
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Human Immunodeficiency Virus atau yang lebih sering dikenal dengan HIV 

merupakan virus yang menyerang atau menginfeksi leukosit (sel darah putih) 

sehingga menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh (Kemenkes RI,2014).  

HIV kini merupakan penyakit global yang menyerang hampir seluruh wilayah 

dunia yang dapat menyebabkan infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik terjadi 

oleh karena menurunnya daya tahan tubuh (kekebalan) yang disebabkan rusaknya 

sistem imun tubuh akibat infeksi HIV tersebut (Nursalam & Kurniawati,2013) .  

Kejadian HIV layaknya fenomena gunung es yang hanya terlihat sedikit 

diatas dan semakin meluas jika ditelusuri lebih dalam. Fenomena HIV 

selayaknya gunung es ini dibuktikan dengan jumlah orang yang dilaporkan jauh 

lebih sedikit dibandingkan dengan sebenarnya, terlihat dari jumlah kasus HIV 

yang dilaporkan setiap tahunnya sangat meningkat secara signifikan. Banyak 

negara besar dan berkembang lainnya yang mengalami permasalahan terkait 

HIV. Menurut (UNAIDS,2016), terjadi peningkatan jumlah orang yang 

menderita HIV dari 36,1 millyar di tahun 2015 menjadi 36,7 milliyar di tahun 

2016. Pada tahun 2016 jumlah orang yang terinfeksi HIV terdiri dari 34,5 

milliyar remaja dan 17,8 millyar wanita yang berusia lebih dari 15 tahun.  

Permasalahan HIV tidak hanya terjadi di dunia saja, Indonesia merupakan 

salah satu negara yang memiliki penderita HIV terbesar. Sejak pertama kali 

ditemukan pada tahun 1987, HIV sudah tersebar di 390 (75%) dari 514 

Kabupaten/Kota di seluruh provinsi di Indonesia. Menurut data dan informasi dari 
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(Profil Kesehatan Indonesia, 2016) jumlah HIV yang dilaporkan sebanyak 41.250 

kasus, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 30.935 pada tahun 2015. 

Presentase infeksi HIV tertinggi dilaporkan pada kelompok umur 25-29 tahun 

(69,7%),diikuti kelompok umur 20-24 tahun (16,6 %) dan kelompok umur ≥ 50 

tahun (7,2%) (Kemenkes RI,2016).     

Di Provinsi Bali, kejadian kasus HIV sempat mengalami penurunan pada 

tahun 2014-2015, dari 2.129 kasus menjadi 2.028 kasus. Namun terjadi 

peningkatan kasus HIV pada tahun 2016 yaiu 2.367 kasus (Profil Kesehatan 

Indonesia,2016).  Menurut Dinas Kesehatan Kota Denpasar (2016), kasus HIV 

tertinggi di Bali berada di Kota Denpasar. Data kasus dari tahun 2014-2016 

mencatat bahwa terjadi peningkatan kasus HIV dari 332 kasus menjadi 638 kasus 

dan mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu 626 kasus. Meskipun 

mengalami penurunan, kasus HIV masih menjadi penyebab kematian di kota 

Denpasar. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 7 kematian pada tahun 2016, 

terdapat 5 laki-laki dan 2 perempuan yang meninggal akibat komplikasi dari HIV 

yaitus AIDS. Berdasarkan kelompok umur, jumlah kematian akibat dari 

komplikasi HIV yaitu 1 penderita meninggal umur 5-14 tahun, 4 penderita usia 

25-49 tahun dan 2 penderita usia >50 tahun.  

Menurut temuan kasus HIV secara kumulatif dari tahun 1987 s/d Juli 2017 

jumlah wanita usia subur yang tercatat terinfeksi HIV paling tinggi terdapat di 

kota Denpasar dengan jumlah 1.562 kasus dan berusia rentang 15-49 tahun 

dimana golongan usia ini adalah golongan usia produktif (Dinas Provinsi Bali, 

2017). Kasus HIV ini tidak hanya menginfeksi orang-orang yang memiliki 

perilaku seksual tertentu seperti kelompok heteroseksual yang sering bergonta-
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ganti pasangan, pekerja seksual, kelompok homoseksual dan pengguna jarum 

suntik tidak steril. HIV kini bisa menginfeksi kelompok yang paling rentan 

seperti wanita usia subur, istri atau ibu rumah tangga yang setia dengan suaminya 

(Arifin,2005).    

