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PANDUAN PEMBENTUKAN DAN 

PENGELOLAAN KELOMPOK 

DUKUNGAN SEBAYA ODHA GWL 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

1.1. Sejarah terbentuknya KDS 
 Pembentukan Kelompok Dukungan Sebaya diawali 

oleh Yayasan Spiritia. Yayasan Spiritia dalam 

melayani dukungan dan pemberdayaan kepada 

ODHA  & OHIDHA serta mendorong keterlibatan 

ODHA dan OHIDHA untuk memainkan peranan 

aktif dalam penanggulangan HIV/AIDS ditingkat 

lokal maupun nasional telah mengembangkan 

beberapa strategi dalam mencapai misinya adalah 

tanya Mutu Hidup ODHA dan OHIDHA yang 

 

Pada awalnya, strategi yang kami gunakan adalah  mendukung ODHA dan 

OHIDHA secara individu. Selanjutnya, kami mendorong ODHA dan OHIDHA 

membentuk Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) di berbagai daerah serupa 

dengan asal usul Spiritia yang pada awal dibentuk sebagai sebuah KDS yang 

pertama terbentuk di Indonesia pada 1995. Hal ini sejalan dengan misi ODHA 

dan OHIDHA di  berbagai daerah. Dengan pengalaman sendiri dalam 

.... mencapai 
misinya adalah 

Mutu Hidup 
ODHA dan 

Ohidha yang 
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berkelompok, kami mendorong dan mendukung ODHA dan OHIDHA untuk 

berkelompok di berbagai daerah. 

Spiritia mengubah strategi dengan mengembangkan program untuk 

kepentingan kelompok, sehingga fokus Spiritia pada pembentukan, penguatan 

dan pengembangan KDS ODHA. Dukungan kami bersifat produktif, seperti buku 

dengan berbagai informasi, dukungan moril, keterampilan, bantuan teknis dan 

dana terbatas serta melakukan advokasi bersama.  

Dilihat dari latar belakang dan kebutuhan yang semakin kompleks, terutama 

pada kelompok ODHA GWL maka diperlukan suatu upaya pembentukan KDS 

ODHA GWl. Karena tidak bisa dipungkiri kebutuhan ODHA GWL berbeda dengan 

komunitas lainnya mulai dari strategi  pendekatannya sampai dengan sampai 

dengan pelaksanaannya. 

1.2  Situasi HIV & AIDS di Indonesia  
- Data Kasus dan estimasi 

Untuk LSL data kasus sampai dengan 2014 adalah 113.560 kasus LSL 

dengan HIV dan estimasi penambahan jumlah sekitar 30% sedangkan 

untuk waria data kasus sampai dengan 2014 adalah 9.887 kasus waria 

dengan HIV dan estimasi penambahan jumlah sekitar 11%. 

- Data KDS ODHA GWL 

1.  Wilayah Sumatera Kalimantan 

a.  KDS yang sudah menjadi anggota GWL INA sebanyak 5 KDS 

b.  KDS yang belum menjadi anggota GWL INA sebanyak 3 KDS 

2.  Wilayah Jawa 

a.  KDS yang sudah menjadi anggota GWL INA sebanyak 9 KDS 

b.  KDS yang belum menjadi anggota GWL INA sebanyak 14 KDS 

3.  Wilayah Indonesia Timur 

a.  KDS yang sudah menjadi anggota GWL INA sebanyak 2 KDS 

b.  KDS yang belum menjadi anggota GWL INA sebanyak 3 KDS 
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1.3  Tujuan Pedoman :  
 Untuk memberi panduan kepada CBO GWL dan ODHA GWL dalam 

membentuk, menjalankan, menguatkan dan  mengembangkan KDS 

ODHA GWL  

 Untuk memberi pemahaman tentang KDS ODHA GWL kepada berbagai 

mitra 

 Untuk melengkapi buku pemberdayaan positif yang berfungsi sebagai 

petunjuk praktis 

1.4 Sifat Pedoman : 
Sebagai dokumen tertulis; karena keadaan di Indonesia yang terus mengalami 

perubahan maka dokumen ini juga harus terus diperbaharui secara berkala 

sesuai dengan situasi terbaru dari ODHA GWL. 

1.5 Lampiran :  
- Nama individu dan nama kelompok yang terlibat dalam revisi modul 

- Daftar istilah 

- Daftar KDS ODHA GWL  

- Peta KDS ODHA GWL di Indonesia 

II. PENGANTAR 

2.1  Penjelasan Umum  
2.1.1. Apa itu KDS ODHA GWL  

Kelompok Dukungan Sebaya ODHA GWL adalah suatu kelompok 

dimana dua atau lebih Gay, Waria dan LSL  yang terinfeksi atau 

terdampak langsung oleh HIV berkumpul memiliki kebutuhan yang 

sama dan saling  memberi dukungan. 
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2.1.2. Siapa anggota KDS ODHA GWL  

Anggota KDS ODHA GWL  : 

ODHA GWL    : Gay, Waria dan LSL dengan HIV positif 

2.1.3. Manfaat KDS ODHA GWL  

Umum :  Tersedianya tempat/wadah yang dapat memberi dukungan 

sesuai kebutuhan ODHA GWL  

Khusus:  

 Menolong ODHA GWL agar tidak merasa sendiri dalam 

menghadapi masalah 

 Menyediakan kesempatan untuk bertemu orang lain dan berteman 

 Menolong ODHA GWL menjadi lebih percaya diri dan kuat dari segi 

psikis dan sosial 

 Berfungsi sebagai wadah untuk melakukan kegiatan 

 Mempertemukan ODHA GWL dari berbagai latar belakang yang 

berbeda,serta menambah saling pengertian dan toleransi 

 Saling membantu berbagi sumber daya, ide dan informasi, 

misalnya tentang pengobatan terbaru atau layanan dukungan 

setempat 

 Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadaan yang 

dihadapi anggota kelompok dengan memberi gambaran dan 

penilaian yang positifpada ODHA GWL 

 Membangun dan memperkuat jejaring 

 Memberi suara yang lebih kuat untuk melakukan perubahan 

(advokasi) 

