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A-1 TABEL PEDOMAN 

WAWANCARA SUBJEK 
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No Aspek Indikator Pertanyaan Responden 

  a. Identitas subjek 

 

- Siapa nama inisial mbak 

atau mas? 

- Berapa usia mbak atau mas 

sekarang? 

- Kapan tanggal lahir mbak 

atau mas? 

- Apa pekerjaan mbak atau 

mas? (selain pendamping 

ODHA) 

- Apa hobbi mbak atau mas? 

- Apa cita-cita mbak atau 

mas? 

Pendamping 

ODHA 

1 Insight a. Perjalanan hidup 

subjek sampai 

subjek terdiagnosis 

HIV positif 

(Sebelum 

mengetahui jika 

terdiagnosis 

HIV/AIDS) 

- Bagaimana keadaan mbak 

atau mas (secara psikis)? 

(perasaan sehari-hari yang 

dirasakan, seperti sedih, 

murung, menangis atau 

tersenyum, ceria) 

- Bagaimana keadaan mbak 

atau mas (secara fisik)? 

(yang selalu dirasakan 

sehari-hari, seperti cepat 

lelah, pegal-pegal, lesu, 

pusing, mual, dll atau tidak 

merasakan rasa sakit 

apapun) 

- Kegiatan/aktivitas apa saja 

yang dilakukan setiap 

harinya? 

Pendamping 

ODHA 

  (Sesudah 

mengetahui jika 

terdiagnosis 

HIV/AIDS) 

- Bagaimana keadaan mbak 

atau mas (secara psikis)? 

(perasaan apa yang muncul 

ketika mengetahui mbak 

atau mas terdiagnosis 

HIV/AIDS) 

- Bagaimana keadaan mbak 

atau mas (secara fisik)? 

- Kegiatan/aktivitas apa saja 

yang dilakukan setiap 

harinya? 

Pendamping 

ODHA 
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 Insight b. Reaksi emosional 

dan psikologis 

subjek saat 

terdiagnosis 

HIV/AIDS 

- Bagaimana perasaan mbak 

atau mas saat mengetahui 

jika terdeiagnosis 

HIV/AIDS? 

Pendamping 

ODHA 

 Insight c. Keadaan subjek 

mengenai 

penerimaan 

dirinya 

- Bagaimana mbak atau mas 

menyikapi kondisi saat 

pertama kali mengetahui 

terdiagnosis HIV/AIDS? 

(seperti pasrah dan 

menerima atau menolak 

dan merasa tertekan, 

merasa bersalah, dan 

merasa malu pada diri 

sendiri) 

Pendamping 

ODHA 

 Insight d. Keadaan subjek 

setelah menjadi 

pendamping 

ODHA 

- Bagaimana kondisi atau 

keadaan (secara psikis) 

mbak atau mas saat 

menjadi pendamping 

teman-teman ODHA yang 

lainnya? (senang, berbagi, 

merasa empati, ceria, dll? 

- Bagaimana cara 

menghadapi rekan ODHA 

saat mengalami 

keterpurukan? 

Pendamping 

ODHA 

2 Kemandirian a. Persepsi subjek 

tentang HIV/AIDS 

 

- Bagaimana pengetahuan 

mbak atau mas mengenai 

HIV/AIDS? (apakah 

sudah lama mengetahui 

tentang penyakit 

HIV/AIDS atau baru saat 

itu mengetahuinya) 

- (Baru mengetahui tentang 

HIV/AIDS) Jika baru 

mengetahuinya apa yang 

akan mbak atau mas 

lakukan? 

- (Sudah mengetahui 

tentang HIV/AIDS) Jika 

sudah mengetahuinya apa 

yang akan mbak atau mas 

Pendamping 

ODHA 
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lakukan? 

 Kemandirian b. Reaksi subjek 

yang dilakukan 

dalam menyikapi 

lingkungan 

- Apa yang mbak lakukan 

untuk 

menyikapi/menghadapi 

ledekan atau penolakan 

dari keluarga, lingkungan 

masyarakat dan teman-

teman dekat? 

Pendamping 

ODHA 

 Kemandirian c. Keadaan subjek 

setelah menjadi 

pendamping 

ODHA 

 

- Pernahkan mbak/mas 

ditawari pekerjaan lain 

dan harus meninggalkan 

pekerjaan mbak sebagai 

pendamping ODHA? Jika 

pernah bagaimana mbak 

menyikapinya? 

Pendamping 

ODHA 

3 Hubungan a. Perjalanan hidup 

subjek sampai 

subjek terdiagnosis 

HIV positif 

(Sebelum 

mengetahui jika 

terdiagnosis 

HIV/AIDS) 

 

- Bagaimana sosialisasi 

(berkomunikasi) dengan 

keluarga? 

- Bagaimana sosialisasi 

(berkomunikasi) dengan 

masyarakat di lingkungan 

rumah? 

- Bagaimana sosialisasi 

(berkomunikasi) dengan 

teman-teman dekat? 

Pendamping 

ODHA 

  (Sesudah 

mengetahui jika 

terdiagnosis 

HIV/AIDS) 

 

- Bagaimana sosialisasi 

(berkomunikasi) dengan 

keluarga? 

- Bagaimana sosialisasi 

(berkomunikasi) dengan 

masyarakat di lingkungan 

rumah? 

- Bagaimana sosialisasi 

(berkomunikasi) dengan 

teman-teman dekat? 

Pendamping 

ODHA 

 Hubungan b. Interaksi sosial 

subjek dengan 

lingkungan 

 

- Masih seringkah 

mengikuti kegiatan atau 

acara di keluarga? 

- Masih sering mengikuti 

kegiatan atau acara di 

kampung, seperti: arisan, 

pengajian, karangtaruna, 

Pendamping 

ODHA 
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kerjabakti, dll? 

- Masih seringkah 

mengikuti kegiatan atau 

acara kumpul bersama 

dengan teman-teman 

dekat? 

 Hubungan c. Keadaan subjek 

setelah menjadi 

pendamping 

ODHA 

- Bagaimana sosialiasai 

(komunikasi) dengan 

keluarga, teman, dan 

masyarakat? 

- Apa yang akan mbak/mas 

lakukan jika menghadapi 

rekan ODHA yang tidak 

mau melakukan 

pengobatan secara rutin? 

- Bagaimana mbak/mas 

menjelaskan ke rekan 

ODHA yang tidak 

mengetahui tentang 

HIV/AIDS? 

Pendamping 

ODHA 

4 Inisiatif a. Usaha dan 

pengobatan yang 

dilakukan oleh 

subjek  

- Bagaimana usaha mbak 

atau mas untuk 

mengurangi resiko dari 

penyakit HIV/AIDS? 

- Apa saja yang akan mbak 

atau mas lakukan dalam 

usaha pengobatan? 

Pendamping 

ODHA 

5 Kreativitas a. Aktivitas apa saja 

yang dilakukan 

subjek setelah 

terdiagnosis 

HIV/AIDS 

(pekerjaan, 

kegiataan yang 

disukai, kegiatan 

sosial, dan lain-

lain) 

- Kegiatan/aktivitas apa 

saja yang dilakukan setiap 

harinya? (jika di rumah 

apa yang dilakukan? Jika 

di luar rumah apa yang 

dilakukan?) 

Pendamping 

ODHA 

 Kreativitas b. Keadaan subjek 

setelah menjadi 

pendamping 

ODHA 

- Apa yang mbak/mas 

lakukan untuk menghibur 

diri sendiri? 

Pendamping 

ODHA 

6 Humor a. Proses subjek - Pernahkan mencoba Pendamping 
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untuk bangkit dari 

kondisi yang 

sedang dialami 

(dukungan sosial 

yang diterima) 

menghibur diri sendiri 

untuk menyemangati diri 

sendiri? Bagaimana 

mbak/mas menghibur diri 

sendiri? 

ODHA 

 Humor b. Keadaan subjek 

setelah menjadi 

pendamping 

ODHA 

- Pernahkah mbak 

menertawakan diri sendiri 

untuk menghibur diri 

sendiri? 

Pendamping 

ODHA 

7 Moralitas a. Keadaan subjek 

mengenai 

penerimaan diri 

dan di dalam 

lingkungannya, 

termasuk 

diskriminasi dan 

stigma yang 

pernah dialami 

- Pernahkah mbak atau mas 

menerima ledekan atau 

penolakan dari keluarga? 

Jika pernah, seperti apa 

ledekan atau penolakan 

tersebut? 

- Pernahkah mbak atau mas 

menerima ledekan atau 

penolakan dari 

lingkungan masyarakat 

(tetangga)? Jika pernah, 

seperti apa ledekan atau 

penolakan tersebut? 

