


ABSTRAK 
 
  
 HIV/AIDS ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks, sehingga cara untuk 
menanggulanginya diperlukan pendekatan interdisipliner. Tidak mengherankan jika banyak 
masyarakat yang merasa prihatin dan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap 
masalah ini. Hal ini terlihat dari banyaknya organisasi-organisasi masyarakat yang ikut 
memberikan perhatian dan peduli terhadap permasalahan ini dengan pendekatan yang 
beragam khususnya aspek pencegahan dan penanggulangannya.  RSU PKU Muhammadiyah 
Yogyakarta sebagai salah satu lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak 
hanya bidang medis saja, termasuk juga masalah HIV/AIDS. Hal ini terbukti dengan 
didirikannya Pusat Informasi HIV/AIDS (PIHA) RSU PKU Muhammadiyah. 
 
 Subyek penelitian ini adalah para konselor Pusat Informasi HIV/AIDS, staf PIHA, 
dan para pelaksana PIHA. Untuk obyek penelitiannya adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan PIHA RSU PKU Muhammadiyah melalui pendekatan keagamaan dengan 
menggunakan metode KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dalam mencegah dan 
menanggulanginya. Metode pengumpulan data dengan metode interview dan metode 
dokumentasi. Metode Analisa data yang digunakan deskriptif kualitatif artinya  setelah data 
terkumpul kemudian diklassifikasikan dan disusun, selanjutnya dianalisis dan 
diinterpretasikan dengan menggunakan kata-kata untuk menggambarkan obyek penelitian 
dilakukan. 
 
 Pusat Informasi HIV/AIDS (PIHA) menjadikan agama sebagai pilar utama dalam 
upaya penanggulangan HIV/AIDS malalui metode KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) 
PIHA mengimplementasikan KIE tersebut dalam kerangka konsep-konsep Islam tentang 
kesehatan pada umumnya dan khususnya HIV/AIDS. Adapun bentuk kegiatannya dibagi 
menjadi tiga macam;  yang pertama, berbentuk komunikasi  dengan kegiatan hotline AIDS 
dan  mengadakan konsultasi langsung. Kedua, berbentuk informasi dengan kegiatan 
penyebaran brosur, pamplet, leflet tentang AIDS kepada masyarakat. Ketiga, berbentuk 
edukasi dengan kegiatan penyuluhan kepada da’i dan mubaligh, generasi muda, memenuhi 
permintaan masyarakat untuk mengadakan penyuluhan dan mengirimkan konselor 
HIV/AIDS keberbagai acara pelatihan. 
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