Penemuan angka wanita yang terinfeksi HIV tentu sangat memprihatinkan 

mengingat bahwa wanita usia subur berada pada usia reproduksi dan 

berhubungan dengan kehamilan, kelahiran dan kesehatan organ-organ reproduksi. 

Batasan usia wanita subur adalah 15-49 tahun dan wanita yang termasuk dalam 

penggolongan wanita usia subur adalah wanita yang berstatus kawin, janda 

maupun yang belum menikah (Heri and Cicih,2017).   

Kebanyakan wanita yang terinfeksi HIV akan mendapatkan stigma dan 

didiskriminasi oleh masyarakat. Seperti yang termuat pada Berita News (2016), 

HR yang merupakan wanita dengan status HIV mendapatkan cibiran dan 

dikucilkan akibat terkena virus HIV yang ditularkan oleh pacarnya. Masyarakat 

disekitar rumahnya menganggap bahwa HR adalah wanita murahan yang 

melakukan hubungan seksual diluar nikah sehingga HR bisa terkena HIV. Senasib 

dengan HR, ibu KS juga mendapatkan stigma dan diskriminasi yang sama dari 

keluarga dan lingkungannya, selain itu Ibu KS juga mengalami kesulitan untuk 

mengakses layanan kesehatan karena jarak yang cukup jauh.  

Dalam Tabloid Galang Kangin (2012) juga termuat berita AR yang 

merupakan salah satu ODHA yang tinggal Bali pernah mendapatkan perlakuan 

yang tidak mengenakkan dari keluarganya sendiri akibat status HIV yang 

dimilikinya, Keluarga AR bahkan memisahkan kamar yang digunakan oleh AR 

untuk tidur dan membuang peralatan makan dan minum yang telah digunakan 
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oleh AR dirumah. AR menjadi sosok yang disingkiran oleh keluarganya sejak 

tahun 2002. Hal ini membuat AR sangat tertekan dan sedih.   

Beberapa kasus yang telah dipaparkan diatas telah membuktikan bahwa 

stigma dan diskriminasi pada ODHA memang masih cukup banyak. Bentuk 

tindakan stigma dan diskriminasi inilah yang dapat berujung pada ketidaksetaraan 

dalam kehidupan sosial yang mampu memengaruhi harga diri ODHA. Apalagi 

jika ODHA tersebut merupakan wanita pasti akan muncul persepsi bahwa 

perempuan yang hidup dengan HIV adalah orang yang membawa virus HIV ke 

dalam keluarganya, sehingga harus bertanggungjawab dalam proses penularan 

HIV kepada anak-anak mereka dan dianggap sebagai wanita yang tidak benar di 

dalam masyarakat. Selain itu, petugas kesehatan terkadang memiliki sikap negatif 

dan ragu-ragu memberikan perawatan bagi wanita yang hidup dengan HIV karena 

kekhawatiran penularan HIV yang menyebabkan wanita HIV mengalami 

kecemasan depresi dan harga diri rendah (WHO,2006).   

Adanya stigma dan diskriminasi juga akan membuat ODHA enggan untuk 

membuka diri dan bersosialisasi di lingkungan sekitar, yang akan semakin 

menghambat ODHA untuk berfungsi dalam lingkungan sosialnya. Seperti yang 

terjadi pada salah satu ODHA yang mendapatkan dukungan dari PS Yayasan 

Spirit Paramacitta, tidak hanya orang tuanya yang positif HIV yang mendapatkan 

perlakuan yang kurang baik seperti dikucilkan namun anak dari ODHA tersebut 

juga dikeluarkan oleh sekolahnya akibat orang tua wali tidak mau anaknya 

berteman dengan anak ODHA. Kejadian ini membuat orang tua anak tersebut 

mengalami proses penerimaan dan penghormatan diri yang sangat sulit yang 

berpengaruh pada konsep dirinya. Alhasil keluarga tersebut terpaksa pindah 
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daerah tempat tinggal dan menutupi statusnya sebagai ODHA (Hasil wawancara 

dengan PS di Yayasan Spirit Paramacitta). Stigma dan diskriminasi ini, secara 

tidak langsung juga dapat sebagai pemicu penurunan harga diri pada orang yang 

terinfeksi HIV, sehingga diperlukan intervensi yang dapat membantu orang yang 

terinfeksi HIV untuk menunjang harga dirinya (WHO,2006).   