 Mengurangi stigma dan diskriminasi baik dari dalam maupun dari 

luar 
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2.1.4.  Tujuan KDS ODHA GWL  

Untuk mencapai mutu hidup yang lebih baik bagi ODHA GWL  

2.1.5. Kelompok Inisiator 

Kelompok atau wadah pengambil dan pelaksana inisiasi/gagasan untuk 

mencapai mutu hidup ODHA GWLyang lebih baik dengan melayani 

pembentukan, penguatan dan pengembangan KDS ODHA GWL  

dengan prinsip kesetaraan. 

III.  TUJUAN, VISI, MISI, STRATEGI  
 

Mengapa harus ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi ? 

Kenapa kita berkelompok tentunya karena ada kebutuhan yang belum dapat 

kita penuhi atau ada masalah yang kita hadapi sehingga kita merasa perlu untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut atau menyelesaikan masalah tersebut.  

Berarti ada pengharapan untuk mencapainya, ada yang besifat jangka panjang, 

menengah maupun pendek untuk dicapai. Waktu pencapaian ini ditentukan 

oleh besaran yang mau dicapai dan strategi yang dikembangkan. Hal ini 

menunjukkan pentingnya sebuah Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dalam 

pembentukan KDS ODHA GWL. 

Dibawah ini dijelaskan apa arti Visi, Misi, Tujuan dan Strategi. 

3.1.   Visi  
Visi adalah tujuan ideal yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi dalam 

konteks ini adalah kelompok.  

Contoh : Wadah pemberdayaan yang bebas stigma dan diskriminasi  bagi 

ODHA GWL  dikota X. 

(Visi itu lebih condong kepada kepentingan kelompok, contohnya : Wadah 

untuk Melayani ) 

(Contoh :  Terciptanya kualitas hidup ODHA GWL yang lebih baik sehingga 

hak dan kewajibannya  sejajar dengan masyarakat umum ) 
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3.2.  Misi  
Misi adalah  sebuah langkah untuk mencapai visi.  

Contoh : Meningkatkan Pemberdayaaan ODHA GWL, menampilkan sosok 

yang manusiawi kepada masyarakat, meningkatkan keterlibatan ODHA 

GWL dalam penanggulangan HIV/AIDS disetiap tingkatan.  

(Misi adalah apa yang akan kita capai : misalnya pemberdayaan ODHA GWL) 

( Contoh : Kualitas hidup ODHA GWLyang lebih baik, mendorong terciptanya 

kesadaran kritis ) 

3.3.  Tujuan  
Tujuan adalah hasil yang diharapkan dari strategi yang dilaksanakan 

Contoh : menciptakan ODHA  GWL yang berdaya dan mengerti dengan 

hak dan kewajibannya. 

(Tujuan : Sesuai dengan Visi  dan Misi KDS ODHA GWL GWL masing  masing) 

(Contoh : Mendorong keterlibatan ODHA GWL dalam penanggulangan 

HIV/AIDS, menumbuhkan kepercayaan diri ODHA GWL) 

3.4.  Strategi  
Strategi adalah langkah  langkah praktis, akurat dan sistematis yang 

dapat diterapkan dalam bentuk program yang hasilnya dapat diukur. 

Contoh : Advokasi lintas sektor, pelatihan  pelatihan, sosialisasi dll. 

( Strategi  : Bagaimana cara mencapai tujuan )      

(Contoh :Meningkatkan Skill dan pengetahuan ODHA GWL, 

mengembangkan dan menguatkan KDS ODHA GWL dan mendorong 

terbentuknya KDS ODHA GWL lain) 

IV. KARAKTERISTIK  
 

1. Setara artinya setiap anggota mempunyai suara yang sama 

2. Mandiri 

3. Tidak diskriminatif (tidak ada perlakuan yang tidak wajar/tidak adil) 
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4. Sebaya, dilihat dari ODHA GWL  

5. Jumlah anggota tidak terbatas, dapat dimulai dengan 2 orang, tetapi 

idealnya apabila mengadakan pertemuan hanya 15-20 anggota 

6. Menjunjung tinggi rasa aman dan nyaman   

7. Fokus pada perubahan yang lebih baik 

8. Non Profit/tidak ada konflik kepentingan 

9. Advokatif dan komunikatif 

10. Netral, tidak terintervensi oleh hal-hal lain seperti keluar dari konteks 

berorganisasi misalnya partai politik 

11. Tidak terlibat hal-hal yang bertentangan dengan hukum 

12. KDS tidak menjadikan anggotanya ketergantungan, sehingga anggotanya 

dapat berdaya dan mandiri 

13. Bertanggung jawab 

14. Hubungan yang bersifat mitra dengan lembaga  lembaga lain yang 

membantu  

15. Menjaga konfidentialitas 
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V. FUNGSI DAN PERAN KDS ODHA GWL 
 

Setiap KDS ODHA GWL dibentuk untuk suatu tujuan secara khusus dan memiliki 

manfaat sebagai sebuah wadah yang aman, nyaman bagi ODHA untuk 

berkumpul dan bertemu. Peran dan fungsi KDS ODHA GWL sangat diperlukan 

untuk dapat mencapai, mempertahankan dan menjadi motivasi anggota 

sehingga tercapainya tujuan. 

Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dan peran KDS ODHA GWL. 

