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BAB IV 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

 

A. Orientasi Kancah Pengumpulan Data 

Penelitian “Dinamika Resiliensi ODHA: dari Penderita Menjadi 

Pendamping ODHA” ini melibatkan subjek yaitu dua orang wanita dan 

satu orang laki-laki sebagai seorang ODHA sekaligus pendamping 

ODHA. Peneliti menemui tiga subjek yang sesuai dengan kriteria yaitu 

E sebagai subjek pertama, P sebagai subjek kedua dan T sebagai subjek 

ketiga. Penelitian dilanjutkan dengan meminta ijin pada subjek untuk 

menjadi subjek dalam penelitian, melakukan wawancara dan juga 

melakukan observasi dalam kegiatan yang dilakukan subjek. 

Tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan wawancara 

yaitu ditempat makan yang sudah ditentukan oleh subjek dan peneliti, 

tempat kerja subjek, dan observasi dilakukan saat wawancara dengan 

subjek. Observasi dilihat dari ketika subjek berbicara, posisi duduk 

subjek, tatapan mata subjek, gerakan tangan atau tubuh dan ekspresi 

subjek ketika menyampaikan jawaban kepada peneliti. 

 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

Sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti mempersiapkan 

terlebih dahulu yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu: 

1. Mencari subjek yang sesuai dengan kriteria 



53 
 

 
 

2. Membuat pedoman wawancara dan pedoman observasi untuk 

petunjuk dalam mengajukan pertanyaan. Peneliti melakukan 

pencarian subjek dengan bertanya kepada teman yang memiliki 

teman atau saudara yang berstatus sebagai ODHA juga menjadi 

seorang pendamping ODHA di daerah Grobogan. 

3. Perjanjian penelitian kepada subjek atau Informed Concent  

4. Surat perijinan untuk mencari data statistika di DINKES dari 

Fakultas Psikologi bernomor 2327/B.7.3/FP/IV/2018, tertanggal 16 

April 2018 

5. Alat pendukung pada saat melakukan penelitian yaitu: alat 

perekam, ballpoint, dan kertas 

 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Penelitian tentang Dinamika Resiliensi ODHA: dari Penderita 

Menjadi Pendamping ODHA dilakukan di wilayah Purwodadi dan 

dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2018 sampai 12 Juni 2018. Jadwal 

penelitian dilakukan berdasarkan kesiapan subjek, sehingga bersifat 

fleksibel sesuai dengan waktu yang diinginkan subjek. Hal ini 

dikarenakan subjek memiliki kesibukan masing-masing, sehingga 

peneliti tidak ingin mengganggu aktivitasnya. 

Proses pelaksanaan penelitian dilakukan dalam empat kali 

pertemuan, hal ini dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan dalam 

penyampaian hasil laporan. Peneliti memulai penelitian setelah subjek 

selesai bekerja dan ini dilakukan pada ketiga subjek. Tahap 

pengumpulan data pada masing-masing subjek yaitu pertama 
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membangun rapport atau pendekatan dengan subjek, tahap kedua tahap 

wawancara serta observasi, tahap ketiga wawancara tambahan serta 

observasi, dan tahap keempat wawancara serta observasi dengan 

Significant Other masing-masing subjek. 

 

D. Hasil Penelitian 

1. Subjek Pertama 

a. Identitas Subjek 

Inisial   : E 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Usia   : 36 tahun 

Tanggal lahir  : 8 November 1982 

Pekerjaan  : Pendamping 

Alamat   : Grobogan 

b. Hasil observasi dan hasil wawancara subjek 1 

1) Hasil observasi subjek 1 

Subjek dengan inisial E usia 36 tahun jenis kelamin 

perempuan yang memiliki tinggi badan 150 cm dan berat 

badan 52 kg (dari pengakuan subjek), mempunyai kulit 

coklat sawo matang bersih, berambut hitam panjang lurus, 

dan berjalan tegap. Pertama kali subjek bertemu dengan 

peneliti di tempat makan yang sudah ditentukan oleh 

subjek, sewaktu memperkenalkan diri subjek terlihat ramah 

dan mudah akrab, hingga pertemuan selanjutnya subjek 

semakin akrab dan selalu bercanda, terbuka, dan kooperatif 
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kepada peneliti. Terlihat dari gerak tubuh subjek saat 

wawancara dilakukan, kedua telapak tangan terbuka, duduk 

subjek yang tegap, tidak menundukan kepala saat bercerita, 

subjek tersenyum dan tertawa saat bercerita, subjek 

menjawab peertanyaan peneliti dengan cepat, subjek 

menatap mata peneliti saat berbicara, subjek memberanikan 

diri bertanya saat tidak paham dengan pertanyaan yang 

diberikan. Hal tersebut membuat subjek bersedia 

mengungkapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh 

peneliti dalam penelitian ini. 

Kegiatan subjek sekarang ini adalah bekerja sebagai 

pendamping ODHA di sebuah Rumah Sakit Umum di 

Purwodadi, Grobogan. Di tempat kerjanya, hubungan 

subjek dan teman-temannya terlihat ramah dan suka 

bercanda, terlihat subjek selalu menyapa temannya, 

bercanda, dan banyak cerita. Tidak hanya dengan teman-

temannya, subjek juga mudah akrab dengan klien atau 

pasien ODHA yang didampinginya, terlihat saat 

wawancara sebelum dimulai, subjek sedang melakukan 

pendampingan dengan pasien ODHA, suasanya yang 

terlihat tidak tegang dan tidak sunyi, namun suasana yang 

akrab, penuh canda, dan bercerita. 

2) Hasil Wawancara Subjek 1 (Subjek E) 

Kondisi awal subjek saat terdiagnosis HIV/AIDS 

yaitu pada tahun 2005. Penderitaan yang dialami subjek 
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saat mengetahui terdiagnosis HIV/AIDS yaitu subjek 

merasa hancur dan tidak berdaya akan kenyataan hidup 

yang sedang menimpanya, tentang anaknya yang masih 

bayi, dirinya, dan suaminya yang positif AIDS. Kondisi 

subjek saat itu sudah lemah, dia juga sudah terkena TBC, 

jamur dibagian kewanitaan, keputihan yang tidak normal, 

berat badan turun drastis, dan CD4nya rendah. Setelah 

beberapa minggu mengetahui kenyataan pahit tersebut, 

subjek kembali dihadapkan oleh kenyataan bahwa anaknya 

meninggal karena kondisinya yang semakin lemah. 

Subjek juga harus kehilangan suaminya di tahun 

2006, suami subjek meninggal karena sakitnya yang sudah 

sangat parah, meski sempat melakukan pengobatan, namun 

virus dalam tubuhnya lebih kuat. 

Meski subjek E dalam keadaan tidak berdaya, dia 

masih mampu untuk perlahan bangkit dan melakukan 

usaha-usaha. Usaha-usaha yang dilakukan yaitu untuk 

mencegah dampak dari HIV/AIDS yang ada dalam 

tubuhnya, yaitu agar tidak semakin membuatnya lemah. 

Subjek E melakukan tes HIV/AIDS, kontrol secara rutin, 

mengkonsumsi obat ARV, mencari banyak informasi 

mengenai HIV/AIDS, dan aktif dalam mengikuti 

pertemuan sosialisasi ODHA. Subjek juga melakukan 

perawatan kulit, agar kondisi fisiknya menjadi pulih 

kembali, dan mengembalikan kepercayaan dirinya. 
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Usaha-usaha yang dilakukan oleh subjek tidaklah jauh 

dari sebuah dukungan. Subjek mendapatkan dukungan dari 

mertua, kakak-kakak iparnya, dan suami pertamanya 

sebelum meninggal. Dukungan yang sangat kuat dari 

mertua, kakak-kakak iparnya, dan suaminya membuatnya 

semakin bangkit dari keterpurukan. Subjek semakin 

bersemangat untuk melakukan perawatan dan menjaga pola 

hidupnya. Hal tersebut membuat subjek pada kondisi 

pemulihan. 

Tidak hanya dukungan dari keluarga suaminya, 

subjek juga mendapatkan dukungan dari pendampingnya. 

Subjek yang dikatakan sudah mampu bangkit dari 

keterpurukan, dan selalu aktif dalam mengikuti sosialisasi 

ODHA, membuatnya menjadi pendamping ODHA. 

Pendamping subjek meminta subjek untuk membantu rekan 

ODHA yang lainnya, agar mampu bangkit seperti subjek. 

Akhirnya subjek menerima tawaran tersebut, hingga 

membuatnya menjadi seorang pendamping ODHA dari 

tahun 2012 sampai saat ini. 

Hal tersebut membuat subjek mampu mencapai 

kondisi berkembang pesat. Subjek yang mampu melampaui 

kondisi sebelumnya, yaitu sebelum terdiagnosis subjek 

hanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Setelah 

terdiagnosis dan bangkit dari keterpurukannya, subjek 
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mampu menjadi seorang pendamping untuk rekan ODHA 

yang lainnya. 

3) Hasil Wawancara Significant Other (Berinisial T) 

Kondisi subjek E saat tidak berdaya karena 

terdiagnosis HIV/AIDS, diperkuat dengan hasil wawancara 

rekan subjek berinisial T yang menceritakan tentang 

kondisi subjek saat awal terdiagnosis. T bercerita tentang 

subjek, bahwa dulu saat pertama kali terdiagnosis 

HIV/AIDS perasaanya campur aduk dan sangat hancur. 

Subjek kehilangan suami dan dua anaknya juga harus 

menerima kondisinya yang lemah karena HIV/AIDS. Saat 

anak pertama subjek meninggal, subjek kembali lagi 

memiliki seorang anak, namun anak keduanya mengalami 

kondisi yang lemah maka harus di larikan ke ICU. Dokter 

menyarankan untuk melakukan tes kepada anak subjek, 

ternyata anak subjek terdiagnosis HIV/AIDS. Lalu 

orangtuanya diminta juga untuk melakukan tes HIV, dan 

hasilnya positif. 

Rekan subjek juga bercerita meski kondisi subjek E 

sempat terpuruk dan tidak berdaya, namun subjek E masih 

mampu melakukan usaha-usaha untuk mengatasi masalah 

yang sedang dihadapinya. Perjuangan subjek saat 

terdiagnosis dia dan suaminya harus melakukan 

pengobatan dan menunggu anaknya saat sakit. Hingga 
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akhirnya anak dan suaminya meninggal, subjek tetap 

melakukan pengobatan. 

Rekan subjek juga bercerita bahwa subjek menikah 

dengan suaminya yang sekarang dan memiliki seorang 

anak dengan kondisi yang sehat dan melahirkan secara 

normal. Subjek saat ini sudah memiliki suami lagi, awal 

subjek mengenal suami keduanya saat subjek masih tinggal 

di Jakarta, dan suami subjek bekerja di Jakarta. Sebelum 

menikah subjek membranikan diri untuk open status 

dengan suami keduanya. Subjek meminta bantuan kepada 

pihak dokter yang merawatnya dan pendampingnya. Suami 

kedua subjek menerima apa adanya kondisi dan status 

subjek, dan menikahinya. Subjek merasa lega dan bahagia 

saat suaminya mampu menerimanya dan akan 

menikahinya. Hingga subjek kembali memiliki anak dari 

hasil pernikahan dengan suaminya sekarang. 

Rekan subjek juga bercerita bahwa banyak masalah-

masalah yang muncul dalam kehidupan subjek. Masalah 

keluarga, masalah pekerjaan, namun subjek tetap kuat dan 

mampu menyelesaikannya. Meski subjek juga sempat 

kembali merasa lemah karena masalah-masalah yang 

dihadapinya, namun dia tetap mampu bangkit kembali dan 

menyelesaikan masalahnya. 

Semua itu juga tidak jauh dari sebuah dukungan. 

Rekan subjek bercerita, bahwa banyak sekali yang 
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mendukung subjek untuk bangkit agar mampu menghadapi 

masalah dalam hidupnya. Terutama rekan subjek sendiri, 

yang selalu menemaninya, menjadi tempat curhat, dan 

selalu memberikan dukungan kepada subjek. 

Rekan subjek juga menceritakan tentang pekerjaan 

subjek sebagai pendamping ODHA. Subjek sangat 

bertanggung jawab atas pekerjaannya. Subjek mampu 

menjalankan peran-perannya sebagai pendamping. Subjek 

memberikan motivasi dan informasi kepada pasien 

ODHAnya. Subjek juga pernah membantu pasiennya anak 

usia sekolah dasar yang telah dikeluarkan dari 

sekolahannya karena ketahuan statusnya sebagai ODHA. 

Rekan subjek juga bercerita tentang harapan subjek 

bahwa saat ini yang terpenting adalah kesehatannya, anak, 

dan suaminya, maka subjek selalu mengkonsumsi obat 

ARV sampai sekarang dan bekerja menjadi pendamping 

bagi rekan ODHAnya untuk membantu suaminya dalam 

kebutuhan ekonomi mereka. 

4) Hasil Analisis Data Subjek 1 dengan Significant Other 

(Berinisial T) 

Dinamika Resiliensi ODHA : dari Penderita Menjadi 

Pendamping ODHA (Subjek 1) 

E: “Dulu gini mbak, saya dulu kan terdeteksi 

awal..haduh...buka riwayat iki..hehehe terdeteksi awal itu 

tahun 2005 pertama anak saya dulu itu dicurigai mengarah 
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ke HIV ternyata dites positif HIV anak saya yang kedua itu, 

anak saya yang pertama sudah meninggal anak saya. Itu 

anak kedua saya yang ketahuan di Rumah Sakit Santo 

Carolus Jakarta dites positif HIV terus merambat kan 

soalnya kan saling berkaitan dites semua saya sama suami 

saya ternyata positif semua.” 

E: “Saya pernah drop CD 4 sampai 25.” 

E: “Sudah masuk AIDS mbak..” 

E: “Iya, AIDS stadium 3...4.” 

Awal subjek terdiagnosis HIV/AIDS pada tahun 2005 

di Rumah Sakit Santo Carolus Jakarta subjek melahirkan 

seorang anak, namun kondisi anaknya lemah karena satu 

paru-parunya tidak dapat berfungsi. Sebelumnya subjek 

sudah pernah melahirkan anak pertamanya, namun juga 

meninggal karena sakit. Dokter curiga akan kondisi anak 

keduanya, maka dokter menyarankan untuk melakukan tes 

darah kepada anak subjek. Anak subjek terdiagnosis positif 

AIDS, lalu dokter menyarankan subjek dan suaminya 

melakukan tes HIV/AIDS, juga melakukan konseling untuk 

menanyakan riwayat hidupnya, dan status pekerjaannya. 

Konseling yang dilakukan tentang riwayat hidup suami 

subjek adalah pemakai narkoba aktif. Narkoba yang 

digunakan adalah putaw dengan menggunakan jarum 

suntik bersama-sama, hasil tes mereka positif HIV/AIDS. 
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Subjek juga pernah mengalami kondisi yang sangat drop 

dengan CD4nya 25. 

Penderitaan yang dialami subjek saat mengetahui 

terdiagnosis HIV/AIDS yaitu subjek merasa hancur dan 

tidak berdaya akan kenyataan hidup yang sedang 

menimpanya, tentang anaknya yang masih bayi, dirinya, 

dan suaminya yang positif AIDS. Kondisi subjek saat itu 

sudah lemah, dia juga sudah terkena TBC, jamur dibagian 

kewanitaan, keputihan yang tidak normal, berat badan 

turun drastis, dan CD4nya rendah. Setelah beberapa 

minggu mengetahui kenyataan pahit tersebut, subjek 

kembali dihadapka oleh kenyataan bahwa anaknya 

meninggal karena kondisinya yang semakin lemah. Kondisi 

subjek yang lemah, tidak berdaya, subjek hanya diam, dan 

tiduran di kamar, sampai saat pemakaman anaknya subjek 

tidak mengetahuinya. 

E: “Anakku sudah meninggal itu to, aku ditinggal 

anakku itu to jenazahnya kemana aku gak tau, pokoke 

kayak orang linglung gitu lho mbak, aku di kamar posisi 

masalahe kesehatanku sendiri sudah ngedrop.” 

E: “Anakku itu gak ada 1 bulan mbak meninggal, 

masih bayi.” 

Subjek juga harus kehilangan suaminya di tahun 

2006, suami subjek meninggal karena sakitnya yang sudah 

sangat parah, meski sempat melakukan pengobatan, namun 
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virus dalam tubuhnya lebih kuat. Subjek sempat merasakan 

down karena alergi dengan obat ARV. Gejala-gejala yang 

muncul akibat efek samping dari obat-obatan yang 

dikonsumsi membuat subjek semakin terpuruk, seperti kulit 

mengelupas, mulut menjadi tebal, rambut mulai rontok, 

kuku kaki dan tangan terkelupas. 

Subjek saat itu ada pada kondisi menurun, hal itu juga 

diperkuat oleh hasil wawancara dengan rekan subjek 

berinisial T yang menceritakan tentang kondisi subjek saat 

awal terdiagnosis. Pertama kali T mengenal subjek di tahun 

2015 saat mengikuti pertemuan KDS (pertemuan kegiatan 

ODHA). Tahun 2016 mereka saling mengenal dan sering 

mengikuti kegiatan pertemuan ODHA, subjek baru berani 

bercerita kepada T tentang kondisinya saat terdiagnosis 

dulu. Sesama rekan pendamping, T dan subjek menjadi 

lebih akrab, bekerja sama, dan sering pergi bersama. 

Subjek menceritakan masa lalunya dengan T dan jika ada 

masalah pribadi yang sedang dihadapi subjek selalu berbagi 

dengan T. 

T bercerita tentang subjek, bahwa dulu saat pertama 

kali terdiagnosis HIV/AIDS perasaanya campur aduk dan 

sangat hancur. Subjek kehilangan suami dan dua anaknya 

juga harus menerima kondisinya yang lemah karena 

HIV/AIDS. Saat anak pertama subjek meninggal, subjek 

kembali lagi memiliki seorang anak, namun anak keduanya 
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mengalami kondisi yang lemah maka harus di larikan ke 

ICU. Dokter menyarankan untuk melakukan tes kepada 

anak subjek, ternyata anak subjek terdiagnosis HIV/AIDS. 

Lalu orangtuanya diminta juga untuk melakukan tes HIV, 

dan hasilnya positif. 

T: “Kan awalnya belum tau, taunya tuh setelah 

anaknya yang pertama meninggal terus hamil lagi anaknya 

masuk ICU yang kedua terus dicek itu ya..positif HIV dan 

otomatis kan orangtua ikut dicek juga. Nah selama ini 

ternyata…. selama ini mereka berdua memang positif 

HIV.” 

