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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Murni, Green, Djauzi, Setiyanto, dan Okta (2014) HIV 

atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sel 

darah putih, menyebabkan turunnya sistem kekebalan tubuh. 

Sekumpulan gejala penyakit yang mengakibatkan kekebalan tubuh 

menjadi menurun yang disebabkan infeksi oleh HIV tersebut 

dinamakan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). Menurut 

Hawari (dalam Rahardianto, 2017) bagi orang yag menderita HIV-

AIDS atau lazim disebut dengan ODHA (Orang dengan HIV-AIDS), 

sangat rentan terkena berbagai penyakit seperti infeksi oportunistik 

yaitu virus yang menyerang orang dengan sistem kekebalan tubuh yang 

buruk. Infeksi oportunistik tersebut sering berakibat fatal seperti TBC, 

diare, kanker, penyakit kulit dan penyakit lain yang membahayakan 

kehidupannya. 

Di Indonesia, HIV/AIDS pertama kali ditemukan di Provinsi 

Bali pada tahun 1987. Hingga saat ini HIV/AIDS sudah menyebar di 

386 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan 

laporan Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Ditjen PP & 

PL Kemenkes RI, 2014) dari 1 April 1987 hingga 30 September 2014, 
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secara kumulatif telah mencatat adanya 150.296 kasus infeksi HIV dan 

55.799 kasus AIDS. 

Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, jumlah orang 

yang terinfeksi HIV/AIDS di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010 

sampai dengan tahun 2015 semakin meningkat, yaitu dari 501 ODHA 

sampai dengan 1296 ODHA. Jumlah kematian karena AIDS tahun 2015 

sebanyak 172 kasus, lebih banyak dibandingkan kematian tahun 2014 

sebanyak 163 kasus, dengan kasus kematian AIDS tertinggi pada umur 

25-49 tahun  (JATENG D. K, 2015). 

Tabel 1 Data ODHA di Jawa Tengah  
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Di Kabupaten Grobogan, data orang yang terinfeksi HIV/AIDS 

pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2017 semakin meningkat, yaitu 

dari 4 ODHA sampai 123 ODHA. Terutama pada anak-anak di 

Kabupaten Grobogan  ada yang terinfeksi HIV/AIDS, yaitu dari tahun 

2002 sampai dengan 2017 total 70 anak. Juga telah ditemukan jumlah 

data ODHA yang mati dari tahun 2003 sampai dengan 2017, yaitu 1 

jiwa sampai dengan 43 jiwa. 

Tabel 2 Data ODHA di Grobogan 

Sumber: Suwindi (tt) 

Rasyida (2008) menjelaskan individu yang mengetahui dirinya 

menjadi ODHA akan mengalami goncangan dan tekanan yang hebat. 

ODHA seringkali menghadapi kendala-kendala psikologis dan sosial. 

Kendala psikologi dan sosial yang dialami antara lain penerimaan status 

diri sebagai seseorang yang positif HIV maupun penerimaan orang 



4 
 

 
 

terdekat atas status positif HIV tersebut. Akibatnya ODHA menjadi 

kurang percaya diri, pemarah, dan merasakan kesendirian karena tidak 

ada orang yang dapat mengerti keadaannya. Menurut Widyaningtyas 

(2009) di samping itu, penanganan yang berat dan diskriminasi dari 

layanan medis, seperti perawat yang menolak memberikan pelayanan 

kesehatan atau proses pelayanan yang lambat harus dihadapi oleh 

ODHA yang akhirnya menyebabkan ketidak patuhan penderita HIV 

positif terhadap penanganan. Dukungan dari pihak keluarga sangat 

diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan pasien HIV positif terhadap 

saran medis. Stigma dan diskriminasi yang muncul tersebut dapat 

menciptakan suatu tekanan fisik maupun psikologis bagi penderita HIV 

positif. Pengalaman individu yang terinfeksi HIV/AIDS serta pengaruh 

lingkungan yang negatif akan mendorong mereka menjadi depresi dan 

kurangnya penghargaan diri. Sedangkan menurut Djoerban (dalam 

Darmawan, 2016) 99% penderita HIV/AIDS mengalami stres berat, 

Djoerban juga menemukan pasien HIV/AIDS dengan depresi berat 

hingga kecenderungan untuk bunuh diri, dikarenakan ODHA yang 

mengidap penyakit AIDS tidak mampu menerima kenyatannya bahwa 

dirinya tertular HIV/AIDS. 