5.1. Peran  
Peran : Sebuah posisi /kedudukan dalam menjalankan fungsi-fungsinya. 

1. Sebagai sumber informasi 

2. Pemberdayaan  yang bersifat internal maupun external (Meningkatkan 

kualitas SDM, peningkatan kepercayaan diri, dll) 

3. Bantuan teknis 

4. Terlibat aktif dalam penanggulangan HIV/AIDS 

5. Pendukungan sebaya seperti pendamping ODHA GWL 

6. Membangun jaringan dan sistem rujukan 

7. Memberikan dukungan psikososial 

5.2. Fungsi  
Fungsi : Suatu tindakan yang diambil berdasarkan tanggung jawab dari  sebuah 

peran.  

1. Memfasilitasi tempat yang aman dan nyaman untuk mendukung kegiatan 

2. Memberi dukungan baik moril maupun non moril (pengobatan, perawatan, 

dll) 

3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 

4. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan ODHA  GWL 

5. Perubahan Perilaku ( Mengubah prilaku kearah yang lebih baik) 
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VI. DANA 

6.1. Sumber Dana 
Misalnya dana mandiri atau donor : 

a) Membuat proposal 

b) Budget/anggaran 

c) Sumber dana lainnya:  

- Dana mandiri : Fund raising, Pengembangan Usaha Kelompok, 

kontribusi pengurus dan anggota 

- Donor : sumbangan, Pemerintah Daerah setempat, Lembaga Donor 

langsung maupun tidak langsung. 

6.2  Pengelolaan Dana  
a. Pengelolalaan dana dimulai secara sederhana 

b. Pertanggungjawaban/Akuntabilitas, adanya penanggung jawab 

keuangan yang handal untuk pengurusan keuangan dan membuat 

laporan keuangan, transparansi 

c. Monitoring dan Evaluasi yang sudah terjadwal 

VII. PROGRAM 

7.1. Program  
Untuk menentukan program dan kegiatan yang baik untuk sebuah KDS, 

biasanya diawali dengan menggali kebutuhan anggota-anggota terlebih dahulu 

baru diprioritaskan sesuai dengan kemampuan kelompok untuk menjawab atau 

mengupayakan kebutuhan tersebut (yang dilaksanakan sendiri atau 

bekerjasama dengan pihak lain yang potensial) 

7.2. Jenis Program 
Umumnya pada sebuah KDS yang baru berdiri, biasanya pengurus atau anggota 

seringkali bingung untuk merencanakan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang 
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akan dilakukan. Pengalaman dari beberapa KDS adalah sebuah kelompok yang 

awalnya hanya sebatas ajang saling bertemu satu sama lain. Keadaan ini akan 

sedikit lebih mudah mengaturnya terutama bila anggota masih sedikit. Namun 

pada perkembangan berikutnya, dengan semakin banyaknya anggota lainnya 

yang bergabung akan semakin beragam pula kebutuhan anggota 

Dalam merencanakan kegiatan, kita dapat melakukannya melalui curah 

pendapat atau diskusi dengan membahas dan menjawab beberapa pertanyaan 

sebagai berikut: 

 Apa yang ingin dicapai kelompok? 

 Bagaimana cara mencapainya? 

 Berapa lama dilakukan?  

 Sumber daya apa yang diperlukan? 

 Kegiatan apa yang akan dilakukan ? 

 Bagaimana mengukur keberhasilan  kegiatan? 

Keputusan mengenai apa yang akan dilakukan oleh kelompok tergantung 

harapan anggota dan apa kebutuhan yang paling utama. 

7.3 Jenis program  
Jenis program atau kegiatan sebuah KDS biasanya dapat dimulai dengan 

beberapa kegiatan yang lebih kecil. Dibawah ini beberapa contoh kegiatan-

kegiatan yang dapat dilakukan di sebuah KDS : 

1) Dukungan Sebaya    

Tujuan : Memberikan dukungan emosional, psikologi dan sosial kepada teman 

sebaya lainnya 

Bentuk kegiatan: 

a. Konseling Sebaya 

b. Kunjungan Rumah 

c. Kunjungan Rumah Sakit 

d. Positive Chat (Obrolan Positif) 
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2) Close Meeting (Pertemuan tertutup) 

Tujuan :  

a. Menyediakan wadah/lingkungan yang nyaman bagi Odha GWL untuk 

bercerita dan mengungkapkan perasaannya.  

b. Sebagai wadah untuk berbagi pengalaman, kekuatan dan harapan 

c. Berbagi informasi praktis antar sesama anggota mengenai masalah 

hidup dengan HIV. 

Bentuk kegiatan :  

Pertemuan semacam ini biasanya dilakukan dengan dipimpin oleh seorang 

anggota kelompok yang ditunjuk. Biasanya dibuka dengan doa dan kemudian 

dilanjutkan dengan memberikan kesempatan berbagi (sharing) bagi anggota 

lain secara bergantian. Pertemuan seperti ini umumnya hanya dihadiri oleh 

anggota kelompok saja. Dalam pertemuan seperti ini, biasanya dapat juga 

dijadikan kesempatan untuk memperkenalkan anggota baru. Lamanya 

pertemuan seperti ini umumnya sekitar satu sampai dua jam atau disesuaikan 

dengan kebutuhan). Peserta meeting berkisar antara 10-15 anggota 

3) Open Meeting (Pertemuan terbuka) 

 

Tujuan : 

a. Berbagi informasi praktis antar sesama anggota maupun orang lain 

diluar anggota (mis; pasangan, orang tua, masyarakat peduli AIDS 

lainnya) tentang HIV/AIDS 

b. Menjadi ajang berkumpulnya anggota KDS dan LSM/KDS lainnya 

Bentuk kegiatan: 

Kegiatan ini dapat di hadiri oleh berbagai pihak yang perduli dengan kelompok 

tersebut. Sama seperti pertemuan tertutup, pertemuan seperti ini berlangsung 

kurang lebih satu sampai dua jam. Peserta idealnya berkisar antara 15-20 peserta 
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4) Study Club (Belajar Bersama) 

Tujuan :  

 Menambah pengetahuan terkait HIV/AIDS secara keseluruhan .  