Kondisi awal subjek terdiagnosis di tahun 2005 

sangatlah terpuruk dan tidak berdaya, namun karena 

adanya dukungan dari keluarga suaminya subjek mampu 

menerima kondisi dan statusnya sebagai ODHA. 

Terkadang subjek saat sendiri selalu berfikir, “kenapa harus 

aku? Kenapa bukan orang lain!”, namun setelah itu subjek 

sadar akan kondisinya, subjek hanya pasrah kepada 

keadaan dan banyak-banyak berdoa kepada Tuhan. 

Sejak awal subjek terdiagnosis sampai sekarang 

belum pernah mengalami deskriminasi dan stigma. 

Lingkungan awal saat subjek terdiagnosis sangat 

mendukung dan menerimanya entah itu dari keluarga 

suaminya dan juga dari pihak medis yang membantunya 

dalam pengobatan. Sampai saat ini subjek sudah pindah 
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dari Jakarta dan menetap di Grobogan, dengan lingkungan 

barunya subjek tetap nyaman dan baik-baik saja, karena 

lingkungan barunya selalu mendukung dan menerimanya. 

E: “Setelah itu pengobatan..sudah pengobatan..2005” 

Usaha subjek setelah didiagnosis AIDS, subjek, 

anaknya, dan suaminya langsung melakukan pengobatan 

ditahun 2005. Kondisi subjek yang lemah dan tidak 

berdaya tetap mendapatkan dukungan, perlindungan, dan 

perawatan dari mertua, suami, dan kakak-kakak iparnya. 

Dalam kondisi lemah subjek tetap mendampingi anak dan 

suaminya untuk melakukan pengobatan. 

E: “Ditinggal suami saya selama saya sudah 

pengobatan, jadi dampingi suami pada saat itu saya sudah 

pengobatan masa pemulihan.” 

Dukungan yang diberikan untuk subjek sangatlah 

kuat, sampai membuatnya perlahan-lahan mampu bangun 

dari ketidak berdayaannya, dan melakukan pengobatan ke 

rumah sakit di Jakarta. Banyak usaha yang telah dilakukan 

oleh subjek, mertua, suaminya, dan kakak-kakak iparnya, 

dari pengobatan awal untuk TBC, ARV, dan melakukan 

perawatan untuk kulit subjek yang terkelupas karena efek 

dari obat ARV yang dikonsumsinya. Namun semua itu 

tidak membuatnya putus asa, subjek tetap melakukan 

pengobatan hingga perlahan keadaan fisiknya kembali 

pulih meski tidak seperti bentuk awalnya. 
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E: “Saya pengobatan di Panti Wilasa itu ada berapa 

bulan sebentar terus saya di rujuk ke Karyadi karena hamil, 

hamil anak saya dengan suami saya ini. Saya ikut program 

di Karyadi PMTCT. Melahirkan di Karyadi tapi secara 

normal terus Viralutnya sudah bagus terus CD 4 nya juga 

sudah tinggi. Saya melahirkan nornal sampai dikunjungi 

dokter Karyadi juga kan dites semuanya bagus anak saya 

viralutnya itu lho, anak saya kan tahun 2008 kan sudah 

viralut anak saya. Itu hasilnya sudah bagus negatif. Nek 

sudah viralutkan berarti sudah bebas. Kok normal kok 

ternyata bisa ya..” 

Sampai subjek pindah dilingkungan barunya di 

Grobogan, subjek tetap melakukan tes VCT dan menjalani 

pengobatan. Subjek juga melanjutkan pengobatan di Panti 

Wilasa, namun hanya beberapa bulan, setelah itu dirujuk ke 

Karyadi karena hamil. Pada tahun 2008 subjek melahirkan 

di Karyadi secara normal dan kondisinya sehat, karena 

subjek juga mengikuti program PMTCT di Karyadi. Viralut 

subjek sudah bagus, CD4 nya juga sudah tinggi, kondisi 

subjek sudah membaik. Subjek sangat bahagia dan tidak 

menyangka jika dia akan melahirkan secara normal, dan 

anaknya negatif. Mertua subjek yang mengetahui kabar 

tersebut, ikut bahagia menerima anak subjek, dan hubungan 

mereka kembali akur.  
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Pada tahap ini subjek mampu bertahan untuk 

menjalani hidupnya. Rekan subjek juga bercerita tentang 

usaha subjek untuk bertahan menjalani hidupnya. 

Perjuangan subjek saat terdiagnosis dia dan suaminya harus 

melakukan pengobatan dan menunggu anaknya saat sakit. 

Hingga akhirnya anak dan suaminya meninggal, subjek 

tetap melakukan pengobatan. 

T: “Ya perjuangan seputar nungguin suaminya pas di 

Rumah Sakit, nungguin anaknya di umah Sakit itu. 

Perjuangan dia setelah anak’e meninggal suaminya 

meninggal dia harus sendiri dengan kondisi seperti itu. Ya 

sedihlah mbak, macem-macem ceritane.” 

Rekan subjek juga bercerita bahwa subjek menikah 

dengan suaminya yang sekarang dan memiliki seorang 

anak dengan kondisi yang sehat dan melahirkan secara 

normal. Subjek saat ini sudah memiliki suami lagi, awal 

subjek mengenal suami keduanya saat subjek masih tinggal 

di Jakarta, dan suami subjek bekerja di Jakarta. Sebelum 

menikah subjek membranikan diri untuk open status 

dengan suami keduanya. Subjek meminta bantuan kepada 

pihak dokter yang merawatnya dan pendampingnya. Suami 

kedua subjek menerima apa adanya kondisi dan status 

subjek, dan menikahinya. Subjek merasa lega dan bahagia 

saat suaminya mampu menerimanya dan akan 

menikahinya. Hingga subjek kembali memiliki anak dari 
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hasil pernikahan dengan suaminya sekarang. Bahagianya 

lagi subjek melahirkan anaknya secara normal, suami dan 

anak subjek negatif. Subjek melakukan proses melahirkan 

di rumah sakit Karyadi, saat itu kondisi subjek sudah 

sangat baik karena CD4nya sudah bagus dan tinggi. 

Suaminya juga rutin melakukan VCT, subjek juga selalu 

menjaga kesehatan keluarganya dengan cara menggunakan 

kondom saat melakukan hubungan dengan suaminya. 

T: “Jadi setelah mbak E janda itu, beberapa tahun 

kemudian kenal sama yang suaminya yang sekarang itu di 

Jakarta juga, suaminya kerja merantau di Jakarta. Terus 

dari awal kan belum open status dulu, pas calon suaminya 

itu serius mbak E baru open status. Ya alhamdulilah 

suaminya bisa menerima status mbak E yang HIV positif.” 

Dukungan individu yang muncul membuatnya 

mampu melakukan pengobatan secara rutin tanpa putus 

obat dan perlahan bangkit. Subjek memiliki keinginan 

untuk mengembalikan kondisi fisiknya dan mencoba 

mengobati TBCnya. Subjek tetap pasrah kepada Tuhan 

dengan apa yang sudah terjadi dan pasrah dengan yang apa 

yang akan terjadi. Subjek sadar bahwa dulu sebelum dia 

sakit, dia jarang memenuhi kewajibannya sebagai umat 

islam yaitu sholat dan berdoa. Setelah subjek megalami 

kenyataan hidupnya sekarang subjek menjadi sadar dan 

ingin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Subjek juga 
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sudah mampu bangkit dari keterpurukannya, menerima 

kondisi, dan statusnya sebagai ODHA. Hingga saat ini 

subjek memiliki keinginan untuk tetap sehat dan sehat, agar 

mampu terus bekerja dan menjaga keluarganya. 

Dukungan yang didapat subjek dari keluarga suami 

pertamanya sangatlah besar. Saat awal subjek terdiagnosis 

sampai kehilangan anak dan suaminya, subjek selalu 

didampingi oleh mertua dan kakak-kakak iparnya. Sampai 

saat subjek mengalami kerusakan fisik karena efek obat 

ARV, mertua dan kakak-kakak iparnya tetap saling 

melindungi, menghibur, dan memberikan dukungan, dan 

subjek tetap menjalankan pengobatan dan perawatan. 

Mertuanya yang sangat menyayanginya, sampai subjek 

dirawat sendiri di rumah oleh mertuanya, obat-obatan 

selalu disiapkan, makan dan minum selalu disediakan 

dengan bersih dan higinis. Kakak-kakak iparnya yang 

selalu menemaninya kemanapun subjek pergi, mertua 

subjek selalu mengajak jalan-jalan subjek agar tidak merasa 

jenuh dan kesepian. Sampai saat ini subjek telah 

mendapatkan ligkungan barunya yaitu menikah dengan 

suaminya sekarang dan memiliki anak, subjek tetap 

mendapatkan dukungan. Keluarga kandung subjek juga 

selalu mendukung dan memberikan perhatian kepada 

subjek, meski keluarga kandung subjek sampai sekarang 

masih belum mengetahui status subjek sebagai ODHA. 
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Namun keluarga subjek sudah mengetahui pekerjaan 

subjek sebagai pendamping ODHA. 

Tidak hanya dukungan individu dan keluarga, namun 

dukungan yang didapat subjek dari lingkungan masyarakat 

juga sangat kuat. Awal subjek terdiagnosis pihak medis 

yaitu dokter dan perawat memberikan pelayanan yang baik 

untuk subjek. Subjek sempat berpindah-pindah rumah sakit 

untuk pengobatan, tetap mendapatkan layanan dan 

pengobatan yang baik. Subjek bercerita, “melakukan 

pengobatan rutin di Rumah Sakit Kramat sama di Rumah 

Sakit Cipto Jakarta. Itu yang menangani saya langsung 

Profesor, Profesor Zubairi Djoerban. Itu saya inget sampai 

saya kenang Profesor itu”, Profesor yang mengobatinya 

tidak hanya merawatnya seperti pasien dengan dokter, 

namun sudah seperti keluarga Profesor tersebut juga 

memberikan dukungan kepada subjek agar tetap semangat 

menjalani pengobatan. Setelah subjek mendapatkan 

ligkungan barunya di Grobogan, subjek tetap mendapatkan 

dukungan dan perhatian dari pihak medis yang 

menanganinya seperti bidan yang dilingkungan tempat 

tinggalnya, pendampingnya, dokter dan perawat di rumah 

sakit Grobogan. Subjek juga melakukan pengobatan dan 

melahirkan secara normal di rumah sakit Karyadi di 

Semarang, mendapatkan perhatian dan selalu dikunjungi 

oleh Dokter di rumah sakit tersebut. Setelah kejadian 
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tersebut subjek dikenalkan oleh pihak KDS (pendampingan 

ODHA) untuk dikenalkan dengan rekan ODHA yang 

lainnya yang sudah berhasil karena pengobatannya, subjek 

diajak untuk mengikuti pertemuan setiap ada acara 

sosialisasi ODHA. Semenjak itulah subjek dipilih dan 

diterima menjadi pendamping. Rekan-rekan kerja subjek 

yang mudah akrab, dan selalu memberikan dukungan 

kepada subjek, membuat subjek semakin nyaman dengan 

pekerjaannya. Tetangga subjek dilingkungan tempat 

tinggalnya sekarang juga sangat akrab, karena subjek 

tinggal di desa dan letak rumah subjek dengan tetangga 

sangat berdekatan, maka subjek sudah menganggapnya 

sebagai keluarga. Meski tetangga subjek belum mengetahui 

statusnya sebagai ODHA, mereka tetap saling membantu 

dan mendukung. Namun tetangga subjek sudah mengetahui 

pekerjaan subjek sebagai pendamping ODHA. Subjek dan 

rekan-rekan kerjanya juga pernah memberikan sosialisasi 

ke lingkungan tempat tinggal subjek. 

Pada kondisi ini subjek berada pada tahap pemulihan, 

yaitu subjek mampu pulih kembali secara fungsional dan 

emosinya, subjek dapat beradaptasi dengan kondisi yang 

menekan dalam hidupnya, meskipun subjek masih 

merasakan efek negatif dari perasaan yang tersisa. Menurut 

T subjek sangat kuat dan sanggup menerima kenyataan 

hidupnya. Subjek merasa dirinya saat ini sangat memiliki 
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tanggung jawab yang besar terhadap ananknya sekarang 

yang sudah berusia 10 tahun. Subjek ingin membahagiakan 

anaknya, suaminya, dan keluarganya. Selama T mengenal 

subjek, subjek adalah orang yang baik, banyak cerita, 

mudah akrab, dan tidak tegaan dengan orang-orang 

disekelilingnya. T juga merasa kagum dengan subjek 

karena usahanya untuk bangkit sampai saat ini. T bercerita 

bahwa selama subjek terpuruk, subjek selalu mendapatkan 

dukungan dan perhatian yang sangat tinggi dari mertuanya. 

Keluarga kandung subjek dan suaminya sekarang juga 

sangat mendukung pekerjaan subjek dan selalu 

memberikan dukungan dan perhatian, meskipun keluarga 

kandung subjek sampai saat ini belum mengetahui 

statusnya. Tidak hanya diri sendiri dan keluarga, namun 

rekan-rekan kerja subjek juga selalu menghibur dan 

membantu subjek saat sedang mengalami masalah, 

terutama T yang juga selalu menjadi tempat cerita subjek. 

T: “Ya pasti lah mbak, kan aku juga temene yang lain 

juga temen-temen, ya pastilah mbak..sudah gak kayak 

temen tapi sudah kayak keluarga, ya apapun asal dia curhat 

ya sebisa kita bantu ya bantu, ya walaupun kita Cuma bantu 

carikan solusinya, bantu gimana pokoke kita pasti bantu.” 

Kemampuan subjek untuk memahami dirinya sendiri, 

menerima kondisinya, dan menerima statusnya sebagai 

ODHA sangatlah kuat. Subjek juga menyadari bahwa 
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dirinya harus mengkonsumsi obat ARV selama hidupnya 

agar tetap sehat dan mampu melawan virus-virus yang ada 

ditubuhnya. Subjek memahami orang lain yaitu subjek saat 

melakukan pendampingan dengan pasien ODHAnya sangat 

sabar dan mendengarkan keluh kesah pasiennya. Saat ada 

pasien yang susah untuk melakukan pengobatan, subjek 

tetap mencoba untuk membujuknya dan memberikan 

dukungan. Usaha subjek tidak berhenti disitu, subjek juga 

selalu mengambilkan obatnya dan melakukan home visit ke 

rumah pasien tersebut. Subjek bercerita bahwa dia pernah 

merasakan diposisi pasien-pasiennya, dan dia merasa tidak 

tega melihatnya, subjek akan tetap merawatnya hingga 

mereka mau melakukan pengobatan.  

Menurut T subjek sudah mampu memahami dirinya 

sendiri dan lingkungannya, terlihat saat subjek tidak tegaan 

dengan pasien ODHA yang sedang didampingnya. Meski 

pasiennya kadang susah untuk dibujuk atau dikontrol, 

subjek tetap selalu mengingatkan untuk tetap minum ARV, 

dan subjek selalu berusaha datang ke rumahnya. Subjek 

merasa empati dengan pasien ODHA yang didampinginya. 

Subjek mampu memahami dirinya sendiri saat subjek 

memiliki masalah dengan rekan kerjanya, lalu subjek 

mencoba untuk intropeksi diri atau memperbaiki dirinya 

sendiri dan melihat kesalahan apa yang sudah dia perbuat. 

Subjek juga sudah mampu menerima kondisinya dan 
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statusnya sebagai ODHA, meskipun harus mengkonsumsi 

obat ARV selama hidupnya. Selama T mengenal subjek, 

subjek tidak pernah mengeluh bosan karena harus 

mengkonsumsi obat ARV. 

Subjek adalah orang yang mandiri dalam mengambil 

jarak secara emosional dari masalah dalam hidupnya 

terlihat saat subjek yang tidak memberitahukan kondisinya 

dan statusnya dari awal terdiagnosis sampai saat ini kepada 

keluarga kandungnya terutama orangtuanya. Alasan subjek 

tidak memberitahukannya karena subjek tidak mau jika 

ayahnya khawatir dan kambuh sakit asmanya. Subjek 

merasa dirinya sudah banyak merepotkan orangtuanya, 

maka dia tidak mau lagi merepotkan orangtuanya dengan 

kondisi dan statusnya. Subjek merasa dirinya saat ini sudah 

sangat jauh lebih baik, tidak terlihat bahwa dia sakit, maka 

dia merasa tidak perlu menyampaikan statusnya ke 

keluarga kandungnya. Subjek juga dapat membuktikan 

kepada mertua dari suami pertamanya bahwa dia dan 

suaminya sekarang mampu menjalani hidup dengan baik 

meski dengan ekonomi yang cukup. 

Menurut T subjek juga mampu menolak atau berkata 

tidak kepada lingkungannya jika hal tersebut tidak baik 

untuk dirinya atau pekerjaannya. Contohnya pada 

lingkungan kerjanya, saat itu aturan pekerjaan sudah sesuai 

dengan yang seharusnya, namun ada pihak lain yang ingin 
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merubahnya, subjek berani menolak pendapat tersebut 

untuk membela aturan yang sudah ada. 

Subjek memiliki kemampuan untuk membentuk 

hubungan dengan orang-orang disekelilingnya. Ketika 

subjek dapat jujur, saling percaya, dan penuh keterbukaan 

tentang statusnya, kondisinya, dan pekerjaannya dengan 

lingkungan barunya seperti suaminya sekarang, rekan-

rekan kerjanya, pihak medis, teman-temannya, dan pasien-

pasiennya yang dianggapnya memberikan dukungan 

positif. 

Subjek memiliki inisiatif yang sangat tinggi karena 

dia memiliki kemampuan bertanggung jawab akan 

kesehatannya, keluarganya, dan pekerjaanya sebagai 

pendamping ODHA. Subjek juga mampu memperbaiki, 

menghadapi, dan menyelesaikan masalah yang sedang 

dihadapinya, seperti saat keadaan fisiknya rusak karena 

efek obat ARV subjek melakukan pengobatan dan 

perawatan di dokter spesialis kulit agar fisiknya kembali 

pulih. Subjek juga mampu merubah hidupnya setelah suami 

pertama dan dua anaknya meninggal dengan menikah dan 

pindah dari Jakarta ke Grobogan dan hidup bersama 

dengan suaminya sekarang. tahun 2007 subjek mengenal 

seorang laki-laki saat masih di Jakarta yaitu suaminya 

sekarang. Tahun 2007 subjek mencoba open status dengan 

suami keduanya. Subjek meminta bantuan oleh dokter dan 
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pihak pendampingan untuk membantunya menjelaskan 

kepada suaminya sekarang. Seminggu setelah open status, 

suami subjek memberikan keputusan bahwa mau menerima 

subjek apa adanya dan akan menikahinya. Meski subjek 

sudah pindah dari Jakarta, subjek tetap melakukan 

pengobatan di rumah sakit Semarang dan rumah sakit di 

Grobogan, hingga subjek mampu melahirkan anak secara 

normal. Subjek juga ingin bekerja untuk membantu 

suaminya agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, 

dengan cara subjek bekerja menjadi seorang pendamping. 

