyak hal yang dapat dibanggakan dari upaya penanggu-
langan HIV, terutama mengenai akses untuk pengobatan HIV, dimana tiga 
perempat dari semua orang yang hidup dengan HIV  sedang menjalani 
pengobatan. Namun, masih ada ketergantungan pada kerjasama internasional 
dan kesenjangan/ketidaksetaraan lain terkait  HIV. Sepuluh juta wanita, pria, 
dan anak-anak yang hidup dengan HIV belum dapat mengakses pengobatan 
dan perawatan. Anak-anak dan remaja yang hidup dengan HIV, serta masya-
rakat yang berisiko tertular HIV mengalami kesenjangan yang paling buruk 
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Memperkuat Kemitraan. Salah seorang partisipan mengatakan bahwa 
“shalom” (perdamaian) antara masyarakat sipil dan tokoh agama sedang 
dalam kondisi yang buruk, dan perlu dipulihkan. Pemulihan ini menyiratkan 
pemahaman dan penerimaan atas semua populasi yang terdampak. Epidemi 
HIV telah mengubah banyak hal baik respons para tokoh, termasuk di sektor 
agama. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk melakukan upaya penanggu-
langan HIV secara bersama.

Memperkuat peran organisasi berbasis keagamaan.  
Kita telah memperoleh pelajaran berharga tentang potensi dan peran besar 
dari organisasi keagamaan kedepan. Beberapa lembaga keagamaan memiliki 
rumah sakit dan memberikan layanan dan dukungan langsung kepada 
masyarakat yang tidak dapat dijangkau jika hanya mengandalkan sektor 
publik. Ada potensi untuk meningkatkan peran organisasi keagamaan, 
terutama terkait dengan proses di level nasional/ negara yang memungkinkan 
untuk pengajuan proposal hibah pada Global Fund, pelaksanaan kegiatan, 
dan pelaksanaan proyek sebagai penerima utama (Principal Recipients). Selain 
itu, penanggulangan HIV akan mendapatkan manfaat besar apabila disuara-
kan dengan tegas dan kuat oleh komunitas agama sebagai anggota CCM.

Tantangan dalam pencegahan HIV. Untuk pencegahan HIV yang 
efektif, kita mesti memahami dan melibatkan semua orang yang hidup dengan 
HIV dan semua populasi yang terdampak dengan berbagai keberagaman 
mereka. Pendekatan kita harus menyeluruh dan mencakup inisiatif perlin-
dungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Untuk dapat bekerja secara lebih 
efektif dalam pencegahan HIV, dibutuhkan pemahaman menyeluruh tentang 
dimensi seksualitas manusia, kesehatan mental, dan kesenjangan serta 
ketidaksetaraan sebagai pemicu terjadinya epidemi.

Kebutuhan sumber daya yang lebih besar. Kita perlu memobi-
lisasi dukungan internasional disamping pendanaan nasional, termasuk di 
negara berpenghasilan menengah. Kita membutuhkan penyelarasan dan 
koordinasi diantara berbagai sumberdaya di tingkat nasional/negara. Saat ini, 
Mekanisme Koordinasi Negara (Country Coordination Mechanism; CCM) 
merupakan tempat yang kondusif untuk dialog antara masyarakat, pemerin-
tah, dan aktor/tokoh lainnya. Namun, ‘ruang dialog’ ini membutuhkan 
persyaratan adanya saling percaya dan akuntabilitas. 

Orang dengan HIV memiliki obat untuk tiga bulan ke depan 
tetapi tidak memiliki makanan untuk tiga hari ke depan.

—Partisipan di Republik Dominika
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Langkah ke depan
Para tokoh utama di negara-negara dimana konsultasi ini telah berlangsung 
memiliki Rencana Advokasi Bersama yang bertujuan untuk merespons 
kesenjangan dan memasukkan kembali HIV dalam agenda publik. Prioritas 
dan solusi dari rencana tersebut ditetapkan oleh para pemangku kepentingan 
di tingkat negara, dengan memutuskan hal pokok apa yang akan diprioritas-
kan dan tindakan apa yang paling efektif dilakukan.

Dewan Gereja se-Dunia bekerja sama dengan UNAIDS dan mitra lainnya 
akan mengadakan kegiatan tindak lanjut secara online dengan keempat negara 
tersebut dan melakukan dialog serupa di negara lain.

Harus ada lebih banyak inisiatif bersama antara jejaring masyarakat sipil 
dan pihak lintas agama yang perlu dipelajari dan dibagikan, terutama yang 
terkait dengan implementasi dan partisipasi Global Fund dalam Country 
Coordination Mechanism (CCM).

Grégoire de Fombelle/WCC

www.oikoumene.org

 @worldcouncilofchurches  wccworld

 worldcouncilofchurches  @oikoumene

Ini adalah kesempatan untuk saling mengenal dan  
bekerja sama, bergerak cepat dalam penanggulangan HIV. 
Kita sudah berbicara dan mendengar tetapi apakah kita 
memiliki pemahaman yang sama?

—Partisipan di Indonesia
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