 Melatih keterampilan berkelompok, atau keterampilan peningkatan 

kepercayaan diri. 

Bentuk kegiatan :  

Belajar dan diskusi bersama. Pertemuan ini biasanya diisi dengan menghadirkan 

narasumber yang ahli dibidangnya dan mudah dimengerti, misalnya dokter, 

perawat dll, yang membawakan topik tertentu yang sebelumnya telah 

disepakati. Topik-topik yang biasanya dibawakan misalnya: Terapi ARV, 

Kepatuhan, infeksi oportunistik, gizi, IMS, dll. 

Perlu diingat, sebaiknya mencari narasumber yang mudah dihubungi dan 

pastikan bahwa narasumber mengerti jenis informasi apa yang dibutuhkan dan 

sedapat mungkin narasumber diminta untuk menyampaikan informasi dengan 

bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta. Peserta idealnya berkisar antara 

15-20 peserta. 

5) Pendampingan Sebaya  

Tujuan :  Memberikan dukungan moril dan informasi baik kepada teman Odha 

yang sakit maupun keluarganya atau orang terdekatnya. 

Bentuk kegiatan : 

Kunjungan kepada anggota atau teman Odha lain yang sedang dirawat di 

Rumah Sakit maupun dirawat dirumah 

 

6) Advokasi 

Tujuan : Mendorong perubahan kebijakan, perundang-undangan atau 

peraturan lainnya terkait masalah-masalah HIV/AIDS. 

Bentuk kegiatan : 

 Audiensi dengan Pemerintah Daerah 
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 Kampanye publik 

 Siaran pers/ Konfrensi pers 

 Wawancara 

 Surat pembaca 

 Artikel-artikel 

 Demo 

 

7) Peningkatan Kemampuan Anggota 

Tujuan :  

 Meningkatkan keterampilan anggota kelompok dalam melakukan 

kegiatan 

 Menguatkan kemampuan manajemen     kelompok 

Bentuk kegiatan :  

Melakukan pelatihan-pelatihan praktis seperti pengelolaan kelompok, 

komputer, bahasa inggris, keuangan dll bagi anggota kelompok. Kegiatan 

seperti ini dapat dilakukan disekretariat KDS atau ditempat lain yang cukup 

memadai. Dapat juga mengutus anggota untuk menghadiri seminar-seminar 

atau pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pihak lain. 

8) Pengawas Minum Obat (Pendorong Kepatuhan Berobat) 

Tujuan : 

 Meningkatkan kualitas pelayanan, dukungan dan perawatan bagi Odha 

GWL 

 Mendorong kepatuhan terapi ARV dan terapi pengobatan lainnya. 

Bentuk kegiatan: 

Kegiatan seperti ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan dokter atau 

perawat disebuah Rumah Sakit rujukan. Kegiatan sederhana yang dapat 

dilakukan oleh anggota KDS, antara lain dengan mengirimkan pesan 
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singkat/sms kepada anggota lain yang baru memulai terapi ARV. Memberikan 

informasi akan pentingnya kepatuhan 

 

9) Memfasilitasi Akses Layanan  

Tujuan : Meluaskan layanan kepada anggota KDS ODHA GWL dan meningkatkan 

jumlah rujukan yang mengakses layanan 

Bentuk Kegiatan: 

 Konseling Layanan  

 Konseling Sebaya  

 pemberian informasi pencegahan positif 

 

10) Monitoring dan Evaluasi 

Tujuan : 

 Memantau pelaksanaan dan perkembangan kegiatan 

 Mengukur tingkat keberhasilan kegiatan 

 Menilai manfaat dan keefktifan kegiatan 

 Menggali permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 

menjalankan kegiatan 

 Mencari solusi terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi 

 

Monitoring atau dalam bahasa sederhananya boleh dibilang pemantauan 

adalah sebuah kegiatan untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang 

dilakukan. Sedangkan evaluasi artinya menilai manfaat dan dampak program 

atau kegiatan yang telah dilakukan. Evaluasi biasanya dilakukan untuk jangka 

waktu tertentu, biasanya setahun sekali. Berbeda dengan monitoring yang 

sebaiknya dilakukan secara terus menerus (perbulan atau per satu kegiatan). 
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Memang dalam melakukan monitoring dan evaluasi memerlukan keterampilan 

khusus, dimana untuk sebuah KDS ODHA GWL yang baru berdiri, mungkin 

keterampilan ini belum dimiliki. Cara yang paling sederhana yang dapat 

dilakukan pada KDS ODHA GWL yang masih baru misalnya dengan meminta 

umpan balik dari anggota tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk 

jangka waktu tertentu. Tidak ada salahnya juga meminta bantuan pihak lain 

yang sudah biasa melakukan monitoring dan evaluasi untuk membantu 

pelaksanaan kegiatan seperti ini. 

Evaluasi sangat penting untuk mengukur efektifitas atau manfaat dari kegiatan-

kegiatan yang telah kita lakukan. 