E: “2007 saya kenal sama orang Grobogan, 2007 saya 

open status dulu..gak saya sih mbak sebenernya..dokter 

saya yang open status kecalon suami saya. Jadi suami saya 

undang datang ke Rumah Sakit. Jadi yang open status 

dokter saya. Jadi kan mereka punya tips-tips sendiri. 

Alhamdulilah ya, tapi saya gak berharap nek memang dia 

menerima ya monggo nek ga ya gapapa. Tapi 

Alhamdulillah jarak seminggu dia beri keputusan akhirnya 

dia mau menerima terus dia di tes. Mau menikah to dites 

HIVnya juga hepatitisnya, Alhamdulillah negatif” 

Subjek saat memiliki masalah entah bertengkar 

dengan suaminya atau dengan lingkungan kerjanya, subjek 

selalu berusaha untuk menghibur dirinya. Cara subjek 

menghibur dirinya yaitu mengajak jalan-jalan rekan sesama 

pendampingnya ke tempat rumah-rumah pasiennya yaitu 
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melakukan home visit. Setelah melakukan home visit 

subjek dan temannya pergi ke tempat wisata alam di 

Grobogan. Alasan subjek saat ada masalah selalu pergi 

untuk home visit karena subjek menganggap pekerjaannya 

tersebut bukanlah beban namun sebuah cara yang 

membuatnya mampu kuat saat dia menghadapi sebuah 

masalah. 

Menurut T saat subjek menghadapi masalah selalu 

mencari cara agar tidak terlalu memikirkan masalahnya. 

Subjek mengajak jalan-jalan rekannya T, seperti melakukan 

pekerjaannya yang harus pergi ke rumah-rumah pasiennya, 

subjek merasa hal tersebut seperti jalan-jalan dan tidak 

dibuat beban tugas perkejaannya. Subjek merasa bahagia 

jika sudah jalan-jalan dan home visit ke tempat pasiennya. 

Usaha yang dilakukan subjek untuk melihat sisi lain 

ke arah yang positif dari kehidupannya adalah mencari arti 

dari kebahagiaan dalam situasinya saat terpuruk yaitu 

subjek bersyukur dan bahagia karena mertua dan kakak-

kakak iparnya yang selalu ada untuknya. Sebelum suami 

pertamanya meninggal subjek merasa bahagia, karena 

suaminya dalam kondisi sakit masih tetap menemaninya 

berobat. Subjek bercerita bahwa suaminya adalah orang 

yang romantis dan perhatian meski suaminya adalah 

pecandu narkoba. Saat subjek dengan lingkungan barunya, 

dia juga sangat bahagia karena suaminya menerima subjek 
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apa adanya dan memiliki anak yang sehat. Subjek juga 

bahagia dan nyaman dengan pekerjaan dan rekan-rekannya, 

terlihat subjek selalu bercanda, tertawa bersama teman-

temannya, dan terkadang pasien subjek ikut berbaur dengan 

para pendamping. Namun terkadang subjek masih merasa 

kecewa dan muncul pikiran tentang kondisi dan statusnya, 

seperti “kenapa aku harus menderita sakit ini? 

Seandainya….”. 

Moralitas atau orientasi subjek pada nilai-nilai yang 

dapat merubah hidupnya menjadi lebih baik yaitu saat 

subjek mampu mengevaluasi berbagai macam hal dan 

membuat keputusan tanpa rasa takut akan pendapat orang 

lain, seperti saat subjek menikah dengan suaminya 

sekarang dan pindah ke Grobogan. Saat itu mertuanya tidak 

setuju jika subjek menikah dengan suaminya sekarang 

dengan alasan ekonominya yang tidak setara dengan 

subjek. Subjek berusaha menjelaskan dengan perlahan 

kepada mertuanya dan akan membuktikan bahwa dirinya 

akan baik-baik saja jika menikah dengan suaminya 

sekarang. 

E: “Tapi karena dia sudah mau menerima aku apa 

adanya itu yang membuat niatku itu kuat, pokoke aku gak 

perduli. Semua tak tinggal mbak yang di Jakarta. Karena 

kan emang gak setuju mertuaku tapi selang waktu sekarang 

sudah baik..baik sendiri.” 
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Subjek memberanikan diri untuk pergi dari Jakarta 

dan meninggalkan semuanya yang di Jakarta. Subjek ingin 

mandiri dan berusaha, dia tidak ingin terus-terusan 

merepotkan mertua dan kakak-kakak iparnya. Subjek 

percaya semua akan baik-baik saja, seperti cerita subjek 

“rejeki kan nanti menyertai yang penting kita berusaha. Ya 

alhamdulilah ya mbak, disini aku ya gak kekurangan 

apapun”. Namun subjek tetap memilih menikah dengan 

suaminya sekarang dan membuktikan kepada mertuanya 

bahwa dia mampu hidup dengan sejahtera, tetap menjalani 

pengobatan, dan akhirnya memiliki anak dengan kondisi 

yang sehat. 

E: “Terus program baru datang lagi untuk 

pendamping. Staf konseling sudah gak ada, jadi diganti 

untuk pendamping lebih tinggi lagi maksud’e. Jadi 

pendamping itu mencakup konseling juga, mendampingi 

ODHA di rumah, di rumah sakit, mendampingi ODHA 

hamil, semua mencakup.” 

Kemampuan subjek untuk resiliensi dan menjadi 

seorang pendamping bermula ditahun 2008 setelah 

melahirkan anaknya sekarang dengan keadaan yang 

normal. Subjek diajak oleh rekan sesama ODHA dan 

pendampinya untuk mengikuti pertemuan sosialisasi 

ODHA, karena keaktifan subjek maka subjek ditunjuk oleh 

pihak KDS untuk menjadi konselor. Subjek bersekolah di 
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Jakarta selama dua tahun untuk menjadi konselor. Saat ada 

program baru dari Peduli Kasih yaitu menjadi seorang 

pendamping ODHA subjek mencoba mendaftarkan diri. 

Akhirnya ditahun 2012 subjek dipilih menjadi seorang 

pendamping ODHA. Hingga saat ini subjek yang memiliki 

rasa tanggung jawab dan rasa nyamannya dengan 

pekerjaannya sebagai pendamping, seperti cerita subjek 

“kalo pendampingan tetep, misale sampingan 

pendampingan, pengen sih cuman kalo misal suruh 

meninggalkan pendampingan ya saya tidak bisa”. Subjek 

merasa pekerjaannya sebagai pendamping sudah menjadi 

separuh hidupnya, maka subjek tidak bisa jika harus 

meninggalkan pekerjaanya tersebut.  

Berkembang pesat adalah kondisi subjek saat ini yang 

sudah mampu resiliensi dan menjadi seorang pendamping. 

T juga bercerita tentang pekerjaan subjek, sebelum menjadi 

pendamping subjek adalah konselor dan melakukan 

sekolah konseling. Hingga ada program baru yaitu sebagai 

pendamping, dan subjek mencoba pekerjaan barunya. 

Subjek sangat tulus dan merasa nyaman dengan 

pekerjaanya sebagai pendamping. 

T: “Iya bener-bener dari hati itu, tulus..maksude kan 

mbak E dulu pernah dari awal kayake konselor terus kita 

kontrak mau selesai terus gak diperpanjang kontraknya 

terus saya sama mbak E ada komitmen.. “yo mbak yo...kan 
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kita tiap hari kita kan kerja selama kontrake ini gak ada kita 

tetep masuk kasian temen-temen kalo gak ada yang 

mendampingi...”, gitu, tapi akhire tetep masuk selama 

beberapa hari. Ya alhamdulilah, kontraknya diperpanjang 

lagi.” 

Subjek yang menjadi pendamping dari tahun 2012 

hingga sekarang sudah melakukan tugasnya dengan baik. 

Meski dulu subjek pernah memiliki cita-cita sebagai dokter 

namun tidak tercapai, subjek tetap bersyukur karena masih 

bisa bekerja sebagai pendamping ODHA dan masih tetap 

bergelut di bidang kesehatan untuk melayani. Subjek 

sebagai fasilitator yang memberikan sarana dan motivasi 

kepada pasien ODHAnya agar mampu menangani tekanan 

psikis dan sosial yang dialaminya. 

E: “Saya sendiri sebagai pendamping sebaya. Intinya 

kita mendampingi mereka yang sudah positif kita dampingi 

itu artinya kita membantu mereka, kita memberikan ke 

mereka dukungan, dukungannya ya berupa..Eee..dukungan 

moral, dukungan psikis. Terus kalau dukungan psikis itu 

kita kuatkan mentalnya, contohnya dikonseling” 

E: “Ngasih motivasi, ngasih konseling, 

terus...Eee..pendukungan untuk pertemuan..” 

Subjek juga menjadi broker yaitu subjek mampu 

menghubungkan kebutuhan pasien ODHAnya dengan 

sumber-sumber yang ada disikitarnya, seperti memberikan 
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informasi mengenai HIV/AIDS, cara pengobatan 

HIV/AIDS dengan ARV, efek samping ARV, dan resiko 

jika tidak melakukan pengobatan. Subjek sebagai mediator 

adalah menjadi penengah antara pasien ODHAnya dengan 

sistem lingkungan yang menghambat. Subjek menjadi 

pembela untuk pasien-pasiennya yang didampingi saat 

menghadapi diskriminasi dari lingkungan terutama pada 

pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Subjek sebagai 

pelindung yaitu melindungi pasiennya yang didampingi 

dari situasi yang tidak menguntungkan dan rentan, seperti 

adanya stigma negatif. Tugas-tugas sebagai pendamping 

tersebut telah dilakukan oleh subjek, seperti saat membantu 

anak usia sekolah dasar yang dikeluar dari sekolahannya 

karena ketahuan statusnya sebagai ODHA. Subjek dan 

rekannya sesame pendamping mencoba menjelaskan 

kepada pihak sekolah, dan memberikan sosialisasi di 

lingkungan tempat tinggal pasiennya. Juga membantu 

pasiennya agar mampu sekolah kembali, dengan 

menempatkan pasiennya di sekolah khusus ODHA (rumah 

singgah). Pendamping bekerja sama dengan berbagai 

bidang kesehatan seperti KPA, Dinas Kesehatan, Dinas 

Sosial, BP3AKB, Dispora, Rumah Sakit, dan Puskesmas di 

seluruh Grobogan. 

T bercerita juga bahwa subjek memiliki tanggung 

jawab dengan pekerjaannya, subjek selalu memenuhi 
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targetnya. Subjek memberikan motivasi dan informasi 

kepada pasien ODHAnya. Subjek dan T pernah membantu 

pasiennya anak usia sekolah dasar yang telah dikeluarkan 

dari sekolahannya karena ketahuan statusnya sebagai 

ODHA. Subjek dan T mencoba menjelaskan kepada pihak 

sekolah, dan memberikan sosialisasi di lingkungan tempat 

tinggal pasiennya. Juga membantu pasiennya agar mampu 

sekolah kembali, dengan menempatkan pasiennya di 

sekolah khusus ODHA (rumah singgah). T juga bercerita 

tentang harapan subjek bahwa saat ini yang terpenting 

adalah kesehatannya, anak, dan suaminya, maka subjek 

selalu mengkonsumsi obat ARV sampai sekarang dan 

bekerja menjadi pendamping bagi rekan ODHAnya untuk 

membantu suaminya dalam kebutuhan ekonomi mereka. 

T: “Ya pengennya sehat gitu aja, biar bisa momong 

anaknya lebih lama lagi.soalnya mbak E kan punya anak 1 

ya sekarang, kelas 2 SD itu, kepinginnya ya sehat itu aja, 

enggak mau sakit..sakit lagi kayak dulu. Nek anaknya yang 

sekarang kan sehat otomatis kan butuh orangtuanya kan . 

maunya sehat gitu aja”. 

Selain resiliensi yang berhasil subjek masih belum 

bisa menerima kondisinya secara apa adanya dan 

mempersepsikan bahwa lingkungan keluarga kandungnya 

terdekatnya masih belum bisa menerima statusnya sebagai 

ODHA. Subjek masih merasa takut dengan adanya 



84 
 

 
 

diskriminasi atau penolakan dari lingkungan keluarga 

kandungnya. 

E: “Nah.. Saya sampai sekarang belum open status 

sama keluarga sama ayah sama ibu sama adik.” 

E: “Tak pendem sendiri mbak, cuma suami tok yang 

tau, sama keluargaku di Jakarta.” 

E: “Aku gak tegel mbek bapaku ibuku. Masalahe aku 

sudah di kuliahin malah pedot dijalan aku sudah diterima 

lagi terus ini sakit kayak gini gak bisa bayangin gitu lho 

mbak, kasian aja.” 

E: “Ya rasane yo mau ngasih tau itu berat, berat kan 

nanti efeknya ayahku soale punya asma, kecapekan sedikit 

asmanya kambuh apalagi denger aku sakit pasti yo 

pikiran.” 

Subjek takut jika ayahnya khawatir dengan 

keadaanya, subjek juga khawatir jika kesehatan ayahnya 

menurun, karena ayahnya memiliki sakit asma. Keluarga 

kandung subjek hanya mengetahui jika subjek sakit biasa. 

Keluarga kandung subjek juga tetap memberikan dukungan 

dan perhatian saat subjek sakit, dan saat subjek kehilangan 

anak dan suaminya. Namun keluarganya mengetahui jika 

dia bekerja sebagai pendamping ODHA, keluarga subjek 

juga tetap mendukung. 

Subjek merasa dirinya saat ini sudah sangat baik, 

maka dia tidak ingin menceritakan apapun tentang 
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sakitnya. Subjek hanya terbuka dengan orang-orang yang 

dianggapnya sudah paham tentang HIV/AIDS seperti 

suaminya, rekan-rekan kerjanya, tempat pelayanan, orang-

orang yang didampinginya, dan teman-temannya yang 

mampu menerima statusnya sebagai ODHA.  

E: “Ah..aku happy-happy aja mbak, nek sekarang lho 

ya..tapi nek dulu bedaa..” 

E: “Sing penting madep manteb sama yang Kuasa 

yang penting pendampingku suamiku ngerti, ngertiin aku 

dah..dah cukup.” 

T juga bercerita bahwa subjek masih menutupi 

kondisi dan statusnya kepada keluarga kandungnya. Subjek 

merasa orangtuanya sudah tua, subjek kasihan dengan 

ayahnya jika khawatir dan kambuh sakitnya. 

T: “Memang dari keluarganya mbak E memang tidak 

ada yang tau, yang tau malah dari keluarga mertuanya itu. 

Ya memang gak dikasih tau mbak E.” 

T: “Kasian katanya mbak, kan orangtuanya sudah tua, 

nanti kan nek tau dia sakit kayak gini malah bikin drop 

malah bikin sakit malah gak enak mbak E ini.”  
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Subjek Kedua 

a. Identitas Subjek 

Inisial   : P 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Usia   : 23 tahun 

Tanggal lahir  : 16 Juli 1995 

Pekerjaan  : Pendamping 

Alamat   : Grobogan 

b. Hasil observasi dan hasil wawancara subjek 2 

1) Hasil observasi subjek 2 

Subjek dengan inisial P usia 23 tahun jenis kelamin 

laki-laki yang memiliki badan kurus, kulit berwarna coklat 

sawo matang sedikit pucat, berjalan tegap, dan memiliki 

rambut warna hitam sedikit panjang dan memiliki poni 

lempar. Subjek saat bertemu dengan peneliti terlihat rapi 

menggunakan hem berkerah, celana panjang, memakai 

jaket, dan bersepatu. Pertama kali peneliti bertemu dengan 

subjek disebuah tempat makan yang sudah ditentukan oleh 

subjek dan untuk pertemuan kedua di taman kota 

Purwodadi. Subjek awal bertemu terlihat pendiam, tidak 

banyak bicara, dan masih terlihat malu, saat peneliti 

memulai wawancara dan bertanya subjek menjawab 

seperlunya saja. 
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Pertemuan kedua subjek mulai terlihat ramah, 

tersenyum, dan bertanya kabar peneliti. Wawancara kedua 

dimulai subjek terlihat lancar saat menjawab, subjek 

tersenyum saat bercerita, dan subjek terlihat sudah 

kooperatif kepada peneliti, subjek terlihat lebih siap dari 

pada pertemuan pertama. Subjek juga terlihat tidak ragu 

saat menjawab pertanyaan peneliti, terkadang mata subjek 

melihat ke peneliti terkadang tidak. Subjek juga selalu 

bertanya jika tidak paham dengan pertanyaan yang 

diberikan oleh peneliti. 

2) Hasil Wawancara Subjek 2 

Subjek P terdiagnosis HIV/AIDS pada tahun 2014, 

sebelum didiagnosis subjek sudah mengalami gejala-gejala 

HIV/AIDS. Gejala-gejala yang dialami subjek P seperti, 

TBC, berat badan berkurang, deman yang tidak kunjung 

sembuh. Setelah subjek mengetahui bahwa dia terinfeksi 

HIV/AIDS, dia merasa menyesal dan malu. Subjek 

mengingat kembali kejadian dimasa lalunya, yang 

membuatnya mnejadi terinfeksi HIV/AIDS. 

Subjek P merasakan penderitaan-penderitaan setelah 

terdiagnosis, seperti penolakan status, diskriminasi atau 

stigma, dan sempat mengalami ketidak cocokan karena 

mengkonsumsi obat ARV. Ketidak cocokan ARV, 

membuat subjek menjadi insomnia, dan setelah dia minum 

obat ARV diharuskan untuk beristirahat, jika tidak dia akan 
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merasa seperti orang mabuk yang sempoyongan dan 

membuatnya tidak sadarkan diri. 

Penderitaan yang dialami subjek, tidak membuatnya 

putus asa dan menyerah untuk menghadapi masalahnya 

karena HIV/AIDS. Subjek P tetap mengkonsumsi ARV, 

dan tubuhnya mulai beradaptasi dengan obat ARV yang 

dikonsumsinya. Usaha-usaha yang dilakukan subjek untuk 

mampu bangkit dari keterpurukan yaitu, melakukan tes 

HIV/AIDS, kontrol secara rutin, meminum ARV secara 

rutin, dan mencari tahun informasih lebih luas mengenai 

HIV/AIDS. Subjek juga selalu aktif datang ke sosialisasi 

ODHA. 