- Pernahkah mbak atau mas 

menerima ledekan atau 

penolakan dari teman-

teman dekat? Jika pernah, 

seperti apa ledekan atau 

penolakan tersebut? 

Pendamping 

ODHA 

 Moralitas b. Bagaimana subjek 

memaknai 

penderitaan yang 

dialaminya  

- Bagaimana mbak atau 

mas memaknai 

penderitaan yang dialami 

saat ini? (pelajaran hidup 

yang bagaimana mbak 

atau mas terima atau 

rasakan?) 

Pendamping 

ODHA 

 Moralitas c. Proses subjek 

untuk bangkit dari 

kondisi yang 

sedang dialami 

(dukungan sosial 

yang diterima) 

- Apakah mbak atau mas 

mendapatkan dukungan 

dari keluarga, lingkungan 

masyarakat, dan teman-

teman dekat? Jika 

mendapatkan dukungan, 

seperti apa yang mbak 

Pendamping 

ODHA 
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atau mas dapatkan? 

- Bagaimana perasaan mbak 

atau mas saat 

mendapatkan dukungan 

dari keluarga, lingkungan 

msyarakat, dan teman-

teman dekat? 

- Lalu apa yang akan mbak 

atau mas lakukan jika 

tidak mendapatkan 

dukungan? 

- Bagaimana yang 

dirasakan mbak atau mas 

saat tidak mendapatkan 

dukungan dari keluarga, 

lingkungan masyarakat, 

dan teman-teman dekat? 

 Moralitas d. Harapan dan 

impian subjek 

- Adakah harapan mbak 

atau mas untuk 

kedepannya? Jika ada apa 

yang mbak atau mas 

harapkan? 

Pendamping 

ODHA 
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A-2 PEDOMAN WAWANCARA 

NARASUMBER TRIANGULASI 
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1. Sejak kapan mbak mengetahui subjek terdiagnosis HIV/AIDS? 

2. Apa yang terjadi atau apa yang dialami subjek saat pertama kali 

terdiagnosis? (secara psikis dan fisiknya) 

3. Apakah subjek ada usaha untuk bangkit dari keterpurukan? 

4. Dukungan apa saja yang didapat oleh subjek?  

Menurut mbak: 

a. Sudahkah mampukah subjek memahami diri sendiri dan orang lain 

dengan keadaanya saat ini? 

b. Dapatkah subjek menolak ajakan atau tawara yang menurutnya 

tidak baik? 

c. Bagaimana hubungan subjek dengan keluarga dan lingkungannya 

mengenai sakitnya? 

d. Adakah usaha yang dilakukan subjek untuk pengobatan dan 

bangkit dari keterpurukan saat pertama kali terdiagnosis? 

e. Apakah ada usaha dari subjek untuk menyelesaikan masalahnya 

untuk menghibur dirinya sendiri? 

f. Mampukah subjek melihat masalah yang sedang dialaminya untuk 

mengambil sisi positifnya dari kejadian yang saat ini dialaminya? 

g. Adakah harapan yang muncul dari subjek untuk menyikapi dan 

menerima keadaan yang sedang dialaminya? 

5. Tahukah mbak tentang subjek saat menjadi pendamping? 

6. Apa saja yang subjek lakukan saat menjadi pendamping? 
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A-3 TABEL PEDOMAN 
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No  Perilaku yang diteliti Muncul  Tidak muncul 

1. Kedua telapak tangan terbuka   

2. Malu-malu canggung saat bercerita   

3. Subjek menundukan kepala saat bercerita   

4. Subjek duduk dengan posisi yang tegap   

5. Menggenggam telapak tangan   

6. Cara berbicara subjek yang ragu   

7. Subjek tersenyum saat bercerita   

8. Subjek menunjukkan ekspresi semangat yang 

berlebihan 

  

9. Subjek menjawab pertanyaan dengan cepat 

tanpa berfikir 

  

10. Subjek menatap mata lawan bicaranya saat 

bercerita 

  

11. Subjek melakukan pekerjaannya sendiri tanpa 

bantuan orang lain 

  

12. Subjek mengelurkan keringat dingin   

13. Subjek bolak-balik ke kamar mandi saat 

mengobol 

  

14. Subjek menangis saat mengobrol   

15. Subjek tertawa saat bercerita   

16. Subjek membranikan diri bertanya saat tidak 

paham dengan pertanyaan yang diberikan 

  

17. Subjek diam saat melakukan kesalahan   

18. Subjek pasif saat diwawancarai   

19 Mengeluarkan kata ‘em’ ‘anu’ ‘e’   
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LAMPIRAN B 

HASIL PENELITIAN DAN PENGKODINGAN 
 

B-1 PENGKODINGAN DINAMIKA RESILIENSI 

B-2 HASIL PENGUMPULAN DATA SUBJEK 1 

B-3 HASIL PENGUMPULAN DATA SUBJEK 2 

B-4 HASIL PENGUMPULAN DATA SUBJEK 3 
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B-1 PENGKODINGAN 

DINAMIKA RESILIENSI 
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(A) Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 

(B) Penderitaan 

1. Karena HIV/AIDS 

2. Penolakan status 

3. Stigma dan Diskriminasi lingkungan 

(C) Usaha untuk resiliensi 

(D) Adanya dukungan (Faktor) 

1. Diri sendiri 

2. Keluarga 

3. Lingkungan 

(E) Aspek yang muncul 

1. Insight 

2. Kemandirian 

3. Hubungan 

4. Inisiatif 

5. Kreativitas 

6. Humor 

7. Moralitas 

(F) Mampu resiliensi dan menjadi pendamping 

(G) Tugas Pendamping 

1. Fasilitator 

2. Broker 

3. Mediator 

4. Pembela 

5. Pelindung  

(H) Tidak ada dukungan 

(I) Akibat 

1. Stres 

2. Frustrasi 

3. Depresi 

4. Bunuh diri 

(J) Tidak mampu melakukan resiliensi 
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B-2 HASIL PENGUMPULAN 

DATA SUBJEK 1 
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Identitas Subjek 

Nama Inisial   : E 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia    : 36 tahun 

Alamat   : Grobogan 

Pekerjaan   : Pendamping 

1. Tabel Pengkodingan Wawancara Subjek 1 

a. Wawancara Subjek 1 yang ke-1 

No Pertanyaan Jawaban Koding 

1. Mbak, saya mau 

bertanya. Pekerjanya 

mbak lebih detailnya 

itu gimana? 

Pekerjaane? Nek dari 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 

G1 

2. Itu mbak sendiri yang 

nglakuin? 

He’eh, itu dilakukan di Rumah 

Sakit Umum. Jadi pasien baru 

mesti dikasih ke saya sama 

perawat. Jadi kita kerja sama sama 

perawat CST, tim CST tim 

pengobatan ARV dirumah sakit 

umum. Jadi saya disana sediakan 

meja mbak sudah ada ruangannya. 

Jadi waktu konseling dikasihkan 

ke saya. Terus pas ketemu dokter 

saya pun yang antar ke dokter 

saya pun yang menceritakan 

kronologisnya pasien ini baru 

terdekteksi hari ini atau kapan 

terus pengobatan 

selanjutnya..Eee..gimana manut 

evaluasi dokternya aja setelah itu. 

G2 
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Yang penting saya sudah 

konfirmasi ke dokternya. Seperti 

itu sih.. 

3. Berarti juga ngasih 

motivasi juga ke 

pasien? 

Ngasih motivasi, ngasih 

konseling, 

terus...Eee..pendukungan untuk 

pertemuan.. 

G1 

4. Mbak lulusan apa sih 

sekolahnya..terakhir? 

Enggak ah, gak...gak sekolah aku 

mbak hahaha 

 

5. Gak..hehe yang 

terakhir mbak.. 

Terkahir Diploma, cuman gak 

lulus mbak, nikah..ahahaha 

Diploma di UNMU Universitas 

Muhammadiyah di Malang 

 

6. Tapi bagus lho, gak 

perlu jadi psikolog bisa 

memberikan 

konseling.. 

Kan sekolah..saya masuk LSM, 

masuk LSM itu sekitar tiga bulan 

di sekolahkan di Jakarta sekolah 

konseling 

 

7. Oh..ada ya sekolah 

khusus konseling? 

Jadi khusus staffnya aja yang 

dikonselingkan, jadi memang dari 

bantuan pihak WHO mungkin 

mbak yang untuk sekolahnya itu 

lho 

 

8. Kok mbak bisa 

ditunjuk jadi 

pendamping itu 

gimana ceritanya? 

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 

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. 

Suami saya pemakai narkoba aktif 

mulai dari tahun 90an 

sampai..sampai detik ia meninggal 

masih pakai narkoba. Jadi setelah 

itu positif HIV yo pengobatan, 

A 

C 
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pengobatan anak suami ya saya. 