Sebuah kasus ODHA mengalami depresi hingga mengakibatkan 

kematian dimuat dalam berita Kompas tanggal 16 Maret 2017. ODHA 

tersebut berinisial ST (60), Kabupaten Ngawi, ditemukan mati gantung 

diri di kamarnya karena depresi lantaran penyakit HIV/AIDS yang 

tidak kunjung sembuh. Jasad ST ditemukan oleh W saat akan 

mengantarkan makanan ke kamar ST. W melihat ST telah meninggal 
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dunia dengan tubuh bergantung di atap kamar, W langsung 

memberitahukan kepada warga dan melaporkan ke Polsek setempat. 

Informasi yang di dapat ST sudah lama mengidap penyakit HIV/AIDS 

dan tidak kunjung sembuh. Hingga membuat ST menjadi depresi 

karena penyakitnya dan memutuskan untuk bunuh diri (Jalil, 2017). 

Hasil wawancara pada tanggal 13 April 2018 dengan 

pendamping ODHA berinisial E dan T menceritakan sebuah kasus di 

Grobogan tentang ODHA yang kurangnya dukungan dari keluarga dan 

tidak menjalani pengobatan untuk penyakitnya hingga mengakibatkan 

kematian. ODHA berinisial H (48) yang tidak mendapatkan dukungan 

dari sang istri untuk melakukan pengobatan dan pendampingan 

membuat H menjadi terpuruk dan depresi. Awal H terdiagnosis 

HIV/AIDS tahun 2016, saat itu H sudah sering mengalami diare, berat 

badan berkurang, dan H terlihat pucat lemas karena juga adanya 

gangguan saraf, akhirnya H di bawa ke rumah sakit untuk menjalani 

rawat inap. Pihak rumah sakit meminta ijin kepada istri H untuk 

melakukan tes HIV/IDAS kepada H, awalnya istri H mengijinkan. 

Hasil tes HIV/AIDS H positif, sang istri marah-marah, mengata-

ngatai H, dan akhirnya membuat sang istri curiga kepada H, lalu H 

dibawa pulang oleh pihak keluarga. Pihak salah satu rumah sakit dan 

pendamping ODHA di rumah sakit tersebut mencoba untuk berkunjung 

ke rumah H, untuk mencoba memberikan pemahaman mengenai 

HIV/AIDS tersebut dan mencoba memberikan pendampingan untuk H 

dan keluarga. Namun istri H sudah marah-marah terlebih dahulu kepada 
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pendamping ODHA  lalu mengusirnya, H hanya duduk terdiam dan 

lemas. 

Penolakan yang diberikan oleh istri H dan tidak adanya 

dukungan, membuat H menjadi semakin depresi. Akhirnya H tidak 

menjalani pengobatan dan tidak mendapatkan dukungan keluarga 

terutama dari sang istri, hanya marah-marah dan mencurigai H terus-

menerus, membuat H semakin tidak berdaya, stress, hingga depresi, dan 

akhirnya meninggal. Pihak rumah sakit dan pendamping mendapatkan 

kabar dari pihak kelurga jika H sudah meninggal.  

Usaha dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik, maka 

ODHA harus bisa mengatasi tekanan psikologis maupun tekanan fisik 

dari penyakitnya tersebut. Maka dari itu, ODHA membutuhkan 

kemampuan atau kapasitas yang melindungi diri dari tekanan tersebut. 

Kemampuan ODHA dalam beradaptasi terhadap situasi yang menekan 

ini disebut resiliensi (Widyaningtyas, 2009). Resiliensi adalah 

kemampuan seseorang, masyarakat atau kelompok yang 

memungkinkan untuk mencegah, menghadapi, dan menghilangkan 

dampak-dampak yang merugikan, atau mungkin kemampuan untuk 

mengubah kondisi yang sulit diatasi menjadi suatu hal yang mudah 

untuk diatasi oleh setiap orang (Desmita, 2006). 

Menurut Hardiyani (dalam Darmawan, 2016) kemampuan 

ODHA untuk mengatasi kondisi tertekan yang dialami karena 

penyakitnya, maka ODHA akan mampu memaksimalkan potensi 

didalam dirinya dan segera bangkit dari perasaan tertekan yang 

dialaminya. Bagi ODHA yang mampu mengatasi kondisinya 
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kemungkinan dapat memaksimalkan potensi dalam diri untuk 

mengatasi perasaan tertekan dan segera bangkit dari perasaan tertekan 

tersebut. Resiliensi sangat penting karena orang yang mampu resiliensi 

mengetahui bagaimana mengembalikan mental dari suatu keterpurukan 

dan mengembalikan menjadi sesuatu yang lebih baik, bahkan 

dibandingkan keadaan sebelumnya. Begitu pula pada ODHA yang 

mampu resiliensi dipercaya akan dapat menyesuaikan diri dan 

mengendalikan kesulitan hidup.  