Usaha yang dilakukan oleh subjek tidaklah mudah, 

adanya dukungan dari lingkungan terdekat yang 

membantunya untuk bangkit dari keterpurukan. Dukungan 

yang didapat dari ibu, kakak kandungnya yang tinggal satu 

rumah dengan subjek, pendampingnya, dan teman laki-laki 

spesialnya yang membantunya untuk mampu bangkit dari 

keterpurukan. Hingga membuat subjek mencapai kondisi 

pemulihan. 

Keaktifan subjek yang selalu datang jika ada 

sosialisasi ODHA, dan semangatnya untuk mencari tahu 

lebih luas informasi mengenai HIV/AIDS, membuatnya 

ditunjuk oleh pendampingnya menjadi pendamping untuk 

ODHA. Subjek P menjadi pendamping ODHA tahun 2016. 
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Meski kemampuannya dalam mendampingi belum begitu 

jago seperti pendamping lainnya yang sudah lama menjadi 

pendamping, namun tidak membuatnya putusasa. Subjek P 

tetap bersemangat mendampingi. Maka kemampuan subjek 

yang sudah mampu bangkit dari keterpurukan dan mampu 

mencapai kondisi berkembang pesat yaitu menjadi 

pendamping ODHA, dapat dikatakan subjek P mampu 

untuk resiliensi. 

3) Hasil Wawancara Significant Other (Berinisial E) 

Kondisi awal subjek P saat terdiagnosis diperkuat 

oleh hasil wawancara dengan pendamping subjek yang 

berinisial E. pendamping subjek bercerita bahwa subjek 

terdiagnosis tahun 2014. Saat subjek terdiagnosis dia 

memang merasa terpukul karena mengetahui kondisi dan 

statusnya. Namun hal tersebut tidak membuatnya putus asa. 

Saat itu E diminta untuk mendampingi subjek P, E merasa 

bahwa subjek P sangat mudah untuk diberikan dampingan. 

Tidak ada penolakan dari subjek, subjek juga langsung mau 

melakukan pengobatan ARV. 

Pendamping subjek juga bercerita tentang kejadian 

dimasalalu subjek P yang membuatnya harus terinfeksi 

HIV/AIDS. Bahwa dulu subjek P telah melakukan 

hubungan dengan teman lelakinya yang baru dia kenal. 

Pendamping mencoba memahami kondisi subjek P, dan 
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tetap selalu memberikan dukungan dan informasi mengenai 

HIV/AIDS. 

Pendamping subjek juga bercerita bahwa subjek 

mengalami diskriminasi atau stigma dari kakak 

kandungnya yang tidak tinggal satu rumah dengan subjek. 

Pendamping subjek membantu subjek untuk menjelaskan 

kepada pihak keluarga, agar bisa menerima kondisi dan 

status subjek, dan ikut mendampingi subjek, agar kondisi 

subjek tidak semakin terpuruk. 

Pendamping bercerita bahwa saat subjek melakukan 

usaha-usaha untuk mengatasi masalahnya sangat 

bersemangat. Usaha subjek dari mencari tahu lebih luas 

tentang obat-obat dan makanan yang boleh dikonsumsi 

oleh ODHA, selalu menjaga pola makan dan berolahraga, 

subjek juga selalu rutin kontrol, dan selalu rutin 

mengkonsumsi ARV. 

Pendamping subjek juga bercerita bahwa dia meminta 

subjek P untuk ikut dalam mendampingi ODHA yang 

lainnya. Pendamping merasa bahwa subjek P sudah mampu 

bangkit dari keterpurukannya, dan mampu untuk 

mendampingi ODHA yang lainnya. Berbagi 

pengetahuannya, berbagi pengalaman hidupnya dari 

semenjak terdiagnosis hingga saat ini mampu bangkit, dan 

usahanya untuk selalu rutin mengkonsumsi ARV. Akhirnya 
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subjek P mampu menjadi seorang pendamping ditahun 

2016, dan masih dalam pendampingan E. 

 

4) Hasil Analisis Data Subjek 2 dengan Significant Other 

(Berinisial E) 

Dinamika Resiliensi ODHA : dari Penderita Menjadi 

Pendamping ODHA (Subjek 2) 

P: “Jadi pertama kali aku mulai jatuh itu ya mbak ya, 

kayak mm.. aku itu sering sakit-sakitan.” “Sakit-sakit yaitu 

demam berkepanjangan, diare, pusing pokoknya gitu 

terus.” “Kondisi aku bener-bener drop, aku tuh batuk terus 

pokoknya gak sembuh-sembuh.” “Semakin buruk, gak bisa 

berdiri, ngomong aja gak bisa.” “7 agustus pertengahan 

Agustus 2014, opname 5 hari dikasi obat ini gak ada 

perubahan, malahan semakin memburuk, akhirnya aku 

disuruh dokter tes VCT.” “Hasilnya R itu semuanya 3 

centang sumpah disitu aku drop banget mbak. Aku tuh gak 

tahu harus gimana, udah gak tahu, dah gak bisa ngomong 

gitu kan..” 

Kondisi awal subjek sebelum menjalani tes VCT 

sangat lemah, subjek sering merasa sakit-sakitan. Demam 

berkepanjangan, flu, dan batuk, subjek sudah berobat ke 

puskesmas dan meminum obat, namun sakitnya hanya 

sebentar hilang lalu muncul lagi dan membuat kondisi 

subjek lemah. Subjek dilarikan ke rumah sakit, setelah 
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dokter menegtahui riwayat sakitnya, subjek diminya untuk 

melakukan tes VCT. Dokter mencurigai ada virus HIV di 

dalam tubuh subjek, subye pun memberikan ijin untuk 

dilakukan tes pada dirinya, keluarga subjek juga 

memberikan ijin. Dua jam menunggu hasil tes VCT keluar 

dan diberitahukan oleh perawat kepada subjek, keluarga 

diminta untuk keluar ruangan. Perawat memberitahukan 

bahwa hasil tes VCT subjek R (reaksi) atau positif 

HIV/AIDS, seketika itu subjek merasa tidak berdaya, tidak 

mampu berkata apa-apa, dan hanya diam.  

E: “Tahun 2014 bulan Juni kayake, pertengahan 2014. 

Saat itu saya pertama kali kenal mas P saya temui di 

ruangan, karena kondisinya drop bias dibilang masuk tahap 

AIDS karena sudah ada penyakit oportunistik yang lain, 

penyakit-penyakit yang lain selain HIVnya. Pertama saya 

masuk, reaksinya itu eee ya kayak terkejut.” 

Awal subjek terdiagnosis HIV/AIDS juga diperkuat 

oleh hasil wawancara dari pendamping subjek inisial E. 

Pertama kali E mengenal subjek saat itu E dimintai pihak 

rumah sakit untuk memberikan pengertian tentang 

HIV/AIDS, pengobatannya, dan memberikan motivasi 

subjek. 

P: “Ya yang aku tahu kan HIV itu kan setahuku ya 

sudah gak ada harapan hidup.” 
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P: “aku itu udah masuk di AIDS, udah gak bisa jalan, 

gakbisa ngapa-ngapain lah, ya itu..” 

Penderitaan yang dialami subjek saat itu membuatnya 

sangat terpuruk, dia merasa hidupnya sudah tidak ada lagi 

harapan untuk hidup. Subjek tidak percaya dengan apa 

yang sudah terjadi padanya dan tidak percaya dengan 

kondisinya saat itu. Subjek juga merasa khawatir dengan 

kondisi ekonomi keluarganya, dia takut jika biaya 

pengobatan HIV/AIDS yang akan dijalaninya harus 

membutuhkan biaya yang banyak. Subjek juga sempat 

tidak bisa berjalan dan melakukan aktivitas apapun. Subjek 

juga merasakan efek samping dari obat ARV yang 

dikonsumsinya yaitu, membuatnya insomnia, dan 

membuatnya semakin depresi jika dia tidak bisa mengatur 

pola pikirnya saat ada masalah. Subjek juga terkadang 

merasakan gatal-gatal dan demam karena efek samping 

ARV. 

P: “Perasaan aku juga memang sih melakukan 

kesalahan tetapi kan tidak atas kesengajaan dan keinginan 

aku gitu kan.” 

P: “mm pernah melakukan sesuatu yang pastinya itu 

bukan karena keinginanku atau nggak itu sebuah 

kecelakaan.  Hem.. kecelakaan itu sesama jenis gitu kan.” 

Subjek dengan keadaannya yang terpuruk dan tidak 

berdaya karena terkejut telah terdiagnosis HIV/AIDS tidak 
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membuatnya untuk menolak statusnya sebagai ODHA. 

Subjek merasa lemah dan tidak berdaya namun subjek 

merasa kondisinya seperti ini tidaklah sepenuhnya dari 

kesalahannya. Subjek merasa jika dirinya terinfeksi karena 

paksaan orang yang memintanya untuk melakukan 

hubungan seksual sesama jenis.  

E: “Lamaaa prosesnya, terbukanya itu 2016.. kenal 

sama saya 2014, karena sering ketemu disini terus dia 

marasa cocok. Sebenarnya awal kenal saya sudah tahu sih, 

ya saya saat itu hanya memberikan motivasi saja, cuman 

saya itu tebak-tebak manggis, perawatnya juga sudah 

curiga, karena bertemannya itu sama cowok, yang damping 

juga cowok gitu kan, ya mungkin dari situ curiganya kan. 

Tapi mau terbukanya ya 2016 sama saya.” 

E: “Bilangnya sih dia terinfeksi itu karena 

kelakuannya ya mbak, karena berhubungan dengan sesame 

jenis.” 

E bercerita bahwa awal subjek terdiagnosis dulu dia 

telah melakukan hubungan dengan sesame jenis. Subjek 

terbuka dengan E tahun 2016 karena E adalah 

pendampingnya, subjek merasa aman dan nyambung 

obrolannya dengan E. menurut E jika subjek bercerita itu 

tidak sembarangan ke semua orang, namun yang menurut 

subjek dia percaya dan mampu menjaga privasinya. 
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E: “Kalo mas P itu menerima status, kalo saya lihat 

menerima awalnya saja dia mungkin berat. Cuman dia itu 

susah gimana ya… kalo ODHA menerima statusnya, dia 

mau pengobatan, tapi kalo ODHA menolak statusnya maka 

dia menolak ARV, menolak  semuanya itu namanya dia 

menolak status. Menerima kenyataan dia. Cuman kalo dia 

open sama seseorang dia itu liat-liat, gak sembarangan 

open, eee kecuali sama layanan sudah open kalo mas P.” 

E sebagai pendamping menceritakan kondisi awal 

subjek saat terdiagnosis, subjek memang lemah dan tidak 

berdaya namun saat itu subjek mau melakukan pengobatan. 

Menurut E jika ODHA yang menolak statusnya maka dia 

tidak mau menjalani pengobatan dan sebaliknya jika 

ODHA mau menjalani pengobatan maka dia mau 

menerima statusnya, dan subjek disini mau melakukan 

pengobatan. 

P: “Tapi gini mbak, aku bingungnya kayaknya ini, 

kakak-kakak ku tuh kayak gak paham gitu loh.” 

“Mungkin,, mas ku kakak ku tuh tahunya aku sembuh, 

mungkin kayak gitu, jadi aku itu sembuh total pikirannya. 

Aku tuh disindir gitu, kok gak sembuh gini, gini, gini.. oh 

berarti aku langsung menyimpulkan berarti kakak-kakakku 

tuh gak paham gitu loh.” 

P: “emmm perasaan sakit mbak… sakit sih, meskipun 

kata-kata biasa. Tapi tetep aja sih aku sakit.” 
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Saat ini subjek mengalami diskriminasi dan stigma 

dari keluarganya karena subjek memiliki TBC gejala yang 

muncul karena HIV. Menurut keluarganya terutama kakak-

kakaknya TBC sangat mudah menular, maka apapun yang 

dipakai subjek harus disendirikan, seperti peralatan makan 

yang dipakai oleh subjek, dan jika berbicara dengan subjek 

kakak-kakaknya menyarankan untuk memakai masker. 

Keluarga subjek tidak paham tentang HIV/AIDS, mereka 

hanya mengetahui jika subjek sakit TBC. Keluarga sudah 

dibantu oleh pihak rumah sakit dan pendamping untuk 

diberikan penjelasan mengenai HIV/AIDS, namun tetap 

saja tidak mengerti sampai sekarang. Subjek yang 

terdiagnosis HIV/AIDS, mengalami kecemasa dengan 

ekonomi keluarganya jika tidak mampu membiayai 

pengobatannya, dan subjek juga merasakan sakit hati saat 

mengalami diskriminasi atau stigma dari keluarganya 

membuatnya berada pada kondisi menurun. 

P: “aku udah pengobatan, aku juga sering ikut 

pertemuan KDS.” 

P: “Jadi awal pengobatan aku kan langsung dapat 

ARV kan, soalnya  kondisi aku kan udah buruk banget, 

yakan mulai ARV itu yakan kata dokternya kan pertama 

kuncinya gak boleh stress gitu toh, ya meskipun ini gak 

bisa disembuhkan tapi dibuat enjoy aja. Ya udah aku buat 
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enjoy gitu aja pokoknya. Ya meskipun itu kadang sering, 

em ya meskipun sering gini sering gini.” 

P: “Ya katanya yang terpenting itu memang pikiran. 

Makanya itu yang harus dikontrol.” 

Usaha yang dilakukan oleh subjek dari awal 

terdiagnosis 2014 hingga saat ini yaitu dia tidak pernah 

berhenti mengkonsumsi obat ARV, subjek juga sudah 

mampu menerima kondisi dan statusnya sebagai ODHA. 

Saat subjek sudah mengetahui bahwa obat ARV tidak 

dipungut biaya atau gratis, subjek merasa lega dan mau 

melakukan pengobatan. Subjek selalu datang ke rumah 

sakit untuk melakukan kontrol dan mengambil obatnya, dia 

juga mengikuti pertemuan untuk sosialisasi tentang 

HIV/AIDS. Subjek diajak oleh pendampingnya untuk 

selalu ikut sosialisasi dan bertemu dengan rekan-rekan 

ODHA yang lainnya. Subjek yang merupakan orang 

pendiam dan tertutup namun dia juga orang yang mudah 

marah, maka subjek berusaha untuk menghindari hal-hal 

yang membuatnya mudah stress. 

E: “iya langsung saat itu, rutiin dia.” 

Pendamping subjek juga bercerita bahwa subjek saat 

awal terdiagnosis lagsung mau melakukan pengobatan. E 

menjelaskan kepada subjek jika pengobatan ARV tidaklah 

dipungut biaya atau gratis sudah ditanggung oleh 
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pemerintah. Maka subjek menjadi lega dengan informasi 

tersebut dan sampai saat ini rutin mengkonsumsi ARV. 

P: “Aku sering searching google gitu juga, obat HIV, 

obat HIV, yang muncul memang banyak tapi tapi herbal 

semua gitu, kadang pernah berpikir kalau mau beli itu, mau 

beli itu gitu, tapi kan dari dokternya, semua yang katanya 

dapat menyebuhkan itu Hoax, bukan hox yang obat satu-

satunya hanya ARV doang, ya udah aku ikutin kata dokter, 

ya gitu pokoknya.” 

Subjek sendiri juga pernah berusaha mencari obat 

untuk penyembuhan HIV/AIDS dengan cara mencari-cari 

diinternet. Subjek hanya menemukan obat-obat herbal 

untuk menyembuhkan HIV/AIDS, namun saat konsultasi 

dengan dokter, dokter tidak menyarankannya karena hanya 

ARV lah yang mampu mengurangi dampak virus 

HIV/AIDS dan dokter sudah menjelaskan bahwa 

HIV/AIDS belum ada obatnya untuk menyembuhkannya 

secara total. Akhirnya subjek mengikuti saran dokter dan 

rutin mengkonsumsi ARV. 

E: “Ow dia minum itu loh kemariiin… kayak 

semacam herbal apa sih, temulawak kayak gitu.” 

Menurut E subjek juga mengkonsumsi obat-obat 

tradisional dan herbal agar badannya tidak menjadi lemas. 

Subjek berusaha mencari obat lain untuk mengobati virus 

HIV/AIDS yang ada ditubuhnya. 
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P: “Usahanya yang pastinya, emm oh yakan gini dari 

dokter itu pertama kan, ditanya agama gitu kan, aku bilang 

muslim gitu, em jadi ya gini. Shalatnya jangan sampe telat, 

kalau bisa shalat malam biar bisa minta kesembuhan, aku 

lakuin terus mbak, berdoa. Trus disisi lain, aku tuh harus 

bener-bener jaga kesehatan gitu kan, ya pokoknya harus 

jaga kesehatan, makan buah mentah aja gak boleh.” 

P: “Maksudnya makan buah yang belum dicuci itu 

kan gak boleh tempat-tempatnya bakteri, emmm ya seperti 

itu. Menjaga pola makan dan pola kesehatan.” 

P: “Yaa aku biasa aja sih, sakit tapi aku gak terlalu 

masukan hati gitu loh.. ya udah lah namanya manusia hidup 

di masyarakat tidak akan jauh dari komentar baik dan 

buruk dari masyarakat.. ya udah biarlah gitu sih.” 

Usaha yang juga dilakukan oleh subjek yaitu 

mengatur pola makan dengan baik, menjaga kebersihan 

makanan yang akan dikonsumsi, dan subjek selalu berdoa 

kepada Tuhan atau beribadah. Usaha-usaha yang telah 

dilakukan subjek dapat membuatnya pada kondisi bertahan 

dalam situasi yang sedang dihadapinya. 

P: “Aku sudah mencoba bertanya kebeberapa orang 

tentang HIV/AIDS dan ingin tahu respon mereka seperti 

apa gitu kan, temen-temen kuliah itu yang deket ada 3 

orang eee, ya aku ingin terbuka sama mereka, tapi yang 2 

ini menolak banget.., tapi yang satunya ini bagus, malahan 
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dia itu sekarang sering main ke rumah juga, dia kan asli 

Lampung, dia bagus… ee dia itu eee responnya ee bagus 

banget, gak kayak mereka.” 

P: “Sama mbak-mbak pun sebenarnya aku juga 

pernah melakukan pendekatan, tapi bukannya aku terbuka, 

ya hanya memberikan pertanyaan seputar HIV/AIDS.. dan 

jawabannya mereka juga sama kayak temen-temenku tadi.. 

biar mati saja gitu… padahal ya kalo mereka jawabannya 

baik, aku itu mau terbuka sama keluarga, tapi ternyata dari 

keluarga baru aku cerita HIV/AIDS saja mereka sudah ada 

penolakan jadi ya itu alasannya aku gak terbuka yaitu…” 

Adanya diskriminasi dan stigma yang didapat, subjek 

mencoba untuk menghindarinya dan menerima situasi yang 

ada dilingkungannya atau mencoba untuk memakluminya. 