Cuman anak saya sudah masuk 

AIDS mungkin 

9. Itu anak yang kedua ya 

mbak? 

Iya anak kedua, cowok yang 

meninggal. Setelah anak saya 

meninggal selang 6 bulan suami 

saya juga meninggal. Suami saya 

meninggal di Rumah Sakit 

di...Ee..obat..Ee..apa di karantina 

obat di Bogor itu. Nah setelah itu 

ditinggal suami saya selama saya 

sudah pengobatan, jadi dampingi 

suami pada saat itu saya sudah 

pengobatan masa pemulihan. 

Saya pernah drop CD 4 sampai 

25 dan dukungan dari suami 

sangat bagus. Jadi pengobatan 

dicarikan yang baguslah. Jadi 

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. 

Sampai lebaran itu, mertua saya 

itu masih suka ngirim rendang 

empal atau apa gitu. Tapi yo 

gimana yo, namanya nyawa. 

Walaupun anak saya sama suami 

sudah tidak tertolong 

C 

A 

D2 

10. Tapi anak sama suami 

juga periksa disitu? 

Iya..eee..anak..kita konsultasi 

mbak kalau sama sing 

profesornya, soalnya anak saya 

meninggalnya di Santo Carolus 

Jakarta dirumah sakit itu kan 

sudah ditangani sama dokter 

disitu. Nek suami saya di 

karantina obat itu..eee..di Rumah 

Sakit 

 

11. Meninggal suami? Meninggal suami 2005 bulan 

berapa ya..jarak 6 bulan 

 

12. Jadi mbak sama suami Iya 2005, setelah itu C 
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itu didiagnosa itu 

tahun 2005? 

pengobatan..sudah 

pengobatan..2005 2006 masa 

janda saya sampai 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  

E3 

E1 

 

13. Terus mbak? He’eh setelah saya menikah 

dengan suami saya itu asli 

grobogan, saya pindah ke sini.. 

E3 

14. Jadi barusan mbak 

2017? 

Suami saya yang pertama Jakarta 

orang asli Padang terus menikah 

di Banyuwangi saya diboyong 

kesini di Grobogan 2008 saya 

minta surat rujukan dari sana 

maksud saya untuk rujukan disini. 

Saya dikasih, pas hari itu Agustus 

2008 saya lihat karnaval di 

simpang lima kok ini..di Rumah 

Sakit Yakkum kok ada tes VCT 

disini. Perasaan oh disini ada to 

tes VCT disini, langsung kesini 

ketemu sama bu Riris. Dites, 

sudah pengobatan belum, Oh 

sudah pengobatan mbak? Obatnya 

mana? Uhmm berarti kan tidak 

usah dites lagi. Suami saya dites, 

alhamdulilah negatif. Terus saya 

E3 

C/E4 
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dirujuk ke Citarum. Pertama kali 

disini itu di Rumah Sakit Panti 

Wilasa, 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..itu lho dokternya itu gitu.. 

berarti bisa ya gitu lho 

mbak..Terus itu belum masuk 

KDS mbak saya, pas itu saya 

dikenalin KDS itu sama mbak...itu 

ada pendamping saya PKBI mbak 

Anita saya dikenalkan sama mbak 

Yeni. Mbak Yeni itu ODHA lama 

ODHA juga disini 

15. Dia juga pendamping 

mbak? 

Sebentar mbak, saya kenalan 

sama mbak Yeni, 

saya apa..saya sama dikunjungi 

dirumah ketemuan terus saya 

diajak pertemuan. Lha pas itu 

2008 itu Cuma ada 3 orang yang 

positif HIV. Maksude yang 

katahuan yang mau diajak 

pertemuan. Tambah tahun tambah 

tahun tambah 

menambah..Ee..saya tetep 

maksude ada pertemuan saya 

D3 

F 

G1 
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datang terus walaupun dapat 

amplop atau gak dapat terus di 

Karyadi saya ya dateng terus. 

Mungkin, Ee..trus ada program 

turun di per kabupaten ada 

program turun dari Peduli Kasih 

sampai sekarang saya kerja 

disitu. Peduli kasih siapa 

yang..Emm disini di komunitas 

kan ada ketuanya, alhamdulilah 

pas itu mas Ikhwan..Ee..eeh 

belum mas Ikhwan ketuanya, 

siapa ya..mbak Yeni kayaknya 

masih. Jadi kira-kira yang aktif itu 

siapa terus nunjuk aku..gitu.. 

Pertama gak yo konselor 

dulu..konselor, konseling dulu 

pertama..saya megang konseling 

dulu 

16. Itu sebelum 

disekolahin kan mbak, 

berarti? 

He’e.. belum disekolahin saya di 

ambil di rekrut dulu sama PEKA. 

Nglamar diterima terus pokoke 

kayake program itu program 

kemanusiaan gitu lho mbak. Terus 

saya diterima terus saya 

disekolahkan di Jakarta kayak 

pelatihan gitu 

F 

17. Sebelum jadi 

pendamping sekolah 

konseling gitu ya 

mbak? 

Konseling dulu.. G1 

18. Iya terus mbk? Di sekolahin cuma 2 minggu kok 

mbak 

 

19. Lha ya terus jadi 

pendamping itu tadi 

Konseling dulu saya, konseling itu 

Ada 2 tahunan 

G1 

20. Oh 2 tahunan.. He’e..Terus program baru datang 

lagi untuk pendamping. Staff 

konseling sudah gak ada, jadi 

diganti untuk pendamping lebih 

tinggi lagi maksud’e. Jadi 

pendamping itu mencakup 

konseling juga, mendampingi 

G 
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ODHA di rumah, di rumah sakit, 

mendampingi ODHA hamil, 

semua mencakup 

21. Berarti juga kalau 

mbak mendampingi di 

rumah juga datang di 

setiap rumah gitu? 

Iya...Grobogan ii....iki to aku 

ngiyak-ngiyak karo mas’e iki 

(menunjuk temannya)..hahahaha. 

Ya datang ke rumah tapi yo yang 

didatangi itu dengan kriteria 

mbak, yang pasien-pasien baru 

terus yang putus obat terus pasien 

hamil itu tak datengi 

G1 

22. Terus mbak itu dari 

ketahuan itu dari 2005, 

berarti mulai itu 

langsung dikasih obat 

itu  kan? 

Iya..He’e  

23. 2005 sampai ini gak 

putus sama sekali itu? 

Alhamdulilah, ojo sampek mbak..  

24. Iyo maksudnya... Tapi nek lupa ya pernah, 

manusiawi ya mbak..nek lupa 

pernah. Tapi gak pernah kalau gak 

sampai minum mbak 

 

25. Iya jangan sampek 

mbak.. 

Efeknya putus obat ya 

bisa..efeknya gak keliatan, Cuma 

nanti selang setahun selang dua 

tahun nanti kembali ke AIDS lagi. 

Iya obat ini cuma menurunkan 

virus bukan menghilangkan 

virusnya itu. Nek viruse terbunuh 

kan kita sehat..Ehh...kita bisa 

sembuh. Ini kita bisa sehat tapi 

gak bisa sembuh. Tim saya kan 

ada 3 orang, saya mbak T sama 

mas P 

 

26. Yang dari Grobogan 

itu? 

He’em yang dari Peduli Kasih, itu 

kita mendampingi ODHA terus 

mendampingi di layanan, 

mendampingi 

dirumah..Ee..memberikan 

konseling, konseling penerimaan 

status, konseling kepatuhan obat, 

konseling pencegahan positif. 

G 
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Pencegahan positif itu artinya kita 

harus setiap hari itu 

mengingatkan mereka pakai 

kondom..ayo pakai kondom 

gitu..terus kepatuhan berobat itu 

setiap ketemu obatmu harus tepat 

waktu ya..jangan sampai putus, 

itu setiap temen-temen pasti 

seperti itu. Terus kita berjejaring 

juga dengan KPA, Dinas 

Kesehatan, Dinas Sosial, 

BP3AKB, Dispora, semuanya kita 

jejaring 

27. Semuanya ya..hehe He’em..Dengan Puskesmas, 

Puskesmas seluruh kabupaten 

Grobogan mbak, tapi yang aktif 

baru puskesmas Toroh, Gubug, 

sama Klambu terus Puskesmas 

Godong itu sudah sering ksih 

rujukan, Wirosari dah sering 

saling merujuk pasien 

 

28. Aku mau tanya mbak, 

maaf kalau mengingat 

lagi yang dulu-dulu ya 

mbak.. 

Emm..gapapa mbak..wes..wes 

sering kok hehehe 

 

29. Pas pertama kali 

dirasain mbak 

terinfeksi gimana? 

Terinfeksi?  

30. Iya terdiagnosis itu 

tadi, apalagi kan 

pertama yang tau 

terinfeksi kan 

anaknya. Nah itu 

rasanya gimana mbak? 