Harga diri merupakan salah satu komponen konsep diri yang memiliki arti 

penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh 

perilaku memenuhi ideal diri (Stuart & Sundeen, 2007). Seseorang yang 

mempunyai harga diri yang tinggi umumnya lebih bahagia dan lebih bisa 

mengatasi kebutuhan dan stresor dari pada orang dengan harga diri rendah. 

Seseorang dengan harga diri rendah merasa tidak dicintai dan sering mengalami 

depresi dan kecemasan (Potter and Perry 2005) 

Wanita yang terinfeksi HIV menjadikan HIV sebagai pengalaman traumatik 

sepanjang hidupnya. Hal ini terkait dengan beban ganda yang dihadapi oleh 

wanita yang terinfeksi  HIV yaitu penyakit fisik yang berupa penurunan daya 

tahan tubuh dan stressor psikososial akibat stigma buruk dari masyarakat yang 

menyebabkan menurunnya harga diri wanita yang terinfeksi HIV (Harries et al, 

2004).  

Untuk meningkatkan harga diri dan mutu hidup orang yang terinfeksi 

HIV/AIDS, tindakan yang dilakukan adalah pemberian dukungan dan pengobatan 

yang berkualitas. Seperti yang termuat dalam Strategi Rencana Aksi Nasional 

(SRAN) Penanggulangan AIDS 2015-2019,salah satu tujuan yang diinginkan 

adalah memberikan dukungan pada orang dengan HIV. Upaya untuk mencapai 

tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan mutu layanan perawatan pada 
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ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) dalam bentuk dukungan sebaya 

(SRAN,2016).  

Dukungan merupakan suatu perilaku individu sebagai upaya yang diberikan 

kepada orang lain, baik secara moril maupun material untuk memberikan motivasi 

kepada orang lain (Prawirohardjo,2009). Dukungan yang diperoleh oleh ODHA 

salah satunya adalah dukungan sebaya. Dukungan sebaya adalah dukungan mental 

yang diberikan oleh ODHA atau OHIDHA kepada ODHA lainnya, terutama 

ODHA yang baru mengetahui status HIV (Gaya Warna Lentera Indonesis,2017).  

Dukungan sebaya terbagi dua yaitu Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) dan 

Pendukung Sebaya (PS). Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) adalah suatu 

kelompok yang terdiri dari dua atau lebih orang yang terinfeksi atau terpengaruh 

langsung oleh HIV berkumpul dan saling mendukung dengan adanya kelompok 

pendukung sebaya dapat dijadikan wadah oleh ODHA dan OHIDA untuk 

berkumpul dan bertukar informasi . Sedangkan Pendukung Sebaya (PS) adalah 

kelompok pelaksana inisiatif atau gagasan untuk mencapai mutu hidup ODHA 

dan OHIDHA dengan melakukan kunjungan rumah dan rumah sakit serta 

mendekati kelompok yang berisiko untuk melakukan VCT dan memberikan 

dukungan baik secara fisik dan psikis sehingga ODHA mendapatkan pelayanan 

yang lebih baik dalam pembentukan, penguatan dan pengembangan Kelompok 

Pendukung Sebaya dengan prinsip kesetaraan. (Maasdrop and Long,2007).  

Adanya dukungan dari pendukung sebaya diharapkan mampu memengaruhi 

penanganan sosial orang yang terinfeksi HIV, misalnya akibat dari terinfeksi 

penyakit HIV, ODHA menjadi minder untuk bersosialisasi dimasyarakat akibat 

banyaknya stigma dan diskiminasi. Dengan adanya dukungan dari pendukung 
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sebaya, maka ODHA akan mengenal kehidupan yang lebih demokratis serta 

mempunyai kesempatan melakukan bermacam-macam kegiatan sosial sehingga 

diharapkan mampu meningkatkan harga diri mereka untuk bersosialisasi di 

masyarakat (Murni et al,2016).  

Di Kota Denpasar, terdapat Yayasan Spirit Paramacitta yang merupakan salah 

satu yayasan di Bali yang fokus dalam bidang penanganan terhadap HIV dan 

AIDS, khususnya untuk memberikan dukungan kepada ODHA (Orang Dengan 

HIV/AIDS) dan OHIDA (Orang yang Hidup dengan HIV/AIDS) secara fisik 

maupun psikologis sehingga mampu meningkatkan harga diri ODHA untuk 

mencapai kemandirian dan kesejajaran di dalam kehidupan bermasyarakat 

(Spiritia,2016). Untuk saat ini, Pendukung Sebaya di Yayasan Spirit Paramacitta 

sudah  membantu manajer kasus dalam pemantauan minum obat dan evaluasi, 

serta merawat ODHA jika sakit, karena kemungkinan keluarga tidak mau merawat 

serta menjembatani kebutuhan pada layananVCT (Handayani,2011). 