Subjek yang juga sudah berusaha untuk menjelaskan 

kepada keluarga dan beberapa teman dekatnya tentang 

HIV/AIDS namun tetap saja keluarga dan temannya tidak 

mengerti dan menolak jika disekitar mereka ada orang yang 

terinfeksi HIV/AIDS.  

E: “kakaknya cowok ada, pernah juga dikonseling 

sama CST juga, tapi itu hehehe gak mudeng kalo tak nilai 

itu. Soalnya pernah tanya sama saya saat saya 

pendampingan di rumah, kan saya juga pendampingan di 

rumah juga… “itu si adekku mbak kok minum obat terus, 

sembuhnya kapan yo?”, berartikan dikonseling kemarinkan 
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dia kan gak paham. Apalagi kalo mau saya konseling lagi 

kan, si P sudah vit, jadi semua terserah P, dia mau open, 

atau mau kasih tahu ke keluarganya HIV itu seperti apakan 

itu haknya dia, saya pasrahkan ke si P.” 

E juga bercerita bahwa keluarga subjek kurang 

mengetahui tentang kondisi subjek. E sebagai pendamping 

sudah menjelaskan juga kepada pihak keluarga mengenai 

kondisi subjek, namun keluarga tetap saja tidak tahu jika 

sakit yang diderita subjek tidak dapat disembuhkan secara 

total. 

P: “Semangat aku dari diri sendiri gini, emmm…” 

P: “Bisa dikatakan seperti itu mbak.. menyemangati diri 

sendiri.” 

P: “Iya, ya pokoknya gitulah, pokoknya Tuhan itu 

maha Kuasa, percaya aja Tuhan itu bisa menyebuhkan 

udah.. haha. Gitu.” 

P: “Aku bisa motivasi diriku sendiri sih mbak. 

Mikirnya gini kalo aku gak ada temen ya keluarga dan 

Tuhan. Tuhan kan tempat kita segalanya kalo kita ada 

masalah kan Dia tempat untuk bisa menyelesaikan masalah 

ya.. yak dari pribadi gitu sih.” 

P: “Jadi gak ada rasa penyesalan dari aku sih, cuman 

kurang terima aja, kenapa harus jalan hidupnya seperti itu, 

kalo misal kemarin gak ketemu sama orang tersebut aku 

kan gak mungkin kayak gini kan, kayak orang-orang sehat 
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gituu.. tapi ya udahlah. Tuhan merencanakan yang lebih 

baik gitu aja sih.” 

Dukungan dari faktor individu sangat kuat, dia merasa 

bahwa dirinya mampu untuk menghadapi masalah yang 

sedang terjadi. Awal terdiagnosis subjek sempat kaget dan 

mengalami kondisi menurun, namun subjek merasa bahwa 

dirinya terdiagnosis tidaklah kesalahan dari dirinya 

sepenuhnya. Subjek mencoba pasrah kepada Tuhan dan 

menerima keadaannya, dia mencoba untuk menenangkan 

dirinya sendiri. 

P: “Ibu sampai sekarang kan aku minum obat ibu 

tahu, ya nasihati sering di ingetin, tapi ibu itu tuh gak tau 

itu obat apa, obat apa.. tahu ibuku tuh aku paru-paru sampai 

sekarang. Kan waktu itu kan diagnosanya paru-paru 

pertama, tahunya ibuku gitu. Kadang aku bingung mau 

jujur sama ibuku gimana. Kayak gitu.” 

P: “Semangat dari ibu tok.” 

Meskipun keluarga subjek hanya paham bahwa 

subjek sakit TBC, keluarga juga masih tetap mengingatkan 

subjek untuk melakukan pengobatan. Terutama ibu subjek 

yang tinggal satu rumah selalu mengingatkan subjek untuk 

meminum obatnya dan terkadang kakaknya menemaninya 

ke rumah sakit untuk kontrol dan mengambil obat. 

Membuat subjek menjadi tetap semangat untuk menjalani 

pengobatan dan menerima statusnya. Meskipun terkadang 
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subjek juga masih saja mendapatkan diskriminasi atau 

stigma dari kakak-kakaknya yang jauh karena penyakitnya 

TBC, subjek mencoba menghindari hal tersebut agar tidak 

membuatnya sakit hati.  

E: “Dukungan untuk mas P? ya pertama keluarganya 

mbak, keluarganya sangat mendukung meskipun tidak 

mengetahui sepenuhnya, kalo ambil obat selalu diantar 

kakaknya, sampai kira-kira kondisinya itu sudah vit baru 

dilepas, dia mesti kemana-mana dianter kakaknya, dulu 

yang saya tahu.” 

Hasil wawancara dengan E subjek telah mendapatkan 

dukungan dari keluarganya meski keluarganya belum 

mengetahui jika subjek terdiagnosis HIV/AIDS. Subjek 

selalu diantar oleh kakaknya jika akan mengambil obat dan 

jika subjek akan pergi kakaknya selalu menemaninya 

karena kondisinya yang masih lemah. 

P: “Pokoknya dimotivasi besoknya lagi itu dari mmm 

dari perawatnya itu dimotivasi terus.” 

P: “emmm.. waktu aku mulai dari terdiagnosis itu gak 

ada yang nyemangatin yaitu suster itu tok karena kan dulu 

belum ada pendampingan.” 

Subjek mendapatkan dukungan dari pendamping dan 

pihak rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Meskipun 

tetangga sekitar rumah tidak mengetahui status subjek 

sebagai ODHA dan hanya satu atau dua teman dekatnya 
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saja yang mengetahuinya sebagai ODHA, tetap 

membuatnya tidak patah semangat untuk menjalani 

pengobatan.  

E: “Jadi saya konseling pertama cuman perkenalan 

diri terus eeee si pasien juga perkenalan diri, saya kasih 

tahu informasi-informasi yang dia butuhkan saat itu, yaitu 

penerimaan status dia, pengobatan-pengobatannya seperti 

apa, pokoknya memotivasi dia supaya tidak down, supaya 

dia gak terpuruk.” 

Sebagai pendamping, E juga memberikan dukungan 

atau motivasi kepada subjek agar subjek tidak menjadi 

terpuruk. Perlahan E memberikan konseling kepada subjek 

mengenai informasi-informasi yang subjek perlukan. Lalu 

menjelaskan pengobatan yang harus dijalankan oleh subjek 

dan memberikan motivasi kepada subjek. 

Subjek yang mampu memberikan dukungan pada 

dirinya sendiri membuatnya pada kondisi pemulihan. 

Meski dukungan dari keluarga tidaklah kuat, namun dia 

tetap mendapatkan dukungan dari pihak medis, 

pendamping, dan satu atau dua dari teman dekatnya. 

Terkadang subjek juga diantar oleh teman dekatnya untuk 

melakukan kontrol dan mengambil obat di rumah sakit. 

Subjek sudah mampu memahami dirinya sendiri 

sebagai ODHA dan menerima kondisinya. Subjek juga 

mampu memahami orang lain bahwa tidak semua orang 
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memiliki sifat dan pendapat yang sama, seperti saat subjek 

ingin berusaha terbuka tentang statusnya kepada teman 

dekatnya, namun subjek mendapatkan tanggapan yang 

buruk. Namun ada juga satu dari ketiga temannya yang 

memberikan pendapat yang baik mengenai orang yang 

terinveski HIV/AIDS, dan akhirnya subjek terbuka kepada 

temannya tersebut bahwa dia adalah ODHA. Subjek juga 

memahami keluarganya yang memiliki ekomoni pas-pasan, 

subjek tidak mau terlalu merepotkan atau membebani 

keluarganya dengan kondisinya saat ini. Subjek sudah 

sangat merasa senang karena biaya pengobatan ARV tidak 

dipungut biaya atau gratis, maka dia memanfaatkannya 

dengan baik agar dia tidak mengalami kesakitan seperti 

dulu.  

E: “Looh dia sangat ini, sangat baik orange.. maksude 

ngalah demi orang lain itu mas P gitu orangnya. Misal dia 

mau pergi ke Alfamart gitu ya, nah aku minta tolong buat 

minta antar ke mana gitu, dia selalu mendahulukan orang 

lain mbak, selalu dibantuin. Gak bisa’an dia itu, gak 

teganan.” 

Menurut E subjek mampu memahami dan tidak 

tegaan dengan orang lain. Subjek adalah orang yang baik 

contohnya saat E meminta bantuan subjek, subjek langsung 

menolongnya meski subjek sendiri sedang ada pekerjaan 

lain. 
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Subjek mampu hidup secara mandiri dalam 

mengambil jarak secara emosional dari masalah yang 

sedang dihadapinya tentang statusnya saat ini. Subjek tidak 

memaksakan keinginannya untuk menceritakan kembali 

statusnya sebagai ODHA kepada keluarganya, meski dia 

dan pihak medis sudah pernah menjelaskannya. Saat ini 

subjek juga sudah merasa sangat baik dengan kondisinya, 

maka dia merasa tidak perlu keluarganya diberikan 

penjelasan lagi mengenai HIV/AIDS. 

Subjek adalah orang yang pendiam dan tertutup, 

subjek hanya terbuka dengan orang yang menurutnya dapat 

memberikan dukungan positif kepadanya. Subjek lebih 

sering bercerita dan terbuka dengan pendampingnya dan 

satu atau dua dari teman dekatnya. 

P: “Aku juga sering menghabiskan waktuku sendiri.” 

P: “Jadi aku usaha bagaimana caranya kalo aku lagi 

emosi itu biar gak sampek depresi gitu lagi, biasanya aku 

mencoba menghibur diri gitu, ya aku gak butuh temen sih 

ya cuman mainan Hp MP3an doang, ya Hp yang bisa 

menemaniku hehehe.” 

P: “He.eh lebih tenang dengan kesendirian dari pada 

ditempat keramaian gitu mbak.” 

Inisiatif subjek untuk kesehatannya cukup baik karena 

subjek mau melakukan pengobatan ARV, menjaga pola 

makan, dan menjaga pola pikir. Namun untuk sehari-
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harinya saat subjek mengalami sebuah masalah dia hanya 

menyendiri dan mendengarkan musik, karena dari awal 

sebelum terdiagnosis sampai saat ini subjek terkadang 

masih tetap saja suka menyendiri. Subjek saat sendiri hanya 

mendengarkan musik dan tidur, dia merasa hanya HP dan 

musik yang bisa membuatnya tenang. 

Saat subjek menghadapi masalah dia mampu 

mencoba menyelesaikan masalahnya dengan banyak cara. 

Subjek selalu mencoba mencari tahu melalui internet untuk 

merawat kesehatannya dengan baik. Subjek juga sering 

membaca-baca buku dan menulis ceritanya dibuku diary-

nya. Kadang subjek juga melakukan traveling agar tidak 

stres saat sedang menghadapi masalah. 

P: “Kayak gini menertawakan diri sendiri hehehe 

menertawakan diri sendiri itu lebih ke ini seperti menjelek-

jelekan diri sendiri gitu yak eee pernah kayak misalkan aku 

lagi di posisi depresi itu biasanya aku tu ini eee ngaca 

kayak ngomong sendiri gitu kan ya sambil ngomong “ yaaa 

elaah kamu itu hidup gak guna banget” tapi itu aku sambil 

ketawaa gitukan… “coba dari kamu itu gak ada yang bisa 

dibanggakan dari ibu kamu, harusnya kamu itu udah bisa 

kerja udah bisa kasih uang” tapi itu kan sambil ketawa 

sendiri.. hehehe ya kayak gitu aku melakukan hal bodoh 

sendiri kayak gitu, tapi kadang aku terhibur sendiri 

kadang.. ya gitu sih mbak.” 
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Subjek berusaha menghibur dirinya dengan cara 

menyadari akan status dan kondisinya saat ini. Subjek 

berbicara sendiri didepan kaca dan tertawa sendiri, karena 

dia menganggap apa yang sedang dihadapinya saat ini 

adalah hal yang lucu namun dia tetap bersyukur. Namun 

terkadang cara subjek untuk menghibur dirinya sendiri 

yaitu dengan cara menyalahkan dan membodoh-bodohkan 

dirinya karena status dan kondisinya. 

P: “Kadang sampai sekarang pun aku masih timbul 

rasa “kenapa sih harus ada HIV juga! Kalo misal ada 

kenapa juga gak ada obatnya!” kayak gitu sih…..kan tidak 

semua HIV itu karena kenakalan kita kan, kan juga bisa 

karena tertular dari orangtuanya kan. Ya seketika 

ucapannya kayak gitu, ya disitu langsung down langsung 

berfikir “kenapa kok gak bisa sembuh?”, sedih sih….yaa 

orang yang ee diskriminasi dan stigma.” 

Namun karena adanya diskriminasi dan stigma di 

lingkungannya, membuatnya terkadang merasa sedih dan 

kembali merasa tidak berdaya. 

P: “Sekarang aku berpikirnya, masih banyak diluar 

sana yang lebih menderita dari aku, lebih kurang beruntung 

dari aku. Ya ada hikmahnya sih yang apa yaa.. yang lebih 

bersyukur aja yang kemarin kurang bersyukur sekarang 

lebih bersyukur. Kayak dulu itu pas di pondok aku abis 

ngaji pasti ke warnet buat main games sampai jam 3 gitu 
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yaa, nah sekarang meskipun aku insom tapi lebih 

bermanfaat baca-baca atau apa gitu.. sekarang lebih bisa 

mengatur pola hidup.” 

Moralitas atau orientasi subjek pada nilai-nilai yang 

dapat merubah hidupnya menjadi lebih baik yaitu subjek 

mampu mengevaluasi berbagai macam hal seperti subjek 

yang mampu menerima kondisi dan statusnya sebagai 

ODHA. Subjek merasa bukan hanya dirinya saja yang 

mengalami hal ini dan dia merasa dirinya masih beruntung 

karena masih banyak orang-orang disekelilingnya yang 

memiliki kondisi dibawahnya dan lebih sakit. Subjek juga 

menghargai dan berempati terhadap kondisi orang-orang 

disekitarnya yang memiliki kondisi lebih lemah darinya. 

Subjek merasa bahwa setelah dia terdiagnosis HIV/AIDS 

dia tidak merasa kesepian lagi seperti dulu, ada perubahan 

dalam hidupnya, karena dia menjadi mengenal banyak 

orang dan sering mengikuti pertemuan sosialisasi ODHA. 

P: “Kan trus dari kantornya ini kan mmmm ini apa 

membutuhkan satu staf lagi gitu, sedangkan mbak E kan 

merekomendasikan aku, sedangkan aku pikir-pikir aku bisa 

gak aku bisa gak gitu. Ya aku masih mikir terus. Gara-gara 

aku bisa nggak gitu.” 

P: “saat itu agustus 2016.” 

P: “Oh ya setelah jalan emm.. 3 bulan selanjutnya 

nyaman-nyaman aja tapi sebenarnya takut mbak gini, 
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berkecibung di dunia kayak begini,kan saat itu kan aku 

emmm,, emm,, maksudnya temen aku kan banyak di 

Purwodadi status aku kan masih kuliah semester 2 waktu 

itu, maksudnya ya takut kalau berkecimpung di dunia ini, 

tapi lama-lamma emmm.. apa orangnya pada tahu gitu..aku 

pikirnya gitu.. mm ya Tapi ya udahlah aku ambil resiko 

gitu kan, ya udah sampe sekarang nyaman.” 

P: “Sampai sekarang masih nyaman mbak. Nyaman-

nyaman aja jadi pendamping..” 

Kemampuan subjek untuk resiliensi dan menjadi 

seorang pendamping bermula ditahun 2016 saat subjek 

diajak oleh pendampingnya untuk selalu mengikuti 

kegiatan sosialisasi dengan rekan-rekan ODHA yang lain. 

Lalu saat ada lowongan staf pendamping dari Peduli Kasih, 

subjek didorong oleh pendampingnya agar mau ikut dan 

menjadi pendamping untuk rekan ODHA yang lainnya. 

Awalnya subjek merasa berat saat akan menjadi 

pendamping karena dia masih kuliah di Puwodadi dan tidak 

yakin dengan kemampuannya, dia juga takut jika teman-

teman kuliahnya mengetahui jika dia bekerja menjadi 

pendamping ODHA, namun subjek tetap berani mengambil 

resikonya. Subjek merasa belum ahli dalam pendampingan, 

dia meminta untuk pendampingnya mambantu 

menuntunnya dari belakang. Maka subjek saat menjadi 

pendamping, dia juga tetap melanjutkan pendidikannya. 
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Hingga saat ini subjek merasa nyaman menjadi seorang 

pendamping.  

P: “Sedikit ada perubahan sih mbak, apalagi sekarang 

lebih banyak temen dan kesehariannya ketemu sama orang 

juga, dan setelah didiagnosis kan sering ke rumah sakit 

juga jadi sering ketemu orang di rumah sakit dan setelah itu 

jadi pendamping juga. Jadi lebih ini.. lebih apa yaa.. lebih 

tahu daerah luar, yang sebelumnya saya di rumah saja, 

tertutup, dan sekarang yaa tau daerah luar dan punya 

teman.” 

P: “Tapi setelah jadi pendamping ini eee lebih punya 

semangat baru. Pokoknya lebih punya semangat dari pada 

sebelumnya” 

Subjek saat ini berada pada kondisi berkembang pesat 

karena subjek sudah mampu resiliensi, menjadi seorang 

pendamping, dan masih melanjutkan pendidikannya 

sebagai mahasiswa. Subjek juga merasa ada perubahan 

lebih baik semenjak dia sering mengikuti sosialisasi dan 

menjadi pendamping, dia semakin banyak temannya dan 

banyak mengobrol dengan rekan-rekan kerjanya.  

E: “Usahanyaa…. Ya dia rajin ambil obat, kalo tak 

ajak pertemuan itu pasti datang. 2016 dia itu tak kirim 

pelatihan ODHA baru di Semarang, di Peduli Kasih di 

yayasanku itu setiap tahunnya ada pelatihan untuk ODHA 

baru.” 
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Kemampuan subjek untuk resiliensi diperkuat juga 

dengan cerita E tentang usahanya untuk pengobatan secara 

rutin. Hingga E selalu mengajak subjek untuk melakukan 

pertemuan sosialisasi dengan ODHA yang lainnya. E 

menunjuk subjek untuk mengikuti pelatihan ODHA baru, E 

merasa percaya jika subjek mampu melakukannya dan 

menjadi pendamping sepertinya. Menurut cerita E subjek 

telah menjadi pendamping ditahun 2016 bulan Desember. 

P: “Sebagai pendamping kan gak mungkin kasih 

motivasi ke balitanya, pastikan ke keluarganya masalah 

pengobatan dan biar bisa menjelaskan ke anaknya besok 

biar bisa menerima gitu. Anak-anak itu kan bukan 

kesalahan dari mereka kan ya, bisa saja kesalahan dari 

salah satu keluarganya kan. Ya kayak gitu.” 