Lha pas itu posisinya aku ngedrop 

mbak. Jadi yang mengcover 

pengobatan semua kan diurusi. 

Aku gak, pokoke aku terimo resik, 

aku gak ngapa-ngapin gitu lho 

mbak. Yang penting aku nungguin 

anakku, yang ngurusi obat itu 

siapa, pokoke aku diem ditempat. 

Jadi ya pas...pas dipanggil dokter 

itu kan dikasih tau hasilnya ini 

kan harus ku sendiri kan yang 

mendengarkan, itu ya didampingi 

sama keluarga, tapi keluarga aku 

diluar. Itu posisi anakku di ICU. 

A 

D2 

B1 

C 
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Suamiku..suamiku belum down itu 

masih dampingi aku. Ya rasane yo 

kayak runtuh dunia ini..hahahaha 

maksude..maksude salah ku ki 

opo, ya pernah terlintas nyalahke 

suami ya pernah..ya maksude ya 

kayak dendam ya kayak gimana 

pernah tapi gimana ya mbak ya 

tak ikhlaske 

31. Gara-gara suami pakai 

narkoba itu ya mbak? 

makanya merasa… 

Iya, keluarganya yo kayak merasa 

bersalah, maksude kasihan sama 

saya gitu lho..Jadinya mereka 

memberikan dukungan yang 

penuh ke saya. Alhamdulilah nek 

materi, materi saya dulu tidak 

merasa kekurangan. Ya 

Alhamdulilah...jaman 2005 itu 

saya pernah mengalami beli ARV 

yang efavirenz itu dulu beli, 

belinya itu dulu di Rumah Sakit 

Kanker Darmais. Itu soalnya beli 

masih jarang obatnya, masih 

terbatas juga obatnya masih ke 

charge dulu itu efavirenz itu.. 

D2 

32. Terus abis anaknya itu 

langsung mbak di tes 

sekalian itu sama 

suami? 

Langsung itu mbak. Langsung 

dites, anakku kan diambil 

darahnya langsung anaknya 

positif langsung saya dites 

A 

33. Sama-sama positif... Iya sama-sama positif semua A 

34. Itu berapa bulan mbak 

pemulihan mental? 

Lama mbak, yo..nek..nek mental 

aku itu ada bulanan, itu kan aku di 

kamar ngedrop. 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 sudah masuk 

AIDS, sudah ada jamur sudah ada 

TB CD 4 25 

B1 

35. Berarti selama itu Ee..Sebelume..Eee..gatau pas  
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mbak juga gatau 

ternyata sudah AIDS? 

apakah sebelum 

didiagnosis kan mbak 

tidak merasakan 

gejala-gejalanya? 

hamil anakku itu pas anakku yang 

kedua itu sudah ada keputihan. 

Tapi kan..tapi keputihan gak 

kayak orang normal, keputihannya 

itu kayak puith banget 

36. Putih kentel? Putih kayak kapas itu lho mbak, 

kapas tapi basah dikit kayak gitu. 

itu keluar sendiri, bidanku itu juga 

ngeluh kok keputihannya kok 

beda ya gitu.. Tapi Alhamdulillah 

pas anakku lahir dah ga keputihan 

lagi. Tapi belum tau aku positif 

itu, terus badanku kok tambah 

kurus, bobot 45 jadi 35 kok mbak, 

turun 10kg. Terus abangku yang 

nomer 2 apa yang nomer 1 ya? 

“Mah, si Eka kok badannya abis? 

Iyee ya, kenapa ya?” terus ya itu, 

anakku kan yang..Eee...abis 

melahirkan tadi dilalah 

diimunisasi BCG langsung batuk 

terus mbak itu, gak berhenti-henti 

A 

37. Usia berapa itu? BCG kan baru lahir to..baru umur 

2 minggu to, anakku itu gak ada 1 

bulan mbak meninggal, masih 

bayi. Langsung kok batuk terus. 

Kan yo bener anakku positif HIV 

gaboleh BCG dulu. Dah itu 

diperiksain kemana-mana gak 

sembuh terus ditaruh di Rumah 

Sakit Carolus itu terus dicek itu, 

kok anak segini kok paru-parunya 

sudah ke serang dari mana ini? 

Paru-parunya kan sudah kena 

karena imunisasi itu tadi karena 

kita gak tau to 

B1 

38. Berarti udah terlalu 

lama ya mbak gejala-

gejalanya? 

Setelah itu kok badanku kok 

turun, belum tak rasain belum 

ngrasain apa-apa mbak itu aku. 

Tapi kaki ini to rasane udah gatel-

gatel gitu, kayak digigit nyamuk 

A 
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gitu to mbak, tapi sekarang udah 

gak ada. Kayak digigit nyamuk 

sedikit gitu gatelnya minta ampun 

mbak. Wah pokoknya nyamuk 

baru kayak gini tuh gatel banget 

39. Setelah 2005 di tes itu, 

mbak sama suami saat 

didiagnosis itu udah 

masuk stadium berapa? 

Sudah masuk AIDS mbak.. A 

40. Sudah AIDS ya..itu 

stadium 4 ya mbak? 

Iya, AIDS stadium 3...4 A 

41. Lha terus 2 bulan itu 

mbak yang dirasain? 

Nah jadi, aku sampai dirumah, 

suamiku ditaruh di RSKO, 

anakku sudah meninggal itu, 

suamiku direhab untuk 

pengobatan.. 

B1 

42. Di Bogor itu tadi ya? He’e..biar gak kecanduan obat to 

mbak. Di rehab, itu aku bolak-

balik ke RSKO walaupun kondisi 

drop tapi itu dianter..tetep dianter 

terus 

D2 

43. Nah yang nganterin? Abangku sendiri. Aku kan punya 

abang 4..Eh..Abang 2 adik 2. Lha 

suamiku tunggale 5 mbak, anake 5 

mbak 

 

44. Berarti itu mbak 

ditinggal meninggal 

anak, suami direhab, 

mbak dirumah Ibu? 

He’eh di rumah mertua  

45. Oh di rumah mertua, 

terus? 

Dirumah mertua, kan aku aslinya 

Banyuwangi, tinggal di Jakarta 

sama mertua. Kayak 

gitu..Sebenere ini aku sudah 

dibikinke rumah mbak, di Padang 

Sumatra Barat cuma karena aku 

hamil aku diboyong kesini..ya 

gitu..pengen dirumati, kan anakku 

yang pertama kan sudah 

meninggal. Soale kan kayak 

trauma gitu mertuaku kan aku kan 

menantu pertama takut 

kehilangan cucunya lagi. 

D2 
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Wuuh....pokoke udan tangis mbak 

2005 itu 

46. Dianterin abang itu, 

dari abang kandungnya 

mbak? 

Abang kandungnya suamiku, 

ipar..abang ipar 

 

47. Terus pihak 

keluarganya mbak 

sendiri gimana? 

Nah.. Saya sampai sekarang 

belum open status sama keluarga 

sama ayah sama ibu sama adik 

E2 

48. Sampai sekarang? Tak pendem sendiri mbak, cuma 

suami tok yang tau, sama 

keluargaku di Jakarta 

E2 

49. Padahal itu sudah 

berapa tahun mbak? 

Padahal ayahku yo jengak-jenguk 

ke Jakarta mbak dulu, pas posisi 

aku di Jakarta 

 

50. Berarti keluarga dari 

suami juga gak 

memberitahu? 

Gak berani to mbak mereka, nek 

aku gak ngijinin. Mereka kan 

sudah tau kode etik’e to. 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 

E2 

E1 

 

51. Sampai sekarang 

statusnya mbak tentang 

masalah punya sakit 

itu gak tau? 

Taunya mereka ya aku sehat  

52. Terus anaknya mbak 

yang meninggal 

taunya..? 

Taunya ya sakit, sakit biasa gitu  

53. Terus kerjaannya mbak 

juga gimana? 

Taunya mereka aku kerja di LSM 

kayak gitu jadi pendamping 

 

54. Tapi tentang penyakit 

itu juga gak tau? 

Gak tau...soalnya kan jauh to 

mbak.. 

 

55. Gimana mbak caranya, 

yang dirasain selama 

itu? 

Ah..aku happy-happy aja mbak, 

nek sekarang lho ya..tapi nek dulu 

bedaa.. 