Bentuk kegiatan: 

 Pertemuan rutin anggota KDS ODHA GWL  

 Angket 

 Diskusi kelompok terfokus (FGD) 

 Wawancara kepada anggota 

 

11) Penggalangan Dana 

Tujuan : Mencari/mengumpulkan dana atau dana tambahan untuk kegiatan 

kelompok 

Bentuk kegiatan: 

 Menyelenggarakan bazar murah 

 Penjualan kerajinan hasil kerja kelompok 

 Mengirimkan proposal dukungan kepemeritah daerah setempat dan 

atau donor lainnya  
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12) KIE 

Tujuan : 

 Meningkatkan pemahaman masyarakat dan ODHA GWL tentang 

pencegahan dan penularan HIV 

 Mendorong kesadaran dan perubahan perilaku ODHA GWL 

Bentuk kegiatan : 

 Menjadi narasumber 

 Mencetak brosur/pamflet 

 Majalah/Buletin  

 Lembaran informasi tentang HIV/AIDS 

 Memberikan Informasi melalui Media sosial  

 

13) DLL sesuai kebutuhan yang akan muncul 

Program sebenarnya akan muncul sendiri tergantung dari kebutuhan kelompok 

(Tujuan, Bentuk Kegiatan, Sasaran). Sebaiknya dijelaskan/dijabarkan masing-

masing. Menggunakan prinsip SMART 

S= Spesifik atau khusus 

M= Measurable atau dapat diukur 

A= Achivable atau dapat dicapai 

R= Realistic atau masuk diakal 

T= Timebound atau ada jangka waktunya 
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VIII. KEANGGOTAAN 
 

Kriteria dalam menentukan anggota ditentukan oleh masing-masing  kelompok 

dengan memegang prinsip-prinsip kesebayaan  

Contoh : ODHA dan OHIDHA, Odha waria, Odha gay. 

Aturan dalam kelompok  dibuat oleh anggotanya, termasuk Hak dan 

Kewajibannya   sebagai anggota  dengan azas kekeluargaan. 

Jumlah anggota disesuaikan dengan keadaan; kemampuan; dll. (jumlah anggota 

dapat mempengaruhi perkembangan, kedinamisan sebuah kelompok) 

(tantangan dalam perkembangan jumlah anggota kelompok akan dibahas pada 

Bagian tantangan dan solusi) 

Tidak ada definisi keanggotaan yang baku ada beberapa tingkatan alternatif 

tentang keanggotaan yang dapat dipertimbangkan : 

- Orang-orang yang bergabung dalam kelompok sebagai pemberi 

layanan yang sejalan dengan  mempunyai visi,misi dan tujuan KDS 

masing-masing 

- Orang-orang yang bergabung dalam kelompok sebagai penerima 

layanan 

- Tidak bergabung tetapi pernah/masih mendapatkan pelayanan dari 

KDS 

Harus dipertimbangkan siapa yang mempunyai hak suara dalam perjalanan KDS  

Terkait dengan hal diatas, sampai saat ini belum ada aturan yang baku, masih 

menjadi tantangan dalam menentukan siapa yang seharusnya dilibatkan. 

Selama ini KDS-KDS menentukan yang paling tepat menurut mereka sehingga 

menjadi bervariasi, ada yang : 

- Diputuskan oleh Pendiri saja 

- Diputuskan oleh Pendiri dan Tim Inti (Pengurus/Pelaksana) 

- Diputuskan oleh Tim Inti saja  

- Pendiri dan/atau Tim Inti melibatkan orang yang didukunganya  



 

 18 PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN KELOMPOK DUKUNGAN SEBAYA ODHA GWL 

 

Untuk sementara, sebaiknya setiap KDS ODHA GWL menentukan sendiri apa 

yang paling cocok untuk kelompoknya sendiri, yang paling penting diperhatikan 

adalah agar mempertimbangakan beberapa hal : ketidak berpihakan dan 

mendengar aspirasi orang yang didukungnya. 

Diharapkan melalui komunikasi yang baik calon anggota / anggota baru dapat 

lebih terbuka  dalam menyampaikan harapan dan keinginannya saat ingin 

bergabung dalam sebuah kelompok. 

Anggota kelompok dapat menjadi anggota di KDS lain, tetapi sebaiknya tidak 

menjadi pengurus di lebih dari satu KDS 

Salah satu contoh : Seorang ODHA Waria menjadi anggota KDS ODHA waria dan 

KDS ODHA LSL. 

IX. BERJEJARING DAN BEKERJASAMA 
 

Berjejaring adalah suatu kegiatan dalam membangun hubungan untuk 

mendapatkan dukungan yang lebih luas dalam mencapai perubahan kebijakan 

yang berpihak kepada ODHA GWL terkait dukungan medis dan psikossosial. 

Contoh : Akses ARV disetiap daerah. 

A. Tujuan berjejaring 
 Memberikan pengetahuan dan juga untuk mengatasi masalah yang 

tidak dapat di atasi 

 Mempermudah akses dan dukungan pada kebutuhan ODHA GWL. 

B. Mengapa perlu berjejaring  
 Bertukar informasi, pengalaman, ketrampilan 

 Karena tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri 

 Ada masalah yang tidak bisa diselesaikan 

 Menggalang dukungan untuk advokasi 

 Membuka akses layanan: Medis dan psiko-sosial 
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C. Bagaimana cara berjejaring 
Formal : Pertemuan, email, surat menyurat, kunjungan, audiensi, dan yang 

bersifat birokratif 

Informal: SMS telfon, diskusi santai, sosial media, dan yang bersifat individual 

D. Dengan siapa berjejaring  
Ditingkat provinsi, kabupaten dan / atau kota, sesuai dengan kebutuhan dan 

tujuan, antara lain : 

 Teman Sebaya (ODHA/OHIDA ) 

 KDS 

 LSM 

 Kelompok Penggagas 

 RS 

 Dokter 

 Perawat 

 SKPD Terkait (Dinkes, dinsos, dll) 

 DPRD 

 IDI 

 TOGA 

 TOMAS 

 ORMAS 

 PEMKOT 

 TIM VCT 

 TIM PMTCT 

 KPAD 

 Klinik 

 Dinas Pendidikan  

 Dll 

E. Manfaat berjejaring   
 Mendapatkan informasi baru 

 Upaya advokasi  

 Mempunyai sistem rujukan 
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 Meningkatkan ketrampilan 

 Kemudahan akses pelayanan: Medis dan Psiko-sosial 

 Memperluas wawasan dan relasi yang kuat 

F. Prinsip Berjejaring  
1. Kesetaraan :  

Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota KDS ODHA GWL 

untuk mendapatkan hak yang sama dalam berjejaring. 