Kemampuan ODHA untuk resiliensi tidaklah mudah, karena 

banyak masalah yang akan terjadi kepada ODHA dalam hidupnya. 

Manusia hidup pasti selalu menghadapi banyak masalah, masalah satu 

sudah terselesaikan akan muncul masalah baru lagi. Terutama pada 

seseorang yang sudah terdiagnosis HIV/AIDS selama hidupnya, karena 

mereka tidak mudah untuk bangkit dari keterpurukannya. Dalam 

kondisi tidak berdaya, terpuruk, stress, dan kecewa membuat mereka 

semakin dalam kondisi menurun. Namun dengan kemampuan mereka 

yang ingin tetap bertahan dan berusaha, maka mereka mampu 

melakukan berbagai usaha-usaha untuk mengatasi masalah yang sedang 

dihadapinya. Proses yang ODHA lewati selama hidupnya pasti tidaklah 

mudah, karena membutuhkan waktu yang tidak cepat dan 

membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat. Hingga ODHA 

yang sudah mampu melakukan usaha dan sudah perlahan mampu 

bangkit dari keterpurukannya karena HIV/AIDS, maka dapat dikatakan 

ODHA mampu untuk resiliensi. Namun setelah mereka sudah mampu 

untuk resiliensi dari keterpurukannya karena kondisi dan statusnya 
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sebagai ODHA, bukan berarti mereka terhindar dari masalah-masalah 

lain. Pasti akan selalu muncul masalah baru dalam hidup mereka, entah 

masalah ekonomi, masalah perkejaan, masalah pendidikan, dan masalah 

dalam keluarga. Jika ODHA dapat mampu mengatasi masalah-masalah 

yang sedang dihadapinya, maka ODHA akan mampu bangkit dari 

keterpurukan atau mampu untuk resiliesi. 

Sebuah kasus ODHA yang mampu bangkit dari keterpurukan 

hingga menjadi Penggerak Komunitas Peduli AIDS dimuat dalam 

berita Kompas tanggal 1 Desember 2015. Tommy (40) seorang pecandu 

narkoba selama 11 tahun, dengan menggunakan jarum suntik untuk 

memasukan narkoba tersebut ke tubuhnya dan kerap bergantian dengan 

temannya. Tahun 2006 Tommy divonis positif mengidap Human 

Immunodeficiency Virus (HIV). Hidupnya merasa hancur, keluarganya 

pun sempat tak menerimanya (Fitriana, 2015). 

Tommy sadar akan dirinya harus berubah, beruntung dia 

bertemu dengan komunitas peduli HIV/AIDS di Bekasi yang peduli 

terhadapnya dan memberikan motivasi untuk bangkit. Komunitas 

tersebut juga mendampingi keluarga Tommy hingga kembali menerima 

keadaannya (Fitriana, 2015). 

Pengalaman hidup Tommy terus belajar menghargai hidup 

sebagai ODHA, hingga akhirnya menikah dengan wanita pujaannya 

dan memiliki anak yang sehat dan negatif dari HIV/AIDS. Tommy 

yang kini tinggal di Magelang, memiliki ide untuk membentuk 

komunitas peduli ODHA di Magelang. Tahun 2009 Tommy dan teman-

temannya sesama ODHA membentuk kelompok yang berbasis 
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dukungan psikososial kepada ODHA di Magelang. Hingga tahun 2012 

komunitas peduli ODHA menjadi inklusif artinya terbuka untuk umum 

siapa pun yang peduli dan berkomitmen dengan penanggulangan 

HIV/AIDS boleh bergabung. Program yang dijalani Tommy bersama 

teman-temannya antara lain konseling, pelatihan tentang pengenalan 

HIV/AIDS hingga keterampilan (Fitriana, 2015). 

ODHA dengan resiliensi tinggi mampu bangkit dari 

keterpurukannya. Berbekal pengalaman yang pernah dialami, 

menjadikan dirinya mampu untuk menolong sesama ODHA lainnya 

agar tidak semakin terpuruk dan dapat bangkit kembali. Sebagian 

ODHA tersebut menjadi seorang pendamping untuk membantu ODHA 

mengembalikan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. 