F 

56. Sudah berapa tahun itu 

ya dari 2005 sampai 

sekarang nyimpen 

rahasia itu dari 

orangtua kandung 

Ya rasane yo mau ngasih tau itu 

berat, berat kan nanti efeknya 

ayahku soale punya asma, 

kecapekan sedikit asmanya 

kambuh apalagi denger aku sakit 

E2 

E1 

D2 
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sendiri, pertama kali 

yang dirasain sebelum 

bangkit? 

pasti yo pikiran apalagi posisi 

rumahku kan jauh ta mbak, Jawa 

Timur sama Jawa Tengah, itu 

posisi jauh aja itu ayahku pemikir 

soale orange mbak. Anake jauh itu 

sudah kepikiran apalagi nek anake 

omahe adoh kondisinya sakit wes 

gak iso piye gak iso bayangke 

gitu.. shh..sing penting madep 

manteb sama yang Kuasa yang 

penting pendampingku suamiku 

ngerti, ngertiin aku dah..dah 

cukup 

57. Sampai sekarang dari 

keluarga suami yang 

pertama gimana? 

Suami yang pertama tau semua 

mbak, cuma keluarga intinya aja 

yang tau. Abang, adek, sama 

mamah 

E3 

58. Tau kalau sekarang 

mbak punya suami lagi 

juga? 

Tau..sudah tau..malah main ke 

sini juga kok. Jadi hubungannya 

masih baik 

 

59. Dari lingkungan teman 

gimana? 

Teman yang mana ini? Kan gak 

pada tau statuse.. 

 

60. Ya teman yang pas 

2005 itu, kan juga 

dapat dukungan dari 

keluarga suami, selain 

dapat dukungan 

keluarga dan suami? 

Aku di Jakarta adanya kerja dan di 

rumah kok mbak, gak pernah 

dolan 

 

61. Teman di lingkungan 

kerja? 

Teman lingkungan..kan kerjanya 

di percetakannya dewe, sama 

karyawanku tok 

 

62. Sebelum ini, mbak 

kerjanya apa? 

Percetakan di Dinas Perhubungan  

63. Di Jakarta? He’em.. percetakan dewe mbak, 

fotocopy, jualan ATK kayak gitu. 

Punya sendiri 

 

64. Kerjanya sampai? Sampai 2017. Terus aku nikah, 

aku nikah sebenere gak direstui 

mbak, karena emang dari segi 

ekonomi mungkin mertuaku gak 

suka sama calonku yang ini. 

Namane orang gak duwe, biasa 

E3 

E2 

E7 
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orangtua kan mbak..dia kuat apa 

gak biayain 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 

65. Tapi masih 

mendukung mbak ya? 

Sudah gak mau tau mbak, soale 

mungkin karena kekesalan 

maratuwaku kan..suamiku yang 

diamanahin gitu lho. “Kamu kan 

udah tau, kamu kan sudah 

menerima, E sakitnya ini 

kebutuhannya ini kamu harus 

bertanggung jawab” 

D2 

66. Dah kayak anak 

kandungnya sendiri ya 

mbak sama mertua ? 

Iyaa...kan gak punya anak cewek 

mbak, anake cowok semua mantu 

pertama aku gitu 

 

67. Bener..sayang banget 

udahan 

Sayang..sebetule sayang mbak 

cuman perbedaan pandangan aja 

sama aku, sempet berantem juga 

sama aku 

 

68. Maksdue perbedaan 

pandangan itu gimana? 

Perbedaan pandangan maksude 

suamiku ini anak wong gak punya 

gitu lho 

 

69. Oh dari situ to 

konfliknya? 

Iya dari situ konfliknya..tapi kan 

ibu mertuaku gak mau tau, “E ki 

sakit, wes iso nompo ki 

maturnuwun” gitu lho..tapi 

mamaku gak mau tau. Dinilai 

semua dari uang nek maratuwaku 

D2 

70. Karena dari ekonomi 

ya mbak? 

Ya aku gak mau nyalahin 

maratuwaku, mungkin dia pengen 

hidup yang layak, apalagi 

kondisiku sudah begini. Tapi nek 

aku lah, rejeki kan nanti 

menyertai yang penting kita 

berusaha. Ya alhamdulilah ya 

mbak, disini aku ya gak 

D2 

E7 
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kekurangan apapun 

71. Berarti sudah 10 tahun 

ya sama suaminya? 

Dari 2008..iya hampir 10 tahunan, 

anakku sudah umur 10..9 tahunan 

 

72. Oiya, mbak jadi 

pendamping itu, 

keinginan sendiri atau 

gimana? 

Dari pertama awal memang 

program, kita tidak memungkiri 

ini program, program jadi 

penanggulangan HIV/AIDS di 

Grobogan. Peduli kasih turun ke 

sini cari tau terus diambil dari 

komunitas orangorang yang 

positif HIV. Jadi kita carane di 

berdayakan. Alhamdulilah saya ke 

pilih, saya mbak T sama mas P. 

Terus setelah itu, saya akui 

pertama itu jabatan pertama saya 

dulu konseling, anane ya 

konseling..duduk..bosen gitu to, 

tapi sekarang itu, 2 tahun ini ta 

2018 2017 saya kerja itu gak 

ngerti wayah gak inget waktu, 

maksude selot suwe kok enjoy 

terus hari sabtu pun hari libur 

saya gak libur saya tetep ke 

rumah sakit seperti itu. Saya rasa 

itu sudah panggilan hati saya, 

udah duniane ngono lho mbak 

F 

73. Pas jadi konseling itu 

juga dari hatinya mbak 

sendiri? 

iya..kan maksude kita kan sudah 

merasakan ditunjuk. Konseling 

memang saya yang ditunjuk untuk 

konseling sama rumah sakitnya. 

Ya misalkan nek saya gak ada 

ditempat digantiin sama yang lain, 

bagian konseling gitu 

G1 

74. Berarti ada skill disitu 

ya mbak? 

Iya..ya Alhamdulilah mbak..hehe 

Kita kan tau untuk pasien yang 

baru atau pasien yang lama trus 

pasien putus obat itu konselingnya 

bagaimana..kan ada sendiri, terus 

untuk pasien yang bandel 

nanganinya gimana..kan ada 

sendiri..kita kan harus tau kriteria 

per kliennya 

G1 
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75. Nyaman ya mbak 

berarti sama 

pekerjaannya? 

Alhamdulilah nyaman mbak, 

yowes disyukuri wae lah. Intinya 

kita bersyukur wae mbak. Tapi 

memang dulu itu masa-masa saya 

baru ditinggal suami anak itu sing 

tak rasake abot itu mbak, posisi 

saya sudah sendiri...maksude 

kayak hampa gitu lho mbak dan 

abis itu sakit 

F 

B1 

76. Sempet stres ya? Sempet..cuman karena dukungan 

dari keluarga ini yang bisa bikin 

saya kuat. Tiap hari itu selalu 

diajak, pokoke jalan sama 

mertuaku itu 

D2 

 

77. Gak boleh sendirian 

ya..? 

He’eh, sampek aku tu bikin villa 

dimana itu..daerah Bandung, saya 

itu sampek yoweslah pokoke 

diajak ben lali sakite tapi tetep 

minum obat terus mbak. Kata-

kata seperti itu selalu setiap hari 

dilakukan sama mama. Masak ya 

dimasak’e opo ya dimasake.. 

D2 

78. 2 bulan mbak bisa 

bangkit? 

Uhmmmm...nek mentale 2 bulan 

mbak, nek fisike 1 Tahunan lah 

B1 

79. bagus mbak, terus? Aku itu lho mbak, terapi TB itu 

kan obate akih ya mbak. Kemana-

mana mesti bawa obat. Itu ada 

salah satu obat yang namane apa 

aku lupa, pokoke buat TB....pas 

itu kondisi suamiku masih ada, 

masih menemani aku, itu aku 

diajak ke Sukabumi atau kemana 

ya? Kerumah karyawanku to, aku 

to ngedrop disitu, ternyata aku 

minum kotri itu sudah 1 minggu 

kok terasa bibirku kok tebel-tebel 

terus kakiku itu merah-merah 

kayak memar-memar gitu. 

Semuanya rasanya gak enak 

semua badan itu, rasane kayak 

pengen meriang. Aku langsung 

pulang to, diajak pulang lagi ke 

D2 

B1 
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Jakarta dibawa lagi ke Profesor 

yang itu ternyata ada alergi obat 

itu tadi 

80. Terus diganti? Diganti sama antibiotik yang lain, 

gak tau obate opo..nganti wes 

bingung kakean obat mbak. Itu 

mbak, kondisiku itu kuku-ku itu 

wes parah, nyampai Jakara itu to 

berapa jam..Sukabumi Jakarta 

berapa jam sih? Bibirku itu wes 

kayak monyet gitu bengkak terus 

mata ini bengkak, terus kulit..kulit 

kayak terbakar itu terus kuku itu 

kayak meh copot gitu, rambut itu 

tiap hari rontok..ya semua itu 

karna kotri itu tadi, nek obat 

parunya aku gakpapa 

B1 

81. Kayak kemo gitu 

berarti ya? 