2. Partisipatif :  

Mendorong setiap anggota KDS ODHA GWL untuk menggunakan hak 

dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan 

yang menyangkut kepentingan KDS, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

3. Wawasan kedepan :  

Membangun KDS ODHA GWL berdasarkan visi dan misi dan strategi 

yang jelas dan mengikut sertakan anggota dalam seluruh proses 

pelaksanaan, sehingga anggota merasa memiliki dan ikut 

bertanggung jawab terhadap perkembangan  KDS ODHA GWL.  

4. Akuntabilitas :  

Dapat mempertanggungjawabkan segala program yang dilaksanakan, 

baik keuangan dan kegiatan. 

5. Transparansi :  

Menciptakan kepercayaan anggota dan pengurus KDS ODHA GWL 

melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam 

memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 

6. Profesionalitas :  

Meningkatkan kemampuan & moral penyelenggaraan KDS agar 

mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya 

yang terjangkau. 
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X. KEPEMIMPINAN 
 

Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh 

pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi 

Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai visi, misi, tujuan dan strategi 

serta siap melayani dengan menggunakan hati dan pikirannya secara tepat. 

Seorang pemimpin harus mampu membangun  motivasi, mampu menularkan 

Visi dan Misi KDS, mampu memberikan arahan yang jelas, mampu menjadi 

panutan kepada timnya untuk mencapai tujuan kelompok. 

Kriteria Pemimpin Kelompok: 
 Setia pada Visi dan Misi KDS/berkomitmen 

 Harus mampu mengkordinasi KDS 

 Sukarela 

 Menerima kritikan dan saran 

 Rajin mempelajari sesuatu 

 Kreatif dan inovatif 

 Didukung dan disepakati oleh kelompok 

 Pendengar yang baik 

 Panutan 

 Berpandangan luas/memiliki wawasan luas 

 Komunikatif 

 Idealnya berasal dari kelompok itu sendiri 

 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan pemimpin KDS : 

1. Tahap Awal Pembentukan KDS 

Pada tahapan ini seorang pemimpin bisa berasal dari penggagas atau 

pendiri yang mendapat dukungan dari penggagas atau pendiri lainnya 

2.   Tahap Penguatan dan Pengembangan KDS 

 Sebaiknya pemimpin KDS dipilih oleh anggota KDSnya secara berkala 

(dibahas bersama anggota KDS) 

 Pemilihan pemimpin KDS dilakukan dengan kesepakatan anggota KDS 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengikutnya&action=edit&redlink=1
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 Pemilihan pemimpin sangat dianjurkan memperhatikan kriteria 

pemimpin diatas 

Siapa yang berhak menjadi pemimpin? 
Yang mempunyai sikap dan mempunyai kemampuan juga disetujui atau 

berdasarkan kesepakatan kelompok.siapa yang berhak memilih? Seluruh 

anggota kelompok. Atau bagaimana kita bisa lebih menanamkan 

kepemimpinan kepada semua orang ? pentingnya menanamkan rasa tanggung 

jawab dan komitmen bagi anggota KDS untuk memberdayakan anggota KDS. 

Harus dibedakan antara Kepemimpinan dengan Memimpin. Pemimpin adalah 

orangnya, kepemimpinan adalah sifatnya. 

Apakah perlu Badan penasehat/pembimbing? 
Perlu, apabila kelompok tersebut  sudah berkembang dan dianggap 

mempunyai kebutuhan. Sebaiknya diperhatikan pada pembentukan atau 

pengembangan KDS. 

XI. MANAGEMEN/STRUKTUR ORGANISASI 
 

Managemen Organisasi : Suatu proses, sistem atau mekanisme dalam 

menjalankan kelompok guna mencapai tujuan kelompok.  Cari definisi  

Organisasi (kelompok) sebetulnya mirip suatu makhluk hidup. Mengapa? Karena 

organisasi adalah kumpulan manusia. Manusia yang bersatu untuk mencapai 

tujuan. Oleh karena itu kita tidak bisa memandang organisasi sebagai benda 

mati yang bisa diperlakukan seenaknya. Diperlukan suatu perawatan khusus 

agar organisasi tetap hidup dan berkembang. 

Berangkat dari pemikiran itu, prinsip-prinsip manajemen organisasi 

sesungguhnya adalah manajemen orang-orang didalamnya. SDM merupakan 

faktor paling penting dalam keberlangsungan hidup organisasi. Manusia adalah 

pendiri, perancang, pekerja, pengamat, pengkritik, pemutus suatu organisasi. 

Tanpa mereka tidak ada organisasi. Oleh karena itu konsep manajemen 

organisasi ideal haruslah berpusat pada manusia.  
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Setidaknya ada tiga hal yang merupakan prinsip pokok dalam manajemen, yakni 

Perencanaan (planning), menjalankan/menggerakkan (actuating)dan 

Monitoring dan Evaluasi. Prinsip-prinsip pokok ini harus dilakukan dengan 

melibatkan orang-orang di dalam organisasi. 

Hal-hal yang terkait : 

1) Didalam struktur organisasi minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan 

bendahara  

2) Ada Aturan Main yang jelas  AD ART 

3) Uraian Tugas dan Pekerjaan 

4) Peningkatan Kapasitas 

5) Rencana Strategi 

6) Rencana Program 

7) Dokumentasi, berupa laporan kegiatan, lap keuangan,proposal,dll 

8) Kaderisasi 

9) Pilihan Bentuk Organisasi 

10) Manfaat menjadi Badan Hukum 
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XII. KEBERLANJUTAN 
 

Keberlanjutan : Bagaimana sebuah kelompok dapat secara berkesinambungan 

menjalankan tugas dan fungsinya.  