P: “Iyaa kita lebih konseling ke keluarga mbak, 

soalnya kalo ke pasiennya itu masih susah dia buat 

menerima motivasi, dia masih merasakan terpuruknya 

juga.. jadi gak berfikir jalan keluarnya gitu. Jadi kita itu 

konselingnya lebih ke keluarga.. ya gitulah, menjelaskan 

bahwa pasien ini tidak boleh sampai setres.” 

Subjek sudah bisa menjalankan tugasnya dengan baik 

sebagai fasilitator yang mendampingi dan memberikan 

motivasi kepada pasien dan keluarga pasiennya agar 

mampu menangani tekanan psikis dan sosial yang sedang 

dialami. Subjek juga telah menjadi broker untuk pasien 



114 
 

 
 

ODHAnya dengan cara memberikan informasi mengenai 

HIV/AIDS dan pengobatan ARV sesuai yang dibutuhkan 

oleh pasiennya. 

E: “Dia orangnya aktif, cuman kalo hehehe mau apa 

gitu nunggu dikomando dulu, bingungan orange, wajarlah 

kan masih baru. Pendampingan masih saya damping..” 

E: “Tetep tak pantau, memang tanggung jawab kita. 

bisaaa, kalo cuman konseling kayak gini lancar. Cuman 

kalo ada pasien baru kan beda lagi kayak penjangkauan 

dilapangan, mesti tak damping itu dia. Dia juga gak berani 

sendiri kayake.” 

E juga bercerita bahwa subjek sangat aktif saat 

menjadi pendamping, subjek juga sudah bisa memberikan 

motivasi atau dukungan kepada pasiennya. Menurut E, 

subjek juga sudah mampu memberikan informasi mengenai 

HIV/AIDS dan pengobatan kepada pasiennya. Namun E 

masih tetap mengawasi dan mendampingi subjek selama 

menjadi pendamping. 

Namun subjek belum mampu menjalankan tugas 

pendampingnya sebagai mediator, pembela, dan pelindung 

karena subjek masih sibuk dengan kuliahnya. Maka sampai 

sekarang subjek menjalankan tugasnya sebagai fasilitator 

dan broker saja, terkadang subjek melakukan 

pendampingan melalui sms atau telfon, terkadang subjek 
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juga menyempatkan bertemu dengan pasiennya untuk 

mengobrol langsung. 

P: “Tetangga belum tahu, kalo tahu yaa tahu laah 

kayak apa hehehe kemungkinan besar diskriminasi juga 

sih.” 

P: “Orang keluargaku aja yang tahu aku dari kecil aja 

udah ada diskriminasi apa lagi masyarakat yang aku belum 

tahu betul sifat dan karakternya orang tersebut… kayak 

gitu sih.” 

P: “emm jujur ya ini… jujur ya ada rasa taakut.” 

P: “Mungkin karena mereka belum tahu saja. Tapi 

kalo mereka sudah tahu paling aku ya minder mbak 

hehehe.” 

Subjek yang sudah mampu resiliensi dan menjadi 

pendamping disisi lain subjek juga masih menutupi 

statusnya sebagai ODHA. Subjek yang memiliki sifat 

pendiam dan tertutup, merasa takut dan minder jika ada 

lingkungan tetangganya mengetahui statusnya sebagai 

ODHA. Subjek khawatir jika dirinya mengalami 

diskriminasi dan stigma dari lingkungannya. Subjek merasa 

keluarga kandungnya saja sudah menolak tentang ODHA, 

apa lagi jika tetangga atau teman kuliahnya mengetahuinya, 

maka mereka akan semakin menolak subjek. 
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3. Subjek Ketiga 

a. Identitas Subjek 

Inisial   : T 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Usia   : 43 tahun 

Tanggal lahir  : 19 September 1976 

Pekerjaan  : Pendamping 

Alamat   : Grobogan 

b. Hasil observasi dan hasil wawancara subjek 3 

1) Hasil observasi subjek 3 

Subjek dengan inisial T usia 43 tahun jenis kelamin 

perempuan memiliki kulit putih bersih, memakai hijab, dan 

subjek seorang ibu rumah tangga. Penampilan subjek saat 

bertemu dengan peneliti terlihat rapi menggunakan baju 

lengan panjang, celana panjang, memakai sepatu sandal, 

dan menggunaka makeup tipis. Pertemuan awal subjek 

terlihat ramah dan tersenyum saat berjabat tangan. 

Wawancara awal subjek masih malu terlihat saat subjek 

selalu mencoba mengalihkan pertanyaan dari peneliti 

dengan mengajak bicara teman didekatnya yang 

menemaninya. Subjek belum sepenuhnya menceritakan 

kejadian yang dialaminya, terlihat saat subjek menjawab 

hanya seperlunya saja sesuai pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti.  
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Namun saat wawancara kedua subjek mulai terbuka 

dengan kondisi yang dialaminya, tidak terlihat malu saat 

bercerita, terlihat serius saat menceritakan kondisinya, dan 

kooperatif pada peneliti. Dapat dilihat dari gerak tubuh 

subjek seperti, tangan subjek yang terbuka tidak menutupi 

wajah atau mulutnya, subjek tidak menundukan kepalanya 

saat bercerita, menjawab pertanyaan dengan cepat, subjek 

juga memberanikan diri bertanya kepada peneliti jika ada 

pertanyaan yang tidak dipahami. Kegiatan subjek sekarang 

adalah sebagai pendamping ODHA di Rumah Sakit Umum 

di Purwodadi, Grobogan. Subjek bekerja bersama dan satu 

ruangan dengan subjek E. Subjek saat mengobrol dengan 

rekan kerjanya terlihat akrab, ramah, dan selalu bercanda. 

Saat bercerita dengan peneliti subjek juga tidak terlihat 

tegang, terkadang subjek sedikit bercanda saat bercerita. 

2) Hasil Wawancara Subjek 3 

Awal subjek T terdiagnosis tahun 2014 bulan Juli, 

sebelum terdiagnosis subjek sering merasakan pusing, flu, 

deman yang berkepanjangan, dan sering keluar masuk 

rumah sakit. Lalu subjek disarankan oleh dokter untuk tes 

HIV/AIDS, dan hasilnya positif. Keadaan subjek saat itu 

sangat terpukul dan kecewa. Penderitaan subjek tidak 

berhenti disitu saja, dia juga mengalami banyak masalah. 

Subjek mendapatkan diskriminasi atau stigma dari sodara 

suaminya, dan harus dikeluarkan dari tempat pekerjaannya. 
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Subjek juga merasa sangat hancur saat mendengar anaknya 

yang masih kuliah semester tiga telah hamil diluar nikah 

dengan pacarnya. Juga kondisi subjek yang semakin lemah, 

membuatnya mengalami anemia atau kekurangan darah, 

hingga subjek sering pingsan. Hal tersebut membuat subjek 

sangat tidak berdaya dan membuatnya pada kondisi 

menurun. 

Subjek sempat tidak keluar dari rumah, karena malu 

dan kondisinya yang sangat lemah. Subjek menutup diri 

dari lingkungannya. Namun keluarga subjek telah 

menerima kondisi dan statusnya, juga memberikan 

semangat dan dukungan untuk subjek. Perlahan subjek 

mulai mampu untuk melakukan usaha-usaha untuk 

mengatasi masalah yang sedang dihadapinya dan 

membuatnya pada kondisi bertahan. 

Subjek melakukan usaha seperti mengkonsumsi ARV, 

kontrol secara rutin ke rumah sakit, melakukan 

pendampingan dengan pendampingnya. Subjek juga pernah 

mendapatkan tranfusi darah hingga tiga kali karena 

kondisinya yang lemah karena anemia. Dalam kondisinya 

yang lemah subjek tetap mendapatkan dukungan. Tidak 

hanya dukungan dari keluarga dan lingkungan terdekatnya, 

namun subjek juga mendapatkan dukungan yang sangat 

kuat dari pendampingnya. Hal tersebuat membuatnya pada 

kondisi pemulihan. 
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Subjek yang terlihat semakin ada perubahan baik 

untuk bangkit dari keterpurukan, membuatnya semakin 

percaya diri, dan membuatnya mampu menerima kondisi 

dan statusnya. Subjek juga selalu aktif dalam kegiatan 

sosialisasi ODHA, karena pendampingnya yang selalu 

mengajaknya, agar subjek mampu berinteraksi dengan 

lingkungannya lebih luas. Hal tersebut membuatnya 

ditunjuk untuk menjadi seorang pendamping ODHA. 

Subjek T menjadi pendamping pada tahun 2016. Pada 

kondisi inilah subjek dapat dikatakan mampu resiliensi dan 

pada kondisi berkembang pesat. 

3) Hasil Wawancara Significant Other (Berinisial W) 

Kondisi subjek T yang lemah karena terdiagnosis 

HIV/AIDS dapat diperkuat oleh hasil wawancara dengan 

adik iparnya yang berinisial W. W bercerita bahwa subjek 

T terdiagnosis HIV/AIDS pada tahun 2014. W bercerita 

bahwa subjek sering keluar masuk rumah sakit karena 

rawat inap. Menurut W subjek terlihat semkain kurus dan 

kondisinya semakin lemah. Subjek selalu mengurung 

dirinya di dalam kamar selama 6-7 bulan tanpa melakukan 

komunikasi dengan tetangganya, hanya berkomunikasi 

dengan keluarganya yang menjenguknya. 

Dukungan yang selalu diberikan oleh keluarga 

membuat subjek semakin sadar untuk ingin bertahan dan 

berusaha menghadapi masalah yang sedang dihadapinya. 
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W bercerita perlahan-lahan subjek mulai mau keluar dari 

rumah dan mau melakukan pengobatan dengan 

pendampingnya. Lalu subjek juga mulai terbuka dengan 

tetangganya, dan tetangga subjek T juga menerima kondisi 

dan statusnya dengan baik. W bercerita bahwa banya usaha 

yang telah dilakukan oleh T, seperti selalu kontrol secara 

rutin, tidak pernah berhenti atau mengeluh untuk meminum 

obat ARV. 

W juga bercerita bahwa subjek tidak ingin terus-

terusan merepotkan keluarganya. W bercerita bahwa subjek 

sangat kuat dia selalu sabar saat menghadapi masalah lain, 

seperti masalah dengan suaminya atau anaknya, atau 

masalah ekonomi kleuarganya. Maka saat kondisi T mulai 

membaik, dia ingin bekerja. Keinginannya untuk bekerja 

sempat ditolak oleh keluarga, karena subjek tidak 

diperbolehkan terlalu lelah. Namun subjek tetap saja 

memaksakan diri, dan mencoba untuk meyakinkan 

keluarganya, kalo dia mampu. Akhirnya keluarga 

memperbolehkan subjek bekerja, namun harus tetap 

menjaga kondisinya jangan sampai kelelahan. 

Pendamping subjek yang melihat keinginan subjek 

untuk bekerja lagi sangat tinggi, maka pendamping subjek 

meminta subjek untuk menjadi pendamping ODHA. W 

bercerita bahwa subjek sudah mampu bangkit dari 

keterpurukannya, subjek juga sering aktif mengikuti 
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sosialisasi ODHA. Maka wajar saja jika subjek mampu 

menjadi pendamping ODHA. Keluarga juga mendukung 

pekerjaan subjek sebagai pendamping ODHA. 

4) Hasil Analisis Data Subjek 3 dengan Significant Other 

(Berinisial W) 

Dinamika Resiliensi ODHA: dari Penderita Menjadi 

Pendamping ODHA (Subjek 3) 

T: “2014, Juli 2014. Saya sering sakit..” 

T: “ya panas.. kalau rawat inap ya tahunya tifus, terus 

sering diare juga tapi belum diketahui itu positif. Saya 

punya sodara di RSUD, mbak, mbok yo coba test iki, kan 

mbak sering loro gene.” 

T: “Hasilnya yaa.. aktif. Yo wes antara kaget, kaget ee 

saya beresiko.” 

T: “tahunya penyakit itu orange pokoke mati gitu aja. 

Makane awale aku terdiagnosa itu langsung down, uripku 

tinggal berapa hari lagi itu tok..” 

Awal subjek terdiagnosis HIV/AIDS yaitu ditahun 

2014 bulan Juli, saat itu subjek merasa dirinya sering sakit-

sakitan. Subjek sering mengalami diare, demam, dan 

membuatnya harus rawat inap di rumah sakit. Subjek 

memiliki sodara yang bekerja di rumah sakit, menyarankan 

subjek untuk melakukan tes HIV/AIDS agar segera 

dilakukan tidakan jika memang hasilnya positif. Subjek 

pun mengikuti saran sodaranya tersebut, setelah di tes dan 
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mengetahui hasilnya positif, subjek saat itu merasakan 

kondisinya yang tidak berdaya karena terkejut dengan 

hasilnya dan kondisinya yang lemah. 

W: “Saya tau sejak tahun 2014, ya dia terdeketsi sejak 

2014 itu saya sudah tau. Saat itu kan drop-opname, dropnya 

itu kan sering, sering opname juga, saat itulah ketahuan 

terdiagnosa dianya kena HIV/AIDS.” 

Hasil wawancara dengan adik dari suaminya atau adik 

ipar subjek yang berinisial W juga mengatakan bahwa awal 

subjek terdiagnosis HIV/AIDS pada tahun 2014. W 

bercerita bahwa subjek sering keluar masuk rumah sakit 

karena rawat inap. Kondisi subjek yang sering sakit-sakitan 

dan lemah membuatnya harus melakukan rawat inap dan 

harus dalam penjagaan pihak rumah sakit. 

T: “Berarti kan kalau belum ada obatnya berarti kan 

ya lewatlah,, mati lah.. Mulai ngedrop pengobatan pertama. 

Gak cocok dengan ARV ne, terus harus tranfusi juga. terus 

yang ketiga, ARV diganti.” 

T: “Gak, gak keluar rumah aku.. pokoke kalo sudah 

masuk rumah daah di kamaaaaarrr teruuuusss… tahu-tahu 

nangis, tahu-tahu nangis…ya kayak merenungi nasib, 

padahal aku itu sekitar 6 bulanan menutup diri, keluar 

rumah hanya seperlunya..” 

Penderitaan yang dialami subjek saat awal 

pengobatan yaitu subjek merasa dirinya lemah, semakin 
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tidak berdaya, dan berat badan subjek yang semakin turun 

membuat badannya terlihat kurus. Subjek hanya pasrah 

dengan keadaan, pasrah dengan pengobatan ARV yang 

dijalaninya. Subjek sempat mengalami kondisi yang lemah 

hingga membuatnya sering pingsan dan harus melakukan 

transfusi darah karena subjek tidak cocok dengan ARV 

yang dikonsumsinya. Subjek mengurung diri di dalam 

kamar, dia merasa hidupnya sudah berakhir. Subjek tidak 

melakukan aktivitas seperti ibu rumah tangga biasanya, 

hanya tidur, dan tidak berdaya karena kondisinya yang 

lemah. 

W: “Waktu terpuruk itu ya sekitar mungkin ya 6-7 

bulanan. Iya...waktu itu ya ya dirumah terus gak pernah 

keluar sama sekali pas dropnya itu.” 

W: “Kalau keadaan fisik ya mungkin kelihatan makin 

kurus ya..makin kurus..” 

Menurut W subjek terlihat semkain kurus dan 

kondisinya semakin lemah. Subjek selalu mengurung 

dirinya di dalam kamar setelah terdiagnosis. Menurut W 

subjek mengalami kondisi terpuruk selama 6-7 bulan tanpa 

melakukan komunikasi dengan tetangganya, hanya 

berkomunikasi dengan keluarganya yang menjenguknya. 

T: “setelah tahu yaa down mbaak.. minder liat orang 

tuu minder… yaa malu” 
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T: “takut dikucilkan, nganu ngeliat orang yang 

biasanya disapa gitu yaa.. padahal dia itu gak tau kalo aku 

positif, tapi pikiranku tu wes ngkow mesti dia kucilkan 

aku.. pikiranku sudah sampek itu.”  

T: “Terus.. saya gak mau pengobatan disini. Saya 

minta rujuk ke Kariyadi. Setelah di Kariyadi saya tahu 

pasiennya buanyaak sekali. posisi masih lemes kan, saya 

rawat inap 5 bulan itu 3 kali. Di RSU.” 

T: “Terus mengurung diri ituu.. ngapain aku bergaul 

dengan teman-teman, wong aku wes..ibarate “besok aku 

wes gari matine.” 

T: “He.e.. minder sendiri, seolah-olah aku ki kotor 

gitu loh seolah-olah kayak gitu” 

Subjek merasa malu dan minder dengan statusnya, 

awal terdiagnosis dia sempat kaget karena terdiagnosis 

HIV/AIDS. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dia tidak mau 

jika lingkungannya seperti tempat kerja, tetangga di sekitar 

rumahnya sampai mengetahui kondisi dan statusnya. Lalu 

subjek meminta untuk dirujuk ke rumah sakit Karyadi di 

Semarang, agar jauh dari lingkungan tempat tinggalnya. 

Subjek merasa tidak berdaya, merasa bahwa hidupnya 

sebentar lagi akan mati, dan merasa bahwa hanya dirinya 

yang mengalami kondisinya saat itu. Namun setelah 

dirujuk dan melakukan pengobatan di rumah sakit Karyadi 

Semarang, subjek melihat banyak sekali pasien ODHA 
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yang lainnya dengan kondisi yang sudah membaik dan 

tidak lemah. Lalu subjek merasa perlahan semangat dan 

mau melakukan pengobatan.  

W: “mungkin dia tekanan ya..beban pikiran terus 

sering melamunlah terlalu sering memikirkan kenapa kok 

jadi seperti itu, mungkin ya pemikirannya. Itu dari awal-

awal pun Eee....sering tertutup belum berani berbicara 

apapun. dia diem terus..dieem gitu....” 

Menurut W semenjak awal subjek terdiagnosis, dia 

mulai tertutup dan hanya melamun di kamar. Subjek jarang 

keluar kamar, menurut W subjek terkejut, tertekan, dan 

merasakan beban pikiran yang sangat berat karena 

didiagnosis HIV/AIDS. Subjek masih tidak menyangka 

bahwa dirinya harus mengalami kondisi tersebut. 

T: “ya antara percaya atau tidak. Saya dikeluarkan 

dari pekerjaan saya,.” 

T: “entah dari siapa yang bocorkan saya gak tahu, 

padahal saya periksa tuh cuma sama bulik ku tok yang di 

RSU, selang berapa minggu, aku dipanggil karena ada 

berita kayak gini, bener apa nggak. Bener saya bilang.” 