Hm..lebih parah malah mbak, 

karena kuku iki iso copot dewe kok 

mbak. Kuku i to mbak, kuku 

semua, wes ga rupo wong aku 

mbak. Aku masuk mobil itu to 

mbak pakai jaket pakai masker. 

Itu aku dibawa ke poli..poli kulit 

wes pokoke poli kulit iyo 

B1 

C 

82. Itu 2015 ya? Gak, 2005. Itu aku masuk keluar. 

Itukan kulitku kena to.. melepuh, 

rujuk poli kulit, poli alahh..pokoke 

wes morotowoku pokoke wes 

mana ini yang dibutuhkan. Ya 

alhamdulilah aku termasuk cepet 

pemulihannya 

B1 

D2 

C 

83. Kalau secara psikis itu 

termasuk karena 

dukungan itu berarti 

ya? 

He’e..  

84. Berarti dukungannya 

tinggi banget ya, tapi 

fisik satu tahun ya? 

Iya fisik lama. Kan pemulihan 

tubuh juga 

C 

85. Ditambah alergi? Aku sunblock itu to mbak, 

sa’angger metu kan gak boleh to, 

harus harus payungan. Kan 

C 
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sunblock kan gak boleh kena 

matahari. Jadi yo istilahe dirumah 

86. Jadi secara langsung 

itu kulit gak boleh 

kena matahari? 

Nek nganu payungan, maksude 

gak langsung gitu lho mbak 

C 

87. Nah kalau kena? Ya panas to mbak, panas sunblock 

itu. Itukan maksude kulitku biar 

kembali normal. Lama mbak aku 

pakai sunblock itu lama. Dulu itu 

riwayatku di Jakarta..Hahahahaha 

Jadi nek aku liat pasien kayak gini 

disini itu wes koyo dimanjakan itu 

pasien disini. Tapi mereka itu 

malah dimanjakan intinya itu kan 

udah ada yang ngarahin apa-apa 

kan ditunjukin, kalau aku sendiri 

kan keluargaku kan cari tau 

sendiri, cari info sendiri, pokoke 

aktif semua abang-abangku itu..I 

love you semua pokoke..hahahaha 

Yawes hubungane karena 

sekarang aku menikah ini, ya 

intine kayak yang tak rasakne 

masih kurang suka mbak sama 

suamiku, soale gak pernah 

nanyake sama sekali suamiku itu 

gak pernah 

C 

D2 

88. Yang penting kan 

masih deket 

Iya masih deket sama aku  

89. Terus sama anak? Sama anakku masih deket  

90. Oiya, tadi suaminya 

meninggal kapan? 

2005, bulan opo aku lali mbak  

91. cepet berarti ya? 

Setelah didiagnosis 

langsung.. 

Pokoke selama 6 bulan anakku, 

pokoke dalam 2005 itu aku 

kehilangan 2 orang.. 

B1 

92. Sempet dampingi juga 

ya? 

Iya sempet dampingi juga, 

suamiku itu pengguna berat 

narkoba itu kok mbak 

D2 

93. Jadi masih tetep pakai 

sampai akhirnya 

meninggal? 

Di RSKO meninggalnya, sudah 

dikurangin, tapi tetep masih pakai 

tapi kan di RSKO itu kan gak bisa 

langsung sekali itu kan gak bisa 
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mbak. Mungkin ini..dosisnya ini, 

mungkin yang biasa pake’e sehari 

bisa sekali sampai empat kali to 

itu sehari jadi sekali putaw, 

suntikan. Aku iki wes mbak, 

Pokoke wes mbak, aku urip dadi 

bojone wong pemakai ki 

wes..baru beli apa gitu tau-tau 

dijual 

94. Sama suami yang 

pertama? 

Ho’o sama suamiku yang pertama 

itu! Ngabisin banyak itu 

mbak..rolling door, pintu rolling 

door itu lagi tak pesen didol 

digotong karo wong mboh 

ngongkon wong..nyuruh orang 

kayak gitu mbak dijual tau-tau 

mbak, aku pulang dari toko 

to..”lho kok gak ada?” ya karo 

morotuwoku ya ditebus meneh 

 

95. Hehehe iya mbak, 

trus? Jadi kesannya 

dimanjain gitu ya? 

Maksude mungkin kelebihanku 

dulu materi, mungkin nek anake 

orang gak punya suamiku itu 

mungkin dah gak ada dari 

kemaren-kemaren. Aku itu to 

mbak, mungkin aku yowes ora 

ono..Corone nek gak mudeng 

pengobatan dimana, obat yang 

ditebus gimana, nek kita gak 

kreatif sendiri kan HIV kan butuh 

memahami mbak, memahami HIV 

itu sakit apa. Nek kita gak 

memahami HIV pengobatane yo 

dianggep kayak loro biasane kuwi 

padahal enggak. HIV yo itu tadi 

kepatuhan berobate 

C 

96. Pertama kali itu juga 

gak tau tentang HIV 

ya? 

Nek aku ya gak tau to mbak..  

97. Lha ya langsung cari 

tau itu ya mbak? 

Aku mendalami HIV yo disini, di 

Grobogan ini 

 

98. Baru-baru ini bener-

bener mendalami? 

Karena memang disini bener-

bener gak ada kegiatan to mbak, 

D2 
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jadi alhamdulillah suamiku juga 

mensupport aku 

99. Pindah kesini 2007? Iya 2007. Eh, 2008  

100. 2008 baru pindah disin 

lagsung nikah itu ya? 

2008 udah menikah, terus pindah 

kesini 

E7 

101. Faktor-faktor mbak 

mampu bangkit itu dari 

keluarga tadi ya? 

Iya faktor keluarga dari abang-

abang, adek, mama 

  

D2 

102. Itu dari eksternalnya, 

kalau dari internalnya 

sendiri? Dari dalam 

dirinya mbak? 

Dari internalnya, aku gini kok 

mbak dulu..pernah sih, “ngopo yo 

iso loro ngene iki?” Bojoku nulari 

aku, maksude menyalahkan, 

menyalahkan hidupku sendiri. 

Setiap ndisik aku kuliah mesti aku 

moh dipek bojo, hahha pokoke 

menyalahkan diri sendiri, 

penyesalan. Tapi terus berangsur-

angsur dengan fisikku tambah 

bagus itu to, pengobatan 

mungkin tepat untuk aku, obat 

ARV ne itu juga tepat dengan 

pemulihan fisik, maksude 

langsung membaik mentalku 

juga membaik. Selot PD 

(Percaya Diri) ngono lho mbak. 

Maksude keluar ki tubuhe wes 

gak tubuhe kan dulu kurus 

sekarang berangsur-angsur 

membaik 

D1 

103. Berarti ada pemikiran, 

“Oh aku masih ada 

kesempatan untuk 

bangkit lagi, dilihat 

dari fisiknya.” 

Enggaaakk...aku dulu gini, 

pemikira untuk bangkit lagi itu 

secara alami gitu lho mbak, jadi 

tuh gak kepikir gitu lho. Sing 

penting aku, dokter nyuruh apa 

aku minum obat ini. Tapi aku 

orange rajin mbak, maksude 

disuruh dokter apa gitu, aku 

lakukan itu. Jadi apa yang aku 

lakukan itu hasilnya itu ternyata 

itu, aku bisa hidupku lebih baik 

yang gak aku sadari gitu lho. 

Ternyata yang aku lakukan 

D1 

C/E4 
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membuahklan hasil. Yang penting 

pas saat itu tuh, aku berobat dan 

berobat aja. Aku gak mikir yang 

lain-lain yo endak. Aku harus 

menata hidupku ini-ini endak aku 

mbak 

104. Yang penting berobat 

ya? 

Iya, saat yang itu aku lakukan ya 

itu 

 

105. Ada semangat berobat 

ya mbak? 

Orang yang punya ini to, 

ah...gimana yo, hidup sudah ada 

yang ngatur. Maksude aku yakin 

apa yang aku lakukan, maksude 

sing penting intine aku fokus ke 

kesehatnku dewe. Lha wong 

awakku melepuh-melepuh yo 

sopo sing gelem. Dulu aku kayak 

gitu mbak, tapi sekarang 

maksude dengan pulihnya 

kondisiku terus aku kenal 

sama..maksuden kenal sama 

calon suami, suamiku yang 

sekarang ini to mbak, aku gak 

punya pikiran mau ditolak atau 

piye, nek wes gak seneng yowes. 

Gak..gak tak pikir dulu aku 

soale, mungkin kelebihanku itu 

mbak, gak pemikir banget 

C/D1 

106. Pas pertama kali down 

itu tadi ada gak 

kepikiran buat gimana 

ya? 

Bunuh diri?  

107. Ya...kayak depresi gitu 

lho 

Gak...gak ada..  

108. terus? Itu tu aku karena kondisi fisikku 

yang bener-bener drop. Nek gak 

drop paling aku yo nyantai mbak. 