Hasil wawancara pada tanggal 9 September 2017 dengan subjek 

yang positif HIV/AIDS menunjukan bahwa subjek mampu melakukan 

resiliensi hingga menjadi seorang pendamping ODHA. Subjek 

berinisial E (34) menjadi ODHA sudah dua belas tahun. Awal mula 

terdiagnosis terkena HIV pada tahun 2005, subjek memiliki anak 

berusia satu bulan mengalami panas tinggi setelah melakukan imunisasi 

campak. Subjek membawa anaknya ke rumah sakit, dan dari pihak 

rumah sakit melakukan pengetesan HIV/AIDS. Pihak rumah sakit 

menyimpulkan bahwa anak tersebut teridentifikasi HIV/AIDS, setelah 

mengetahui hal tersebut, subjek dan suami juga melakukan tes 

HIV/AIDS dan diidentifikasi juga positif HIV/AIDS. Setelah diulas 

riwayat suami subjek ternyata pengguna narkoba aktif jenis putaw 

dengan menggunakan jarum suntik dan bergantian dengan teman-
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temannya. Seketika itu perasaan yang dirasakan subjek sangat hancur, 

dan menyalahkan dirinya sendiri. Subjek juga mengalami konflik 

dengan suaminya, yaitu subjek merasa dendam karena suami 

menularkan penyakit HIV/AIDS ke subjek hingga berdampak pada 

anaknya. 

Setelah enam bulan didiagnosis positif HIV/AIDS, suami dan 

anak subjek meninggal dunia. Terlepas dari kejadian tersebut keadaan 

subjek semakin terpuruk, dan hanya bisa terdiam di dalam kamar, 

subjek tidak tahu harus melakukan apa. Adanya dukungan keluarga dari 

pihak suami sangat tinggi, subjek perlahan mulai bangkit dan mau 

melakukan pengobatan secara rutin. Nasehat yang selalu diberikan ke 

subjek dari ibu mertua sangat kuat dan selalu membuat subjek menjadi 

lebih mampu percaya diri dengan keadaannya saat itu. 

Pada tahun 2007 subjek mengenal seorang lelaki, lalu tahun 

2008 subjek menikah di Banyuwangi dan akhirnya subjek diboyong 

oleh suaminya ke Grobogan. Pengalaman subjek saat di Grobogan, 

subjek mengetahui ada rumah sakit yang menyediakan tes VCT. Subjek 

mendatangi rumah sakit tersebut dan melakukan rujukan, dan saat itu 

subjek bertemu dengan seorang ODHA lainnya. ODHA tersebut juga 

seorang pendamping ODHA, lalu subjek diajak bertemu dan berkumpul 

dengan para ODHA. Semenjak itu subjek merasa semakin termotivasi 

dan selalu aktif untuk melakukan pertemuan. Keaktifan subjek yang 

selalu datang ke pertemuan dan kegiatan untuk para ODHA, subjek 

ditunjuk sebagai seorang pendamping oleh LSM Peduli Kasih, dan 

bekerja di LSM tersebut hingga saat ini. 
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Tugas subjek sebagai pendamping yaitu memberikan konseling 

untuk ODHA yang baru teridentifikasi. Subjek juga mendatangi rumah-

rumah para ODHA di Grobogan, dengan tujuan memberikan 

penyuluhan. Kriteria ODHA yang di datangi oleh subjek seperti ODHA 

yang putus obat, ODHA yang sedang hamil, dan orang yang sulit 

menerima stastusnya sebagai ODHA. 

Hasil wawancara ke dua pada tanggal 20 September 2017 

dengan subjek kedua berinisial T (41 tahun) menjadi ODHA sudah tiga 

tahun, subjek menunjukan bahwa seorang ODHA dapat melakukan 

resiliensi. Awal mula terdiagnosis terkena HIV pada tahun 2014, subjek 

sering mengalami sakit seperti diare, demam, berat badan subjek 

semakin berkurang, dan sering keluar masuk rumah sakit karena rawat 

inap. Keadaan subjek yang tidak kunjung pulih dari sakitnya, membuat 

pihak rumah sakit melakukan tes HIV/AIDS kepada subjek. Pihak 

rumah sakit menyimpulkan bahwa subjek teridentifikasi HIV/AIDS. 