Subjek yang terkejut, lemah, dan tidak berdaya karena 

kondisi dan statusnya, dia juga harus mengalami 

diskriminasi atau stigma dari lingkungan kerjanya. Subjek 

dikeluarkan dari tempat kerjanya karena statusnya sebagai 

ODHA. Subjek sudah berusaha untuk menutupinya dari 
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lingkungan terutama lingkungan kerjanya, karena subjek 

bekerja di sebuah rumah sakit. Subjek tidak mau jika 

lingkungan kerjanya mengetahui status dan kondisinya, 

namun akhirnya pihak rumah sakit tempat dia kerja 

mengetahui hal tersebut, dan akhirnya subjek dikeluarkan 

dari tempat kerjanya. Subjek sampai sekarang tidak tahu 

siapa yang menyebarkan informasi ke tempat kerjanya, 

hingga akhirnya dia dikeluarkan. 

T: “Keluarga dekat yang gak seneng itu tow mbak 

tapi “halah karep-karepmu”. “yow loroo koyok ngonow, 

ngene-ngene-ngene”, pokoknya sakitku dibawa-bawa.. 

“halah karepmu!” saya awes cuek wae kan, terserah mau 

ngomong apa, terserah.. keluarga suami.” 

T: “Memang dari awal pernikahanku dengan suami 

itu orange gak seneng, gak suka sama aku. La terus aku 

sakit kayak gini.. semakin gak suka lagi..” 

Setelah subjek perlahan bangkit dari keterpurukannya, 

dia masih saja mendapatkan diskriminasi atau stigma dari 

salah satu sodara suaminya. Menurut subjek salah sodara 

suaminya tersebut tidak menyukai subjek sejak awal dia 

menikah dengan suaminya, hingga sekarang subjek 

terdiagnosis dan dikeluarkan dari pekerjaannya. Sodara 

suaminya tersebut tetap menjelek-jelekan subjek dan 

sempat menyebarkan informasi tentang subjek ke tetangga 

subjek. 
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Saat itu kondisi subjek ada pada kondisi menurun, 

kondisi dimana subjek mengalah atau menyerah setelah 

menghadapi suatu ancaman yang menekan dalam 

hidupnya. Subjek mengalami rasa marah, kecewa atau 

bersalah sepanjang waktu, lemah, dan tidak berdaya. 

Subjek yang terdiagnosis HIV/AIDS juga harus merasakan 

malu karena dikeluarkan dari tempat pekerjaannya. Tidak 

hanya masalah yang dihadapinya, subjek juga mengalami 

sebuah masalah dalam keluarganya yang harus dia lewati. 

Anak kandung subjek yang masih kuliah semester awal 

telah hamil diluar nikah dengan pacarnya. Subjek semkain 

merasa hidupnya telah hancur, beban hidupnya seketika 

sangatlah berat. 

T: “Pengobatan aku.. awal.. herbal, dirukiyah pernah 

hehehe apapun yang diomongin orang tapi tetep ARV tak 

minum terus, tapi pengobatan yang lain.. ya selama masih 

terjangkau tak lakukan.” 

Usaha yang telah dilakukan subjek saat awal 

terdiagnosis adalah melakukan pengobatan ARV selalu 

tepat waktu tanpa putus dan rajin kontrol ke rumah sakit. 

Subjek juga pernah melakukan pengobatan selain ARV, dia 

pernah meminum obat herbal, rukiyah, dan cara apapun 

yang dia dapat dari teman-temannya. Subjek yang selalu 

didampingi oleh pendampingnya jika akan melakukan 

pengobatan di rumah sakit Karyadi membuatnya perlahan 
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semangat menjalankan pengobatan. Pendamping subjek 

yang tidak hanya menemaninya saja, namun juga selalu 

memberikan motivasi, dukungan, dan mengajak subjek 

jalan-jalan setelah melakukan pengobatan agar subjek tidak 

terlalu merasa terbebani dengan pengobatan ARVnya. 

T: “Ya setelah rutin pengobatan itu baru tahu, kalo 

disana ada yang lebih jauh lebih banyak yang sakit seperti 

aku, banyak yang sudah mandiri kenapa aku enggak.. gitu 

aja.. lama-lama akhire aku yaa bisa bergabung dengan 

teman-teman lagi, bergabung dengan tetangga lagi…” 

T: “He.e setelah pengobatan, setelah 5 bulan keluar 

masuk rumah sakit itu, setelah itu satu tahun baru bisa 

kembali sedikit demi sedikit…” 

T: “Setelah itu, di rumah.. saya kan masih drop.. 

untuk pekerjaan rumah sebisanya, masak yaa.. masak yang 

gampang-gampang saja dah, gak gak bisa kerja terlalu 

capek , masak sedikit saja sudah gemeter, padahal itu sudah 

makan tapi tetep gemeter..karena capek.. itu selama satu 

tahun lebih itu, nyuci.. nyuci juwaaaraaang sekali, sering di 

laundryke, teruss bersih-bersih rumah paling sekedar 

nyapu, kalo ngepel ya suami, gak gak pernah yang berat-

berat..” 

T: “Ya dari sedikit-sedikit saya keluar.. keluar ke 

tetangga sebelah.. kok saya lihat tanggapannya bagus gak 

ada gimana-gimana, ya setelah itu sering.” 
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Semenjak 6 bulan subjek mengalami kondisi menurun 

atau terpuruk, 6 bulan selanjutnya dia mulai bangkit dan 

perlahan mau keluar dari rumah untuk sekedar mengobrol 

dengan tetangga-tetangganya, dan melakukan aktivitas 

seperti ibu rumah tangga pada umunya. Tetangga subjek 

yang sudah mengetahui statusnya sebagai ODHA dan 

mendapatkan penyuluhan dari pihak rumah sakit tentang 

HIV/AIDS, akhirnya mereka menerima subjek dengan 

baik, dan terkadang memberikan perhatian kepada subjek 

akan kondisinya yang tidak boleh terlalu lelah. Subjek juga 

mulai sering datang ke sosialisasi atau pertemuan ODHA 

untuk mendapatkan banyak informasi mengenai 

pengetahuan HIV/AIDS dan mendapatkan banyak teman 

untuk saling bercerita. Keaktifan subjek yang selalu dating 

dalam pertemuan, membuatnya ditunjuk menjadi seorang 

pendamping di tahun 2016. 

Saat subjek ingin bekerja menjadi pendamping, dia 

meminta ijin terlebih dahulu dengan suami dan anak-

ananknya. Keluarga subjek awalnya tidak mengijinkannya 

untuk bekerja, karena kondisi subjek masih lemah dan tidak 

boleh terlalu capek. Namun subjek berusaha untuk 

meyakinkan keluarganya, bahwa dia mampu dan dia ingin 

mencari hiburan diluar dengan bekerja agar tidak stres 

memikirkan kondisinya. Akhirnya keluarga mengijinkan 

subjek bekerja dan tetap selalu memantau subjek untuk 
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tidak terlambat meminum obat dan tidak boleh terlalu 

capek. 

Usaha yang dilakukan subjek saat dia mengalami efek 

samping dari ARV karena tidak cocok dengan obatnya 

hingga membuatnya mengalami anemia, yaitu subjek 

melakukan transfusi darah dan harus rawat inap kembali. 

Subjek tidak putus asa, karena pengalamannya dengan 

ARV yang membuatnya menjadi anemia, dia kembali 

melakukan pengobatan namun ARV yang dia konsumsi 

diganti dengan macam atau dosis yang berbeda. 

Subjek yang sudah melakukan usaha dalam 

pengobatan tanpa putus asa meski sudah pernah mengalami 

gagal dalam pengobatan ARVnya, kontrol ke rumah sakit, 

selalu rutin datang untuk mengikuti pertemuan sosialisasi 

ODHA, dan berusaha membuka diri ke lingkungannya. 

Usaha yang sudah dilakukan subjek membuat subjek 

berada pada kondisi bertahan yaitu, subjek berusaha 

kembali mencapai fungsi psikologis dan emosinya setelah 

menghadapi suatu ancaman atau kondisi yang menekan 

dalam hidupnya saat itu. 

Dukungan dari faktor individu yang mampu 

membuatnya bangkit perlahan-lahan dari keterpurukan. 

Subjek selalu mencoba tabah dan pasrah kepada Tuhan, 

apapun yang sedang terjadi kepadanya subjek hanya pasrah 

dan berusaha semampunya. Subjek tidak putus asa dengan 
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apa yang sudah terjadi pada dirinya, subjek mencoba 

mengambil hikmahnya, dan terus menjalani pengobatan. 

W: “Dia mulai bangkit terus mulai pengobatan yang 

itu terus dia punya semangat itu dia juga semangat dari diri 

sendiri ya, kalo pengobatan kan kalo dari dirinya sendiri 

gak mau sembuh kan otomatis gak mau berubah juga kan. 

Ya dia punya keinginan sembuh ya terus bangkit sampai 

sekarang.” 

Hasil wawancara dengan W subjek perlahan-lahan 

bangkit dari keterpurukannya dan mau melakukan 

pengobatan secara rutin. Menurut W jika subjek tidak 

memiliki dorongan dari dalam dirinya sendiri tidak 

mungkin subjek mau dan memiliki niat untuk melakukan 

pengobatan. 

T: “Sering diajak anak-anak keluar rumah “ayok bu 

jalan-jalan yok, pengen apa yok” gituu biasane…” 

T: “Sodara yang kerja di rumah sakit, kasih tahu 

banyak soal sakit itu, terus keberhasilan ARV.” 

Dukungan dari keluarga yang didapat subjek sangat 

tinggi, suami, anak-anak subjek yang pertama dan terakhir, 

sudah mengetahui bahwa subjek terdiagnosis HIV/AIDS 

dan kondisinya lemah, kecuali anak subjek nomor 2 yang 

sedang hamil namun dia tetap memberikan dukungan 

karena dia tahu ibunya sedang sakit. Suami dan anak-

anaknya selalu memberikan perhatian dan dukungan 
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kepada subjek. Sodara-sodara subjek yang juga sudah 

mengetahui kondisinya, juga memberikan dukungan dan 

perhatian kepada subjek. Mereka selalu mengingatkan 

subjek untuk tidak terlambat meminum obat ARVnya dan 

selalu mengingatkan untuk tidak boleh melakukan aktivitas 

yang bisa membuatnya lelah. Anak-anak subjek selalu 

menghiburnya, terkadang mengajak jalan-jalan subjek agar 

tidak jenuh dengan kondisinya dan tidak hanya diam saja di 

rumah. 

T: “Aku sama suami banyak beranteme mbak.. 

hehehehe banyak beranteme. Ya biasalah.. keluarga 

macam-macam masalahe..” 

T: “Setelah mengetahui terus aku drop, suami malah 

lebih baik tuu. Yang biasanya kalo ngomong keras gitu loh, 

sekarang malah makin lembut makin halus. Kan pas aku 

drop kan kalo ngomong keras kan aku kagetan. Terus aku 

bilang “pak nek ngomong seng alus sitik, aku kaget” 

“maksude nyedak aku kene loh, aku krungu lak yow iso 

jawab rak perlu banter-banteran ngono”. Ya setelah itu gak-

gak pernah.” 

Subjek bercerita bahwa awal sebelum terdiagnosis, 

hubungannya dengan suaminya tidaklah baik sering 

bertengkar. Namun setelah subjek didiagnosis HIV/AIDS 

dan kondisi subjek lemah, suami subjek menjadi berubah 

dan perhatian kepada subjek. 
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W: “Iya tau semuanya saya, bahkan taunya ya saat di 

opname itu, dia opname drop..ya awalnya belum mau 

cerita, tapi kan dia drop..eee...pulih lagi...drop lagi..pulih 

lagi nah dia itu baru mau cerita. Mulai saat itu, saya pun 

memberikan dukungan karena keluarga ya karena pengen 

lihat dia tetep sehat saya dukung harus pengobatan.” 

W sebagai adik iparnya juga memberikan semangat 

dan dukungan kepada subjek. W merasa bahwa subjek 

mampu untuk bangkit dan melakukan pengobatan, maka 

dia tidak bosan untuk memberikan dukungan kepada 

subjek. 

T: “kalo dukungan dari pendampingku ya intine dia 

mau aku sehat, minum obat rutin.” 

T: “dulu yang damping aku pinter kok mbak. 

Pinterr… sering hibur sering.. kalo ke Semarang gitu sering 

diajak mampir-mampir, ke hiburan-hiburan. Misal antri 

obat lama kan, “ ayok mbak yok keluar yok”, “kemana?”, 

“halah nanti pasti seneng”. Diajak jalan-jalan ke taman-

taman, diajak beli rujak itu loh senenge pol.” 

Tidak hanya dukungan dari keluarganya saja, subjek 

juga mendapatkan dukungan dari pendampingnya dan juga 

pihak medis. Saat subjek melakukan pengobatan di rumah 

sakit Karyadi, dia juga mendapatkan pelayanan yang baik. 

Pendamping subjek selalu menemani, mendukung, dan 

memberikan semangat kepada subjek. Teman-teman kerja 
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subjek yang sudah mengetahui kondisinya menjadi ikut 

prihatin dan tidak percaya jika subjek terdiagnosis 

HIV/AIDS. Meski subjek sudah tidak lagi bekerja ditempat 

kerjanya, teman-temannya tetap menjenguk dan 

memberikan dukungan padanya. Subjek merasa semakin 

semangat untuk bangkit, dia ingin menjadi seperti ODHA 

lainnya yang sudah bangkit dari keterpuruknnya. Saat 

subjek melakukan pengobatan di Karyadi, dia melihat 

ODHA yang lainnya melakukan pengobatan, namun yang 

dia lihat bukanlah orang-orang dengan kondisi yang lemah, 

tetapi orang-orang yang sehat seperti orang normal pada 

umumnya. 

Adanya dukungan dari dalam diri sendiri, dukungan 

dari keluarga, dan dukungan dari pendamping, pihak 

medis, dan teman-temannya membuat subjek berada pada 

kondisi pemulihan. Kondisi pemulihan yaitu, subjek 

mampu pilih kembali secara fungsional dan emosinya, 

subjek dapat beradaptasi dengan kondisi yang menekan 

dalam hidupnya, meskipun subjek masih merasakan efek 

negatif dari perasaan yang tersisa. 

Subjek sudah mampu memahami dirinya sendiri dan 

orang lain, saat subjek terdiagnosis dia berfikir jika dia 

tidak ingin selalu merepotkan keluarganya karena 

kondisinya yang lemah. Subjek berusaha untuk bangkit dan 

mau melakuka pengobatan secara rutin. Subjek juga tidak 
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ingin membuat anaknya yang sedang hamil menjadi 

khawatir karena kondisinya. Subjek menerima kondisi 

anaknya dan memberikan dukungan, dia juga menemani 

anaknya untuk mengecek kandungannya, meski kondisi 

subjek sendiri sedang lemah. Subjek juga tidak ingin terus-

terusan merasakan keterpurukannya, dia ingin bangkit dari 

keterpurukannya. Subjek merasa bahwa dia mampu untuk 

menjadi lebih baik, dia berfikir bahwa dia masih memiliki 

tanggung jawab akan keluarganya.  

W: “Ya dia menjaga dirinya sendiri.” 

W: “Ya pasti dia, itu posisi dia sedang terpuruk tapi 

dia bisa memahami orang lain yaa. Ya bisa, dia juga bisa 

memahami.” 

W: “Ya di keluarga, meskipun dia kondisinya 

terpuruk dia juga gak membebani ee..membebani 

keluarganya. Dia memahami dia kondisi seperti ini ya 

harus saya sendiri yang punya motivasi untuk punya 

semangat sendiri. Gitu..jadi tidak memberikan beban 

keluarganya..” 

Hasil wawancara dengan W bahwa subjek sangat 

mampu memahami dirinya sendiri dan orang lain termasuk 

keluarganya. W merasa bahwa subjek tidak ingin 

merepotkan keluarganya dengan kondisinya yang seperti 

itu. Subjek juga mampu menjaga kondisinya setelah 
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terdiagnosis HIV/AIDS, agar dia mampu bangkit dari 

keterpurukannya. 

T: “Anak ku belum tahu loh, yang kedua belum tahu. 

Sampe saat ini belum tahu.” 

T: “Seng nomor 2 juga sama sekali tetap gak tahu. 

Apalagi saya kerja disini, kan ya banyak alasan mbak saya 

kan cuma mendampingi, kan ibu kan dampingi, ibu kenapa 

toh komunitas ini, ini.” 

Subjek memiliki kemandiri pada dirinya yaitu, subjek 

dapat mengambil jarak secara emosional dari masalah yang 

sedang terjadi pada dirinya. Saat subjek terdiagnosis 

HIV/AIDS dan harus mengetahui bawah anaknya hamil 

diluar nikah, dia tetap kuat dan pasrah kepada Tuhan. 

Subjek juga tidak memberitahukan kepada anaknya bahwa 

dirinya terdiagnosis HIV/AIDS, anak subjek hanya tahu 

jika subjek sakit biasa, subjek tidak mau jika anaknya ikut 

khawatir hingga mempengaruhi kandungannya.  

Saat cucunya lahir subjek merasa sangat bahagia, 

baginya kehadiran cucunya adalah berkah buatnya. Namun 

subjek tetap saja tidak mau memberitahukan kepada 

anaknya tentang kondisi dan statusnya. Sampai subjek 

bekerja sebagai pendamping ODHA, dia tetap tidak 

memberitahukan kepada anaknya yang nomor 2. Meski 

anaknya selalu bertanya-tanya kepada subjek, dia tetap 
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tidak memberitahu yang sebenarnya tentang apa yang 

terjadi pada subjek. 

T: “Anak yang pertama tahu. Karena dia harus ganti 

posisi saya kerja. Saya kasi tahu alasannya gini-gini. Dia 

bisa menerima, saya fokus dikesehatan.” 

T: “Paling kalo sama tetangga yow….., kan sekarang 

udah pada tahu aku terinfeksi ini., paling suruh tiduran, 

“nek capek tiduran mbak”.. diajak cerita-cerita gitu, biar 

gak sering ngalamun.. tetanggaku pada pinter-pinter mbak, 

tahu tapi Alhamdulillah gak mengucilkan malah baik malah 

support..” 

T: “Baik, sekarang juga semakin baik. Apa lagi 

sekarang tahu aku semakin sehat malah semakin baik.” 

Hubungan subjek dengan keluarga dan teman-

temannya sangat baik, dia sudah terbuka dengan kondisi 

dan statusnya. Subjek telah jujur, saling percaya, dan penuh 

keterbukaan dengan orang-orang yang dianggapnya 

memberikan dukungan positif kepadanya. Saat kondisi 

subjek semakin baik, hubungannya dengan keluarga besar 

dan tetanga-tetangganya juga semakin baik. 