Untuk mencapai keberlangsungan tersebut diperlukan : 

1. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki komitmen untuk 

tetap menjalankan organisasi 

2. Komitmen dalam setiap individu 

3. Sumber Dana : Adanya dukungan finansial yang memadai. 

4. Pengembangan Program : Meningkatkan kualitas dari semua program 

yang ada dalam kelompok. 

5. Kemitraan : Adanya suatu sistim kerjasama yang dibangun secara 

berkelajutan dengan berbagai pihak 

6. Monev : Suatu kegiatan untuk menilai suatu program dengan  tolak 

ukur  yang jelas. 

7. Kemandirian : Suatu kemampuan untuk menjalankan organisasi secara 

terus menerus dalam upaya mengurangi ketergantungan 

8. Penjelasan aturan main : membuat suatu kesepakatan bersama dalam 

kelompok  

9. Struktur yang jelas : adanya system yang mengatur fungsi dan peran 

dalam organisasi 

10. Uraian Tugas : Penjabaran peran dan tanggungjawab dalam kelompok. 

11. Flexibel dan dinamis : Peka terhadap perubahan dan dapat 

menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan kelompok 

12. Memberikan kesempatan kepada anggota untuk berkembang 

13. Adanya Regenerasi hasil kaderisasi 

14. Diharapkan adanya hubungan interpersonal satu sama lain 

15. Memilki jejaring 
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16. Akuntabilitas : dapat mempertanggungjawabkan segala program yang 

dilaksanakan. 

17. Sistematis dan spesifikasi kesinambungan : adanya alur yang jelas dan 

program yang dapat menjawab semua kebutuhan kelompok secara 

terus menerus. 

18. Transparansi 

XIII. Kelompok Inisiator (Inisiator Group) ODHA GWL 
 

Seperti telah dijelaskan pada bab pengantar, yang dimaksud dengan Kelompok 

Inisiator (KI) adalah suatu kelompok yang menjadi pengambil atau pelaksana 

inisiatifuntuk mencapai mutu hidup ODHA GWL yang lebih baik dengan 

memfasilitasi pembentukan, penguatan dan pengembangan KDS ODHA GWL 

dengan prinsip kesetaraan. 

Suatu kelompok bisa disebut sebagai inisiator apabila telah atau sedang 

memfasilitasi proses pembentukan, penguatan dan pengembangan KDS ODHA 

GWL. Kelompok ini bisa berasal dari CBO GWL atau KDS ODHA GWL yang telah 

ada. Pada perkembangannya, apabila di suatu daerah sudah ada beberapa KDS 

ODHA GWL, maka kelompok ini bisa menjadi wadah koordinasi, pusat informasi 

dan peningkatan kapasitas bagi KDS-KDS yang ada di daerah tersebut. 

 

 

 

 

13.1. Tujuan Kelompok Inisiator (KI) 
Tujuan : sebagai wadah dalam melakukan pembentukan, penguatan dan 

pengembangan KDS ODHA GWL 

Perbedaan antara KDS ODHA GWL dan KI ODHA GWL adalah : 

KDS ODHA GWL -> memfasilitasi kebutuhan individu 

KI ODHA GWL -> memfasilitasi kebutuhan kelompok 
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13.2. Manfaat Kelompok Inisiator (KI) 
 Secara garis besar manfaat dari kelompok ini adalah sebagai fasilitator yang 

akan memfasilitasi kebutuhan KDS ODHA GWL seperti : 

 Kebutuhan peningkatan kapasitas 

 Kebutuhan penggalangan dana 

 Kebutuhan advokasi 

 Dll 

13.3. Program/kegiatan Kelompok Inisiator (KI) 
Seperti pada umumnya, dalam menentukan program/kegiatan harus didasarkan 

pada kebutuhan, demikian pula pada program/kegiatan KI. Penggalian 

kebutuhan sangat diperlukan untuk merencanakan kegiatan yang akan 

dilakukan. 

Program/kegiatan KI pada umumnya adalah sebagai berikut : 

a. Pembentukan KDS ODHA GWL 

Tujuan : membentuk wadah untuk ODHA GWL 

Bentuk kegiatan : mengikuti alur/tahapan pembentukan KDS ODHA GWL 

b. Peningkatan Kapasitas KDS ODHA GWL 

Tujuan :  

 Meningkatkan keterampilan KDS ODHA GWL  dalam melakukan 

kegiatan 

 Menguatkan kemampuan manajemen KDS ODHA GWL 

 

Bentuk kegiatan :  

 Melaksanakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh KDS ODHA 

GWL, misalnya: manajemen  organisasi, pendidik pengobatan, dll 

 Bimbingan teknis 
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c. Kunjungan Penguatan Daerah 

Idealnya kegiatan ini dilakukan apabila KI berada di tingkat provinsi atau 

nasional, apabila KI berada di tingkat Kab./Kota, maka kegiatan ini bisa 

menjadi kegiatan kunjungan penguatan KDS ODHA GWL. 

Tujuan : 

 Mendorong keterlibatan ODHA GWL di daerah dalam penanggulangan 

HIV/AIDS 

 Mendorong organisasi pemerintah dan non pemerintah untuk terlibat 

dalam penanggulangan HIV/AIDS  

 Mendorong terbentuknya kelompok dukungan sebaya disebuah 

daerah. 