Setelah mengetahui hal tersebut, subjek merasa hancur dan lemah. 

Pemikiran subjek orang yang menderita HIV/AIDS pasti akan mati, 

maka subjek merasa dirinya akan mati dengan cepat karena penyakit 

HIV/AIDS yang dideritanya. 

Adanya dukungan dari “bu lik”, suami, dan anak membuat 

subjek termotivasi menjalani pengobatan. Subjek melakukan 

pengobatan di RS Karyadi Semarang, subjek tidak mau melakukan 

pengobatan di Grobogan karena subjek belum siap dengan statusnya 

sebagai ODHA. Saat subjek melakukan pengobatan, dia melihat pasien 

ODHA lainnya yang melakukan pengobatan di tempat yang sama 
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dengan subjek. Subjek melihat ODHA yang tidak terlihat sakit, lemah, 

lesu, dan bersedih saat melakukan pengobatan. Subjek berpikir, “jika 

mereka bisa sehat dan tampil seperti orang yang tidak menderita 

penyakit HIV/AIDS maka saya sendiri juga harus bisa menjadi seperti 

mereka”. Disinilah subjek semakin semangat untuk pengobatan dan 

merawat kesehatannya. 

Selain pengobatan yang rutin dilakukan, subjek juga sering 

mengikuti perkumpulan ODHA di Grobogan. Subjek semakin banyak 

teman dan pengalaman yang didapat dari perkumpulan dengan ODHA 

lainnya. Keaktifan subjek yang selalu datang ke pertemuan dan 

kegiatan untuk para ODHA, subjek ditunjuk sebagai seorang 

pendamping oleh LSM Peduli Kasih, dan bekerja di LSM tersebut 

hingga saat ini. 

Tugas subjek sebagai pendamping yaitu memberikan konseling 

untuk ODHA yang baru teridentifikasi. Subjek juga mendatangi rumah-

rumah para ODHA di Grobogan, dengan tujuan memberikan 

penyuluhan. Kriteria ODHA yang di datangi oleh subjek seperti ODHA 

yang putus obat, ODHA yang sedang hamil, dan orang yang sulit 

menerima stastusnya sebagai ODHA. 

Subjek menceritakan pengalaman awal sebagai seorang 

pendamping, subjek merasa sedih karena melihat pasiennya manangis 

saat bercerita, juga terkadang merasa kesal dengan pasiennya karena 

sulit dinasehati. Hingga berjalannya waktu subjek nyaman dengan 

pekerjaannya sebagai pendamping ODHA dan termotivasi untuk 
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membantu sesama ODHA, karena dukungan teman sesama pendamping  

ODHA. 

Penjelasan kasus dan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 

bahwa ODHA yang tidak mampu melakukan resiliensi, akan membuat 

ODHA menjadi stres berat hingga depresi dan mencoba mengakhiri  

hidupnya. 99% ODHA yang mengalami depresi berat, masih ada 

ODHA yang mampu bangkit dari keterpurukan karena melakukan 

resiliensi menurut Djoerban (dalam Darmawan, 2016). 

Batasan dinamika dalam penelitian ini adalah proses dari 

terdiagnosis, mengalami masalah yang berkaitan dengan HIV/AIDS, 

hingga mampu melakukan usaha untuk resiliensi, dan akhirnya mampu 

menjadi pendamping ODHA. Mendampingi dalam hal konseling untuk 

ODHA yang baru teridentifikasi. Pendamping ODHA juga memberikan 

penyuluhan mengkonsumsi obat secara teratur dan tepat waktu, 

mendampingi ODHA yang putus obat, ODHA yang sedang hamil, dan 

orang yang sulit menerima stastusnya sebagai ODHA.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang 

dapat dirumuskan dalam penelitian yang berjudul “Dinamika Resiliensi 

ODHA: Dari Penderita Menjadi Pendamping ODHA” yaitu: 

Bagaimana dinamika resiliensi ODHA: dari penderita menjadi 

pendamping ODHA? 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Mendeskripsikan gambaran mengenai dinamika resiliensi 

ODHA: dari penderita menjadi pendamping ODHA. 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan Psikologi 

Kesehatan secara kusus tentang dinamika resiliensi ODHA: dari 

penderita menjadi pendamping ODHA. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat  bagi ODHA, 

pendamping ODHA, dan masyarakat pada umumnya tentang 

pentingnya melakukan resiliensi pada ODHA. 

  