Lha wong karena drop itu tadi 

kan aku itu harus dikamar, apa 

jalan sedikit aja capek..kan gitu. 

Itu yang membuat tambah 

mentalku down. Keluar kerumah 

mesti kan orang lain melihat 

B1 
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badane kurus 

109. Lha ya terus “iki aku 

ngopo to kok kayak 

ngene to terus aku wes 

kesel lah” 

Pernah sih mbak sekali, dirumah 

itu kan..Eee..jujune morotuwo ku 

kan gak jijik’an kan mbak, aku 

maem itu yo aku jaga sendiri, 

maksude itu “mah, itu bekas E..” 

tapi mama ku tuh gakpapa, kan 

aku kan ada TBCnya. Ya pernah 

sih maksude, aku sendiri yang 

merasa kayak piye ngono..gak 

berguna, maksude ning kene 

kayak nular-nulari orang. Kayak 

gitu ya pernah sih mbak. Tapi ya 

pas masa-masa drop itu aja, tapi 

seiringnya waktu ya udah bisa 

menerima 

D2 

B2 

110 Itu wajar, seiring 

waktu ada 

dukungan..Oh..ternyata 

keluargaku 

mendukung jadi gak 

ada pikiran gitu lagi? 

Iya...sudah gak ada  

111. Yaudah, gitu aja dulu 

ya mbak. Buat pertama 

ini gini aja dulu, pasti 

bakal ada lagi hehehe. 

Makasih ya mbak 

Iya mbak sama-sama  

 

b. Wawancara Subjek 1 yang ke-2 

No Pertanyaan Jawaban Koding 

1.  Selamat siang mbak Selamat siang juga mbak  

2. lanjut wawancara 

yang kedua ya mbak. 

Mbak pekerjaan 

sebelum pendamping 

dulu apa sih mbak? 

Dulu pekerjaan sebelum menjadi pendamping 

saya bantu usaha dagang dipercetakan di Jakarta 

dulu.. ee ya selama 4 tahunan dipercetakan. Ee 

setelah itu sebelum eee menjadi pendamping ini 

ee saya fokus di ibu rumah tangga maksude 

berhenti bantu dipercetakan 

 

3. Sudah berapa lama 

mbak kerja 

dipecetakan? 

2002 sampai 2005, 4 tahunan  

4. Lalu sampai sekarang Ibu rumah tangga  
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selain pendamping? 

5.  Lalu hobbi mbak apa? Hobbinya ya seperti orang biasa mbak, 

kebanyakan eee memang suka masak satu, yang 

kedua ee travelling kayak jalan-jalan gitu sama 

keluarga sama temen-temen, kerja juga 

 

6. Lalu cita-citanya apa 

mbak? 

Duluu ee duluu pas masih sekolah cita-citaku, aku 

ingin jadi dokter. Ee tapi gak kesampaian hehehe 

 

7. Tapi gakpapa mbak, 

kan sekarang jadi 

pendamping 

Iya Alhamdulillahnya kerjanya malah dibidang ee 

kesehatan dipelayanan hehe 

F 

8. Saya mau tanya 

mbak, keadaan psikis 

mbak sebelum 

terdiagnosis gimana? 

Keadaan psikis sebelum terinfeksi dulu ya seperti 

orang biasanya seperti orang umumnya sehari-hari 

paling ee kerja eee udah nikah tow ya setelah 

kerja pulang ke rumah ee kalo gak yaa ee malam-

malam itu jalan-jalan sama suami, ya gitu-gitu aja, 

hidup-hidup rukun sama suami sama keluarga ee 

ya gak ada apa-apa 

 

9. Pernah merasakan 

sedih atau gimana 

gitu mbak? 

Ya pernah sedih, sedihnya ee ya wajar namanya 

orang rumah tangga pasti ada masalah tapi gak tau 

sampek sedih banget gituu 

 

10. Kalo keadaan fisiknya 

mbak? 

Fisiknya dulu, aku malah gak pernah sakit gak 

pernah flu jarang banget. Pernah sih pas masih 

kecil dulu SD kelas 1 tipus aku pernah tapi udah 

gak pernah kambuh lagi sampai aku nikah lagi 

gak pernah sakit-sakitan. Itu cuman pas SD 

sekarang udah gak pernah 

 

11. Lalu kegiatan tadi 

kerja terus? 

Iya aku itu berangkat setengah 6 pagi ke toko 

pulang sore jam 5 jam 6 nyampek rumah itu 

langsung tidur ee belum mandi itu tidure nanti 

mandinya malam jam 8 jam 9 itu baru maem 

malam ya kayak gituuu kayak gituu teruusss nek 

di Jakarta dulu. Gak pernah keluar-keluar gitu, 

nek keluar ya jarang kayak pas di toko lagi sepi 

itu keluar kyak belanja atau apa-apa gitu 

 

12. Keadaan fisik dulu 

sebelum mengetahui 

jika terinfeksi HIV 

gejala-gejalanya 

seperti apa sih mbak? 

Sebelumnya masih baik-baik saja sih, cuman 

lambat laun kan pas saat aku divonis HIV 2005, 

2004 aku kan melahirkan anak pertama itu, itu 

masih sehat-sehat saja, cuman anakku yang saat 

saya lahirkan yang pertama itu pas umur berapa 

bulan barusan, pas lahir normal biasa sehat 

bobotnya juga sehat anaknya juga sehat, maksude 

perkembangannya juga baik. Cuman pas beberap 

A 



218 
 

 
 

bulan itu tiba-tiba timbul sariawan gitu, aku baik-

baik saja. Terus pas itu anakku meninggal tow 

karena sariawan itu, aku baik-baik saja. Terus aku 

hamil lagi jarak gak ada setahun aku hamil lagi itu 

anakku yang kedua nah itu kondisiku sudah 

semakin menurun tapi itu aku belum tahu lah ya 

kalo aku terinfeksi itu 2004 hampir 2005. Gak 

sakit-sakitan sih mbak, cuman agak kalo apa 

sedikit capek gitu terus kalo digigit nyamuk sedikit 

bentol, sampai ini kayak gatel korengan gitu, 

padahal digigit nyamukan itu, kalo orang 

normalkan digigit nyamuk kan biasa aj kan. Udah 

kayak gitu kakiku tok itu tangan endak. Kakiku itu 

wes koyok wong goresen mbak tapi tanganku 

enggak, itu pas aku hamil besar itu. Melahirkan 

anakku itu ya normal belum tahu juga, nah anakku 

yang kedua juga akhirnya meninggal kondisinya 

pas saat habis diimunisasi VGC dia langsung 

batuk-batuuuukk terusss di opname sampek 

langsung masuk ICU, paru-parunya tahu-tahu 

udah jelek yang separo. Nah dokter curiga 

“kenapa kok anak usia belum ada satu bulan kok 

paru-parunya bisa seperti itu”, langsung ditanya 

pekerjaan suami, riwayat, melakukan konseling 

gitu langsung mengarah ke HIV terus suamiku 

dites aku dites VCT, anakku juga hasilnya positif, 

lalu suamiku dites hasilnya positif semua.. laah 

itulah awalnya. Ya pertama-tamanya sih aku baik-

baik saja gak pernah punya sakit-sakit apapun 

13. Jadi pas punya anak 

kedua itu baru 

merasakan gejala-

gejalanya ya? 

He.em  

14. Pernah gak mbak pas 

sebelum terinfeksi 

melakukan aktivitas 

olahraga gitu? 

Pas di Jakarta dulu itu aku gak pernah mbak, 

paling yow jalan pagi itu pernah kalo pas minggu 

itu pas libur, itu paling muterin komplek gitu tok 

itu ya sama suami 

 

15. Pola makan gimana 

mbak? 

Pola makan aku kayake kurang teratur mbak neng 

nek pagi aku tetep sarapan, cuman kalo siang aku 

sering nunda-nunda, sore gak maem malem baru 

maem kadang maem kadang gak maem jam 2 gitu 

aku gak teratur mbak kalo maem 
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16. Tapi lambung baik-

baik saja mbak? Atau 

pernah kena maag? 

Gak pernah punya masalah maag, gak pernah 

punya maag, gak pernah sampai sekarang 

Alhamdulillah 

 

17. Lalu bagaimana mbak 

hubungan sosialisasi 

dengan keluarga? 

Aku sama keluarga, ini baik hubungan keluarga 

suami dan saya ya? 

