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Kota Bekasi merupakan daerah yang mendapat perhatian khusus terkait 

dengan perkembangan kasus HIV dan AIDS yang semakin mengkhawatirkan, 

yang mengancam sumber daya manusia. Pemerintah Daerah Kota Bekasi 

menetapkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi. Sehingga upaya pencegahan dan 

penanggulangan HIV dan AIDS mempunyai dasar yang cukup kuat untuk lingkup 

Kota Bekasi. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi, serta bagaimana faktor 

pendukung dan penghambatnya. Selain itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

bagaimana perspektif Siyasah Dusturiyah dalam menyikapi upaya pelaksanaan 

Peraturan Daerah ini. 

Siyasah diartikan sebagai setiap perbuatan yang lebih mendekatkan 

manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemafsadatan, sekalipun 

Rasulullah dan (bahkan) Allah Swt. tidak menjelaskan secara terperinci. Maqasyid 

as-syari’ah sangat penting untuk memahami mashlahah yang dimaksud dalam 

siyasah sehingga upaya-upaya yang dilakukan menjadi tetap terarah. 

Penelitian ini menggunakan metode evaluasi. Metode ini digunakan untuk 

meneliti suatu pencapaian prestasi atau program tertentu. Karenanya, metode ini 

digunakan untuk melakukan penilaian tentang faktor-faktor penghambat dan 

faktor-faktor pendukung pelaksanaan suatu program, dan penilaian mengenai 

pencapaian tujuan suatu program yang dirinci dalam ukuran yang telah ditetapkan 

dalam perencanaan program. 

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa pada dasarnya sebagian besar 

materi Peraturan Daerah tersebut sudah dilaksanakan karena upaya pencegahan 

dan penanggulangan HIV dan AIDS sudah ada sebelum Peraturan Daerah tersebut 

disahkan. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2009 Tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi ialah sebagai 

upaya penguatan kelembagaan, penegasan, dan optimalisasi pencegahan dan 

penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota 

Bekasi Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan 

AIDS di Kota Bekasi sudah dilaksanakan sesuai dengan program-program yang 

ditetapkan dalam Perda ini untuk mencapai tujuan melindungi masyarakat dan 

memutus mata rantai HIV. Walaupun terdapat lebih banyak faktor penghambat 

daripada faktor pendukung, namun ternyata mendapatkan hasil yang cukup 

efektif. Jika ditinjau dari sudut Siyasah Dusturiyah, upaya pencegahan dan 

penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi menunjukkan adanya kesesuaian 

dengan semangat melindungi masyarakat (hifdh al-ummah) dari ancaman HIV 

dan AIDS. 

 


