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Permasalahan sosial yang terjadi di Kota Semarang kian merambah pada
keseriusan. Gelandangan dan pengemis, tuna susila, waria menjadi pemandangan
tidak indah. Permasalahan sosial semakin diperparah dengan mewabahnya penyakit,
adanya dunia malam semakin berkembangnya penyakit HIV &AIDS. Pemerintah
daerah dinilai tidak dapat mengentaskan permasalahan sosial yang ada, simbiosis
mutualisme yang terjadi antara LSM Graha Mitra dengan pemerintah daerah
memberikan dampak positif yang berpengaruh pada peningkatan hidup ODHA
waria. LSM Graha Mitra sebagai lembaga yang bersifat sosial bergerak untuk
memberikan motivasi bahwa HIV & AIDS bukan akhir dari segalanya. Keunikan
dari LSM Graha Mitra fokus pada masyarakat minoritas yaitu pemberdayaan ODHA
(Orang Dengan HIV & AIDS) waria di Kota Semarang. Penulis mengambil tentang
pemberdayaan ODHA waria karena melihat fenomena penyebaran HIV & AIDS
kian cepat, dan pentingnya pemulihan psikologi ODHA waria agar bangkit dan
menjalani kehidupan agar lebih baik, dan juga pentingnya skill bagi ODHA waria
agar mampu bersaing dalam dunia kerja.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian
kualitatif dengan menggunakan tipe deskriptif analitis. Obyek penelitian ini adalah
LSM Graha Mitra dan ODHA (Orang Dengan HIV & AIDS) waria di Kota
Semarang dibawah naungan LSM tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSM Graha Mitra dalam
memberdayakan ODHA Waria mempunyai 4 tahap yaitu Penjangkauan,
Pendampingan, Pelatihan Ketrampilan, Monitoring dan Evaluasi (Monev). Kegiatan
yang dilakukan pada tahap penjangkauan dan pendampingan telah berhasil yaitu
ODHA waria mampu mengakses layanan kesehatan secara mandiri dan mempunyai
semangat hidup yang kuat bahwa AIDS bukanlah akhir dari segalanya. LSM Graha

Mitra telah memberikan bermacam-macam pelatihan keterampilan akan tetapi hasil
yang di dapat tidak maksimal, dimana ODHA waria belum berhasil sampai pada
tahap pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi ditujukan agar ODHA waria
mempunyai pekerjaan yang lebih layak selain penjaja seks, dalam kenyataanya
ODHA waria masih menjajakan seks.
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