Bentuk kegiatan :  

 Pertemuan koordinasi/advokasi dengan stakeholder di daerah 

 Pertemuan koordinasi dengan KDS ODHA GWL 

 Identifikasi/pemetaan  KDS ODHA GWL 

 Dll 

 

d. Penggalangan Dana 

Tujuan : Mencari/mengumpulkan dana untuk kegiatan kelompok 

Bentuk kegiatan : Membuat dan mengajukan proposal dukungan kepada 

lembaga donor baik pemeritah/non pemerintah 

 

e. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring adalah sebuah kegiatan untuk mengetahui perkembangan 

kegiatan yang dilakukan.  

Evaluasi artinya menilai manfaat dan dampak program atau kegiatan yang 

telah dilakukan. Evaluasi biasanya dilakukan untuk jangka waktu tertentu, 

biasanya setahun sekali.  
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Berbeda dengan monitoring yang sebaiknya dilakukan secara terus 

menerus (perbulan atau per satu kegiatan). 

Tujuan : 

 Memantau pelaksanaan dan perkembangan KDS ODHA GWL 

 Mengukur tingkat keberhasilan KDS ODHA GWL 

 Menilai manfaat dan keefktifan KDS ODHA GWL 

 Menggali hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan 

KDS ODHA GWL  

 Mencari solusi terhadap hambatan dan tantangan yang dihadapi KDS 

ODHA GWL 

 

Bentuk kegiatan : 

 Pertemuan koordinasi dan evaluasi 

 Angket 

 Diskusi kelompok terfokus (FGD) 

 

Tahapan pembentukan KDS  

 Inisiasi adalah tahap dimana fasilitasi dalam pembentukan KDS 

dilakukan 

 Menggali kebutuhan/assessment, dilakukan oleh calon anggota KDS 

dengan di fasilitasi oleh Kelompok Inisiator dalam melakukan 

assesment 

 Diskusi kelompok kecil hasil asessment 

 Pembentukan KDS ODHA GWL 

 Pemilihan pengurus KDS ODHA GWL 
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Lampiran : 
  

Nama individu yang terlibat dalam revisi modul  

1. Abdul Malik Amrullah   -  Semarang Gaya Community 

2. Lenny Sugiharto   -  Yayasan Srikandi Sejati 

3. Catur Dhoni Swasono  -  Gaya Patriot Bekasi 

4. Rhito Hermawan   -  G Support 

5. Natalius Nusantara  -  Gaya Partner 

6. Nasrul Monungo   -  Satu Hati Manado 

7. Denok    -  SWAP-C 

8. Ifan Auchep Venkatanathan -  Puzzle Club 

9. I Made Yasa   -  Yayasan Gaya Dewata 

10. Herdani    -  LPA Karya Bhakti 

11. Novy Piyya   -  KDS Violet/Kebaya 

12. Fahmi Shohibun Nurul Huda -  Vesta Yogyakarta 

13. Okkeu Supriyadi   -  Srikandi Pasundan Community 

14. Dian    -  KDS Saribattangku 

15. Zamrun Nazli   -  Pelangi Hati 

16. Slamet    -  Gaya Nusantara 

17. Subandi    -  G Life Support 

18. Ridwan    -  Warga Pekanbaru 

19. Fitri Simanjuntak   -  KDS Paradise Lampung 
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Daftar Istilah 
 

- AD ART  = Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga 

- ARV  = Anti Retro Viral 

- AIDS  = Acquired Imuno Deficiency Syndrome 

- CBO  = Community Based Organization 

- FGD  = Focused Group Discussion 

- GWL  = Gay, Waria dan LSL 

- GWL INA  = Gaya Warna Lentera Indonesis 

- HIV  = Human Immunodeficiency Virus 

- KDS  = Kelompok Dukungan Sebaya 

- KI   = Kelompom Inisiator 

- KIE  = Komunikasi Informasi Edukasi 

- LSM  = Lembaga Swadaya Masyarakat 

- LSL  = Lelaki yang berhubungan sex dengan lelaki 

- ODHA  = Orang dengan HIV/AIDS 

- OHIDHA  = Orang yang hidup dengan HIV/AIDS 

- SDM  = Sumber Daya Manusia 
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Daftar KDS GWL di Indonesia : 
 

Wilayah Sumatera dan Kalimantan : 

1 Pelangi Hati Medan 

2 Komunitas Warna Gaung Lentera (WarGa) Pekanbaru  

3 Cahaya Gurindam Tanjungpinang 

4 Gaya Partner Batam 

5 KDS Maharani Kasih Peduli  Palembang 

6 Paradise Support  Lampung 

Wilayah Jawa :  

7 G-Support DKI Jakarta 

8 Srikandi Urip DKI Jakarta 

9 KDS Merah Muda DKI Jakarta 

10 G-Life  Support Bogor 

11 Positive Rainbow  Bekasi 

12 Puzzle Club Bandung 

13 Srikandi Pasundan Community Bandung 

14 Support Patuha  Kabupaten Bandung 

15 Lelaki Beda Kabupaten Bekasi 

16 Pelangi Plamboyan Kabupaten/Kota Bekasi 

17 Srikandi Perintis Community Cimahi 
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18 Semarang Gaya Community Semarang 

19 Warna Satria Plus  Purwokerto 

20 Keluarga Besar Waria Jogyakarta Jogyakarta 

21 Yayasan GAYa Nusantara Surabaya 

22 Galeri Sehati Kediri Kediri 

23 Yayasan Ikatan Gaya Arema Malang 

24 Surabaya Waria Positif Community Surabaya 

25 Youth AIDS Kediri  Kediri  

26 Gendong Community Malang 

27 Apel Pelangi Community ( APC ) Malang Raya  

28 Gaya Lare Osing (Gaya Laros) Bayuwangi 

Wilayah Indonesia Timur : 

29 Waria Cantik (Warcan) Bali 

30 Makkuragae Bone 

31 Black Diamond  Sorong 

32 Saribattangku Makassar 

33 Satu Hati Sulawesi Utara Manado 
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