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2017 terdapat 3.100 ODHA di 

daerah Denpasar yang di dukung oleh Yayasan Spirit Paramacitta  dan jumlah 

WUS atau Wanita Usia Subur yang didukung oleh pendukung sebaya di Yayasan 

Spirit Paramacitta adalah 1.167 orang yang tersebar di wilayah Denpasar. 

(Yayasan Spirit Paramacitta, 2011).     

   Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wani and Sankar,2017) di Jammu dan 

Kashmir menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan 

sosial, harga diri dengan keinginan pasien HIV untuk melakukan bunuh diri akibat 

stigma dan rendahnya harga diri pasien HIV. Penelitian terkait yang dilakukan 

oleh (Ikbal and Safitri,2016) di Yayasan Lantera Minangkabau menyimpulkan 
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bahwa adanya hubungan antara dukungan sebaya dengan peningkatan kualitas 

hidup ODHA. Penelitian yang dilakukan oleh (Rusmawati,2005) di Kabupaten 

Kediri juga menyatakan bahwa ada hubungan  yang signifikan antara persepsi 

konsep diri ODHA dengan dukungan kelompok pendukung sebaya.  

Banyak penelitian yang dilakukan mengenai dukungan yang diberikan oleh 

pendukung sebaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan konsep diri pada 

ODHA namun tidak ada yang memfokuskan subjek penelitiannya kepada WUS 

atau Wanita Usia Subur dan belum ada yang meneliti mengenai bagaimana 

hubungan dukungan pendukung sebaya dengan harga diri wanita usia subur yang 

terinfeksi HIV.  

Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada 10 orang ODHA di Yayasan 

Spirit Paramacitta, didapatkan 6 orang ODHA masih belum menerima statusnya, 

ODHA merasa dirinya sudah tidak berguna, tidak pantas ada di dunia dan cemas 

akan kondisi dirinya,takut bila tiba-tiba terserang batuk atau flu kemudian tak 

kunjung sembuh dan tidak berani terlalu bersosialisasi karena takut statusnya 

akan diketahui orang lain. Selain itu 6 orang ODHA ini mengatakan tidak berani 

untuk membuka statusnya di keluarga karena takut akan di stigma dan 

didiskriminasi. Sedangkan 4 orang mengatakan akibat adanya dukungan dari 

pendukung sebaya menyebabkan rasa cemas berkurang karena merasa tidak 

sendiri dan memiliki teman untuk diajak berdiskusi baik mengenai obat, kondisi 

tubuh dan bahkan tentang hal-hal pribadi lainnya.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

hubungan dukungan pendukung sebaya dengan harga diri pada wanita usia subur 

yang terinfeksi HIV di Yayasan Spirit Paramacitta.   
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah apakah ada hubungan dukungan pendukung sebaya dengan harga diri 

pada wanita usia subur yang terinfeksi Human Immunodeficiency (HIV) di 

Yayasan Spirit Paramacitta?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan dukungan pendukung sebaya dengan harga diri 

pada wanita usia subur yang terinfeksi Human Immunodeficiency Virus ( HIV) di 

Yayasan Spirit Paramacitta.  

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi dukungan pendukung sebaya pada wanita usia subur yang 

terinfeksi Human Immunodeficiency Virus ( HIV)  di Yayasan Spirit 

Paramacitta 

b. Mengidentifikasi harga diri pada wanita usia subur yang terinfeksi Human 

Immunodeficiency Virus ( HIV)  di Yayasan Spirit Paramacitta  

c. Menganalisis hubungan dukungan pendukung sebaya dengan harga diri pada 

wanita usia subur yang terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) di 

Yayasan Spirit Paramacitta.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan 

teoritis mengenai hubungan dukungan pendukung sebaya dengan harga diri 
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wanita usia subur (WUS) yang terinfeksi HIV dan dapat digunakan sebagai data 

dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dukungan pada wanita 

usia subur yang terinfeksi HIV. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan mengenai 

dukungan pendukung sebaya dengan harga diri wanita usia subur (WUS) yang 

terinfeksi HIV, sehingga dapat meningkatkan strategi dan mengembangkan 

program-program yang lebih kreatif serta inovatif bagi kelompok pendukung 

sebaya di Yayasan Spirit Paramacitta.  

  

 

 

 

 