W: “Ya gapapa, dilingkungan malah bagus gak ada 

yang gimana gitu.” 

W: “Semua tetangga semua menerima, ya mungkin 

awal-awalnya ya kaget ya tetep kaget pastinya..tapi ya gak 
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papa. Tetep sosialisasinya tetep bagus di lingkungan 

diterima baik.” 

Hasil wawancara dengan W, subjek memiliki 

hubungan yang baik dengan lingkungannya. Subjek juga 

sudah terbuka dengan lingkungannya tentang kondisi dan 

statusnya. Lingkungan subjek juga menerima kondisi dan 

statusnya dengan baik, tidak ada penolakan dari mereka. 

T: “Ya setelah itu banyak baca-baca buku, kaloo hp 

gak tahu.. buku yang ada masalah itu, ya sekarang jadi tahu 

tentang HIV/AIDS…” 

T: “Semakin semangat ya semakin semangat… terus 

dengan aku minum ARV kan aku sehat, jadikan ya semakin 

happy lah, semakin happy.” 

T: “Semangatku ya lihat anak-anakku seneng, lihat 

anak-anak sehat udaah itu. Jadi kesenanganku tersendiri…” 

T: “Aku harus bisa seperti orang-orang itu, orang 

yang maksudnya yang sudah terinfeksi tapi masih bisa 

sehat, mereka bisa seperti itu, bisa sehat, bisa ceria.. aku 

juga harus bisa seperti itu, untuk keluargaku.” 

Subjek memiliki inisitif yang tinggi untuk 

bertanggung jawab, memperbaiki dirinya, dan mampu 

mengubahnya menjadi lebih baik saat menyelesaikan 

masalah dalam hidupnya. Saat subjek sudah mampu untuk 

bangkit dan melakukan pengobatan, dia tetap berusaha 

mencari tahu tentang HIV/AIDS, melalui buku dan saling 
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bertukar informasi dengan rekannya sesama ODHA saat 

melakukan pertemuan sosialisasi. Subjek ingin bangkit dan 

mampu menjalani hari-harinya seperti orang normal pada 

umunya, agar dia mampu membahagiakan keluarganya. 

W: “Mungkin masalah kebutuhan ekonominya sendiri 

ya dia usaha sendiri dia kerja sendiri tidak 

menggantungkan oranglain..mungkin begitu ya..” 

Jika menurut W subjek mampu berusaha dalam 

memenuhi tanggung jawabnya sebagai orangtua untuk 

keluarganya terutama anak-anaknya. Meski subjek dalam 

kondisi yang lemah, dia tetap ingin bekerja dan 

membahagiakan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi keluarganya. 

Saat subjek menyelesaikan masalah dalam hidupnya 

subjek hanya melihat TV dan melakukan tugasnya sebagai 

ibu rumah tangga. Subjek merasa bahwa dirinya sudah tua 

dan tidak perlu banyak melakukan aktivitas apapun untuk 

menghibur dirinya sendiri. Subjek berfikir jika keluarganya 

bahagia dia juga merasa bahagia, menurutnya keluarga 

adalah bagian dari kebahagiaannya. 

T: “Tapi yo ambil hikmahe tok, kembali lagi “aku ki 

wes loro koyok ngene mosok aku kon nyambut gawe terus, 

sampai aku mati.” Pokoke itu pikire saya mati gitu tok. 

Terus anak saya kerja, saya fokus sama kesehatan ya, 

pengobatan dulu.” 
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T: “Ya seperti kejadian anakku yang sekolah itu yang 

harus keluar dari sekolahan itu.. padahal itukan berat sekali 

tapi tak ambil positifnya. Siapa tau dengan ini…. Ini 

semangatku.. rejekiku mungkin yang disini, yang anak 

kecil itu tadi..ya yang itu, itu paling beraaat mbak.. tapi tak 

ambil positifnya aja.” 

Subjek mampu melihat sisi lain ke arah yang positif 

dari masalah yang sedang dia hadapi. Subjek saat 

dikeluarkan dari pekerjaannya kondisinya saat itu sangatlah 

lemah dan tidak berdaya. Namun subjek mencoba untuk 

kuat dan tegar, subjek mengambil sisi positifnya dari 

kejadian tersebut. Subjek merasa dirinya yang sakit juga 

harus mendapatkan waktu untuk istrahat dan tidak harus 

terus-terusan bekerja, maka akhirnya subjek menerimanya. 

Saat subjek juga mengetahui anaknya hamil diluar nikah, 

subjek sangat terkejut namun dia hanya pasrah dan berfikir 

bahwa kelak ada kehadiran anak kecil yang akan 

membuatnya bahagia. Ketika cucunya lahir subjek sangat 

bahagia, karena mendapatkan cucu perempuan yang sangat 

cantik, dia merasa dari semua masalah yang telah terjadi 

dia mendapatkan hikmah yang luar biasa. 

T: “Ya kalo untuk keluarga makin menjadi ibu yang 

lebih baik lagi untuk anak-anak.” 

T: “Sehat itu lebih mahal, sehat itu lebih berharga dari 

apapun, kita punya uang kalo gak sehat gak bisa 



142 
 

 
 

menikmati, yak mintanya kan punya uang dan sehat tapi 

kalo sudah punya uang gak sehat kan gak enak.. sehat gitu 

aj, kalo sehat kan kita kerja bisa cari uang lagi.. sehat lebih 

mahal sekarang hehehehe.” 

Subjek memiliki moralitas yang tinggi pada nilai-nilai 

yang dapat merubah hidupnya menjadi lebih baik. Subjek 

mampu mengevaluasi berbagai macam hal dan membuat 

keputusan tanpa rasa takut akan pendapat orang lain. 

Menurutnya kesehatannya saat ini adalah yang lebih 

berharga, karena kesehatan sangatlah mahal harganya. 

T: “keluarga dekat yang gak seneng itu tow mbak tapi 

“halah karep-karepmu”. “yow loroo koyok ngonow, ngene-

ngene-ngene”, pokoknya sakitku dibawa-bawa.. “halah 

karepmu!” saya awes cuek wae kan, terserah mau ngomong 

apa, terserah..” 

T: “Andaipun itu ada saya cuek ! jika ada terserah, 

aku makan dari aku kerja sendiri gak minta kalian, terserah 

mau ada apa-apa gak tak pikirin. Itu aja…” 

Saat subjek mengalami stigma dan diskriminasi dari 

keluarga suaminya karena kondisi dan statusnya sebagai 

ODHA, membuatnya acuh dan tidak peduli. Menurutnya 

jika dia memikirkannya, dia akan menjadi stres dan 

kondisinya akan kembali lemah. Maka subjek tidak peduli 

dengan stigma atau diskriminasi yang ada. Subjek merasa 

setelah dia terdiagnosis HIV/AIDS, dirinya semakin lebih 
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semangat untuk menjaga kesehatannya. Subjek juga 

menerima kondisi anaknya yang hamil di luar nikah, dia 

tidak memperdulikan omongan orang-orang yang 

menjelek-jelekan dia dan keluarganya. Menurutnya 

kebahagian keluarganyalah yang terpenting saat ini dan dia 

juga selalu menghargai orang-orang disekelilingnya yang 

memberikannya dukungan positif. 

W: “Ya mungkin mengurangi beban pikiran ya dibuat 

senikmat mungkin lah di bikin bahagia. Bahagia bersma 

anak-anak bahgia bersama keluarga yang penting pikiran 

kita bahagia tidak terlalu membebani aku sakit, aku seperti 

apa gitu sih enggak.” 

Menurut W subjek sudah pasrah dan tabah dengan 

kondisinya. Subjek hanya memikirkan keluarganya, dia 

memiliki semangat untuk hidup karena keluarganya. W 

merasa subjek memiliki motivasi yang tinggi untuk bangkit 

dan tetap menjalani pengobatan. W juga merasa bahwa 

subjek sudah mampu menerima semua yang telah terjadi 

pada subjek, dan mencoba mengambil hikmahnya atau 

mengambil pelajaran hidupnya secara positif yang telah 

merubah hidupnya saat ini. 

Subjek yang sudah mampu bangkit dari keterpurukan, 

menerima kondisi dan statusnya, dan mampu menghadapi 

masalah-masalah yang ada, dapat dikatakan subjek sudah 

mampu melakukan resiliensi. Tidak hanya bangkit dari 
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keterpurukan, namun subjek juga menjadi seorang 

pendamping untuk rekan ODHA yang lainnya. Awal 

subjek menjadi seorang pendamping saat itu dia sering 

mengikuti kegiatan atau pertemuan sosialisasi untuk 

ODHA di rumah sakit. Lalu pendamping subjek 

memberikan tawaran pekerjaan yaitu menjadi pendamping 

ODHA. Subjek saat itu tidak yakin dengan kemampuannya, 

karena kondisinya juga dikatakan belum sepenuhnya 

membaik. Namun subjek merasa jika dia tidak bekerja, dia 

akan menjadi beban untuk keluarganya, dan akan merasa 

bosan di rumah terus tanpa bersosialisasi dengan 

lingkungan luar. Subjek mengambil tawaran tersebut, dia 

meminta ijin kepada keluarganya. Keluarga subjek yang 

awalnya tidak setuju jika subjek bekerja, namun subjek 

mencoba meyakinkan bahwa dia sudah baik-baik saja dan 

ingin mencari kesibukan agar tidak bosan atau jenuh 

dengan kondisinya saat ini, dia juga harus mengkonsumsi 

ARV selama hidupnya. Akhirnya keluarga subjek 

mengijinkan dan mendukung subjek, mereka tetap selalu 

mengingatkan subjek untuk tidak lupa meminum ARVnya 

dan selalu mengingatkan agar tidak terlalu lelah. 

T: “Semakin semangat ya semakin semangat… terus 

dengan aku minum ARV kan aku sehat, jadikan ya semakin 

happy lah, semakin happy, semakin semangat untuk 

mendampingi teman-teman.” 
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Subjek menjadi pendamping ditahun 2016, subjek 

mengenal banyak rekan-rekan pendamping yang lainnya. 

Awal bekerja subjek merasa takut dan sempat tidak 

nyaman, karena dia harus berhadapan langsung dengan 

pasien-pasien ODHA yang lainnya, meskipun dia sendiri 

adalah seorang ODHA tapi dia masih sedikit takut untuk 

melakukan kontak secara langsung dengan pasien 

ODHAnya. Subjek mendapatkan dukungan dari rekan-

rekan pendampingnya, dia juga selalu dibantu rekan 

pendamping yang lain untuk melakukan pendampingan 

dengan pasien ODHA yang masih terpuruk atau ODHA 

baru. Akhirnya perlahan subjek merasa nyaman dan sangat 

senang dengan pekerjaannya sebagai pendamping ODHA. 

T: “Dari awal-awale dewe sampe ngedrop, sampe 

sehat, ben konco-konco ki ngerti, nek HIV itu bisa sehat. 

Kalau ketemu pasien juga pasti aku bilang gitu, awal-awal 

pasti gak percaya, terus tak jelasin, aku minum obat sudah 

3 tahun...Sehat to aku.. “mosok to mbak?” lah kok ora 

percoyo lho..” 

T: “Heeem.. gak percaya. Kalau awal-awal gak 

percaya, tapi setelah aku menceritakan riwayatku mereka 

percaya “iki lho aku yo gowo obat” uripku ki nggowo 

obat.awalnya yo ambruk. Tapi karena sering minum obat, 

sehingga sudah tidak trident minum obat 2 tahun, perutnya 

sudah tidak terinfeksi.” 
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Subjek juga mampu memahami dan membentuk 

hubungan baik dengan pasiennya. Saat subjek melakukan 

konseling dengan pasiennya, dia merasakan empati kepada 

pasiennya, dia bercerita bahwa jika ada pasiennya yang 

bercerita dan menangis subjek juga ikut sedih dan ingin 

menangis. Subjek terkadang juga jujur dan terbuka kepada 

pasiennya tentang kondisi dan statusnya sebagai ODHA, 

dengan maksud agar pasien subjek memiliki motivasi untuk 

bangkit seperti apa yang dia harapkan dan melakukan 

pengobatan secara rutin. 

T: “Masih mau, yang tergoda tetap pendampingan…” 

T: “He.em.. he.em.. itu hidupku mbak.. pokoke ki 

sesuai dengan keinginanku, sesuai dengan isi hatiku itu.. 

pengen ngajak orang-orang biar sehat. Selama masih ada 

pendampingan saya dipendampingan saja laah…gak mau 

yang lain.” 

Subjek sudah merasa nyaman dengan pekerjaanya 

sebagai pendamping, dia merasa pendamping sudah 

menjadi bagian hidupnya. Jika ada tawaran pekerjaan lain 

dan harus meninggalkan pekerjaannya sebagai 

pendamping, subjek tidak mau, karena dia sudah sangat 

nyaman dengan pekerjaannya sebagai pendamping. Dia 

ingin mengajak rekan-rekan ODHA yang lain untuk selalu 

hidup sehat dan tidak bosan dengan ARV. 
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T: “Harapannya untuk jadi pendamping lebih banyak 

lagi pendamping, relawan-relawan lah, untu teman-teman 

ODHA yang lain karena masih banyak di plosok-plosok 

desa yang belum tertangani, banyak yang masih belum mau 

minum obat, terus untuk kedepannya segera ditemukan 

yang bisa mematikan virus, biar makin sehat.” 

Subjek juga memiliki harapan dimasa depan untuk 

pendamping dan rekan ODHA yang lainnya. Subjek 

berharap agar banyak yang mau menjadi pendamping untuk 

rekan-rekan ODHA yang masih susah untuk dijangkau dan 

masih terpuruk. Subjek juga berharap segera ditemukan 

obat untuk menyebuhkan secara total virus HIV/AIDS, 

agar tidak semakin banyak ODHA yang menjadi korban 

bukan karena kesalahannya sendiri hingga menjadi depresi 

dan meninggal.  

Subjek yang sudah mampu resiliensi dan mampu 

menjadi seorang pendamping untuk rekan ODHA yang 

lainnya, maka subjek sudah ada pada kondisi berkembang 

pesat. Kondisi berkembang pesat adalah kondisi dimana 

subjek tidak hanya mampu pulih kembali, namun juga 

menunjukan bahwa dirinya mampu untuk melampaui 

perbuatan-perbuatan yang mulia yaitu, menjadi seorang 

pendamping. 

W: “Awal ceritanya kan pas dia terdiagnosa terus pas 

selama pengobatan kan ada pertemuan-pertemuan di RS 
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terus sharing-sharing sama temen-temen terus ada 

lowongan di yayasan pendampingan dia ikut daftar ya 

Alhamdulilah diterima sampai sekarang ini.” 

W: “Pertama kali tau ya semuanya putus asa, sampai 

kapan, sudah melihat kondisi seperti itu. Ya makanya 

sampai sekarang heran kok alhamdulilah sehat bisa kerja 

lagi bisa aktifitas sehari-hari lagi terus kondisinya bisa 

lebih baik lagi sampai saat ini dan keluarga pun menerima 

semuanya sampai sekarang.” 

W: “Menurut saya, semangatnya untuk bangkit sangat 

tinggi pengen tetep bersama dengan keluarga pengen tetep 

bekerja, tetep pengen berkarya sampai tua. Saya lihat 

seperti itu. Motivasinya semangatnya sangat tinggi.” 

Menurut W awal subjek menjadi seorang pendamping 

saat itu sering mengikuti kegiatan-kegiatan atau sering 

mengikuti pertemuan sosialisasi dengan pendamping dan 

teman-teman ODHAnya di rumah sakit. Lalu saat ada 

lowongan pekerjaan sebagai pendamping, subjek mencoba 

untuk mengambil lowongan tersebut. Semenjak itulah 

subjek menjadi seorang pendamping dan sampai sekarang 

dia sangat bersemangat dengan pekerjaannya. W juga heran 

dengan subjek, karena kondisinya saat ini sudah semakin 

baik dan sampai mau bekerja lagi. Meski subjek bekerja, 

dia tidak pernah merasakan kondisinya seperti dulu dan 

tidak pernah mengeluh. 
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T: “Kalo ada teman-teman yang terpuruk kita 

menguatkan.” 

T : “Kita kasih tahu efek sampingnya, kelanjutannya 

kalo dia gak mau minum obat seperti apa..” 

T: “Tapi sekarang sukur Alhamdulillah dia kan udah 

tahu sendiri, setelah tak uber-uber terus, kadang sampek 

obat itu tak ambilke, “obatmu sudah tak ambilke lee, mau 

ketemu di rumah apa dimana?” “ya mbak” ya mbak tok… 

sampek berbulan-bulan.. padahal saya tahu kalo dia sudah 

telat gak minum obat, tapi alasannya ada-ada aja.. pokoke 

banyak alasan dia, sekarang badane semakin kurus..” 

T: “Motivasinya ya lebih gamblang lagi, lebih jelas 

lagi.. lah iyoo pokoke telaten lah, lebih sabar, lebih 

telaten..” 

Subjek juga telah bertanggung jawab atas tugasnya 

sebagai seorang pendamping. Subjek telah menjadi 

fasilitator untuk pasiennya yaitu, memberikan motivasi dan 

dukungan kepada pasiennya. Menjadi broker yaitu, subjek 

telah memberikan pengetahuan atau informasi kepada 

pasien ODHAnya mengenai HIV/AIDS, pengobatannya, 

efek samping dari ARV, dan akibat jika tidak melakukan 

pengobatan. Sebagai seorang pendamping, subjek juga 

menjadi mediator untuk pasien ODHAnya, dia menjadi 

penengah pasiennya dengan lingkungan yang 

menghambatnya, saat subjek memiliki pasien yang masih 
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usia sekolah dasar memiliki masalah dengan pendidikannya 

yaitu, dikeluarkan dari sekolah karena statusnya sebagai 

ODHA . Subjek juga memenuhi tugasnya sebagai 

pendamping dalam membela dan melindungi pasien 

ODHAnya dari orang atau lingkungan yang 

menghambatnya dan cenderung mendapatkan stigma dan 

diskriminasi dari lingkungannya. 

Namun subjek yang sudah mampu melakukan 

resiliensi dan menjadi seorang pendamping, dia masih 

belum mampu menerima dan terbuka akan sesuatu hal yang 

membuatnya menjadi terinveksi HIV/AIDS. Subjek sempat 

mengatakan bahwa dirinya terdiagnosis karena suaminya, 

namun subjek tidak mau menceritakan lebih detailnya dan 

mencoba menghindari pertanyaan yang mengarah ke sebab 

akibat subjek terinveksi HIV/AIDS. 
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Skema 2 Dinamika Resiliensi ODHA (Subjek 3)  

  