 

18. Hubungan dengan 

suami mbak 

Hubunganku baik-baik saja dengan suami, 

suamiku itu cuek tapi ya penyayang orangnya 

mbak, ya baik-baik saja, gak ada masalah apapun, 

gak ada masalah. Cuman suamiku kan pecandu 

narkoba memang kadang kami berantem gara-gara 

itu aja dia, tau-tau aku beli sesuatu aku simpan 

tau-tau dijual terus aku emosi tapi aku orange kalo 

ilang yowes ilang nanti cari lagi. Soale memang 

keluarga dari suamiku mampu, apa lagi aku 

menantu pertama suamiku itu anak ke 4 anaknya 

cowok semua, jadi wes koyok anake dewe gitu loh 

mbak kan cewek sendiri. Mertuaku itu apapun 

diperhatikan, jadi apapun yang kurang dan kalo 

aku minta pasti langsung dikasih, dulu seperti itu 

sih mbak kehidupanku . cuman kalo masalah ee ya 

kalo suamiku kecanduan itu tok sih intine seng 

bikin aku kadang marah sampek aku pengen 

pulang ke banyuwangi, kan asliku banyuwangi. 

Ya pokoknya gitu.. tapi pikiran bercerai aku gak 

pernah ada, ya sekedar jengkel yow gitu sama 

suami 

 

19. Jadi sama keluarga 

dari suami baik-baik 

saja ya mbak? 

Baik-baik saja, malah keluarga suamiku itu 

mendukung sekali, jadi baik-baik saja 

 

20. Kalo hubungan 

dengan keluarga 

kandung mbak sendiri 

gimana? 

Kan karena saya tinggalnya sama suami kan 

otomatis keluargaku di banyuwangi semua tetep 

komunikasi tetep berjalan, kadang ee beberapa 

bulan sekali orangtuaku ke Jakarta begituu 

 

21. Kalo hubungan 

sosialisasi dengan 

masyarakat atau 

lingkungan gimana? 

Eee he.e dengan tetangga deket kayak sebelah 

rumah dulu itu baik saja, kayak kalo aku pas 

pulang kerja gitu aku sempetin ngobrol keluar, 

kalo di Jakarta kan memang biasanya kayak 

tetangga saja gak kenal, tapi kalo aku enggak 

sama tetangga aku kenal semua 

 

22. Kalo sama temen 

deket mbak? 

Nah kalo temen deket aku enggak, paling sama 

karyawan gitu paling aku, karyawan-karyawan di 
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toko. Kalo temen deket itu wes kayak sodara 

semua, sepupu suamiku lah atau apa sudah sodara 

semua. Aku gak punya temen malah kalo di 

Jakarta, soalnya kan aku asli Banyuwangi 

23. Jauh ya jadinya kalo 

sama temen-temen 

sekolah dulu? 

Iya jauh, komunikasi lewat hp  

24. Tapi masih baikkan 

ya mbak kontak-

kontakan gitu lewat 

hp sama temen-

temen? 

Aku udah enggak, eemmm SMA temen kuliah 

aku udah gak punya kontake apa lagi facebook 

aku gak punya, jadi wes kontake ilang semua 

mbak 

 

25. Sekarang saya ingin 

tahu, bagaimana 

keadaan psikis mbak 

setelah terdiagnosis 

HIV/AIDS? 

2005 saya kan divonis itu, divonis HIV otomatis 

secara normal ya saya kaget, pertama kaget, terus 

kecewa, nek isa ya jangan seperti ini laah kan 

gitu, kecewanya yaa aku gak ngopo-ngopo kok  

aku bisa tertular. Saat itu suamiku memang 

penyesalan banget sampek dikuburan anakku 

sampek dia bersumpah maksude yow akan 

berhenti dari narkoba itu blablabla, tapi 

kenyataane suamiku gak bisa apalagi badanne 

sakit, udah lama mbak saumiku pecandunya kyak 

gitu udah sejak tahun 90an. Eee ya hancurlah 

mbak perasaanku hancur lebuur lah mbak, tapi ya 

karena dukungan suami dukungan kakaku kakak 

iparku itu baik banget, bang andre, bang dedy, 

bang remon semuanya itu baik banget mendukung 

banget, pokoknya kalo aku kemana-mana itu gak 

pernah sendirinya mesti dianter, ke rumah sakit 

pun dianter gak pernah sendiri, makane aku disana 

gak apal-apal jalan mbak soalnya kemana-mana 

dianter, dianter.. baik semua sih. Cuman psikisku 

ya itu kaget paling sih, tapi yak arena dukungan 

itu aku bisa baik 

A 

B2 

D2 

26. Berapalama mbak 

merasakan hancur dan 

terputuk itu? 

Akuuu… udah berapa lama yaa aku, palinggg  

setahunan paling mbak, tapi ya gak ada setahun 

sih. Ya cuman koyok “kenapa sih aku bisa sakit 

kayak gini”, itu paling setahunan paling setahunan 

cuman yow aku gak terlalu sedih banget cuman 

kan terlintas pas aku sendiri gitukan “lah kok isa 

sakit gini ya”, hamper setahunan, tapi nek 

sekarang kan yow wes beda, nek sekarang kan 

B2 

E7 
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wes tak plongke udah takdir Tuhan 

27. Muncul rasa 

penyesalah ya mbak? 

Iyaa dulu, kecewa iya, penyesalan lah, hancur, 

kaget, terkejut, gak menyangka nek magsudnya 

aku itu cuman ibu rumah tangga kerja bantu 

suami di rsumah masak gak pernah kemana-mana 

setia sama suami kok isa tertular kayak gitu, gitu 

loh.. udaah ancuur 

B2 

28. Lalu keadaan fisiknya 

mbak? 

Pas itu aku kan sudah drop kan eem tak ceritain 

tadi ya itu, aku sempat pendarahan juga tapi 

setelah itu aku pulih lagi jarak setelah anakku 

meninggal itu aku badanku sudah mulai kurus, 

pertama penurunan berat badan, eee terus kulit 

kakiku itukan yang bekas digigit nyamuk itu ee 

sudah agak mengarah-mengarah ke AIDS gituu 

tahap AIDS, terus aku mulai batuk-batuk, terus 

muncul jamur-jamur, jamurnya tapi gak banyak 

dikit, terus aku batuk-batuk, demam menggigil, 

demam itu ada 1 bulanan mbak tapi aku gak mau 

dirawat inap pas itu, aku pokoke risi nek rumah 

sakit itu aku gak seneng terus keluargaku inisiatif 

dirawat di rumah, terus kontrol rutin aku dirawat 

di rumah yaa mertuaku yang merawat. Cumn aku 

didiagnosis TBC ya itu aku kena TB paru cuman 

belum parah itu aku, pengobatan  itu satu tahun 

buat TB sariawan juga itu pas itu aku masih 

ngalami, waktu itu obatnya masih tumbas itu 

selainnya sudah gratis, Nafasudin itu aku beli di 

rumah sakit kanker cuman belinya itu beberapa 

bulan setelah itu gratis semua. Mungkin stoknya 

dlu masih sedikit, sekarang udah gratis semua eee 

lambat laun pengobatan 2 bulan aku mimik 

Kotrimuksasol ee mimik obat TBC, obat sariawan, 

Kotrimuksasol itu antibiotik supaya aku gak sakit 

 

Tapi selama pengobatan ini aku sama mertuaku 

caranya diajak jalan-jalan rekreasi di Bogor, aku 

disitu aku nginep hamper selama 2 minggunan, 

ada rumah sodara. Aku nginep disitu mikirnya 

mertuaku ganti suasana biar aku gak jenuh, aku 

sudah pengobatan rutin aku sdah cocok sama 

obatnya kan itu. Malah gak taunya aku disana 

hampir satu minggu lebih aku timbul kayak 

A 

D2 

C 

B1 
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bibirku tebel-tebel eee terus badan itu kayak 

panas, tapi aku itu gak demam tapi rasanya panas 

gitu badan terus kulit bibir ini kayak tebel-tebel 

gitu, terus aku merasakan kayak gitu aku 

ngomong sama mama, “mah bibir aku kok kayak 

gini-gini-gini”, “loh kenapa?”, “ya aku gak tau”. 

Udah itu besoknya aku langsung pulang tow, itu 

jarak semalam tow mbak pas diperjalanan itu 

sudah ruam-ruam semua merah-merah semua 

langsung aku dibawa ke Profesor Juanda di 

Jakarta Pusat itu, nyampai disitu aku dipriksa tow 

aku ditanya “obatnya mana yang diminum?”, 

obatnya dibawa semua untungnya mertuaku 

sangat teliti obatku dibawa semua. “ini prof 

obatnya”, “oh ini ni obatnya yang Kotri”, ternyata 

aku alergi Kotrimuksaso. “untung anakmu gak 

terlambat, kalo terlambat besok aj dia sudah 

masuk ICU”, itu aku udah ruam semua soalnya 

kuku ini sudah merah semua gitu (sambil 

memperlihatkan kuku-kukunya) udah mau copot 

semua rambut ini rontok semua sudah itu aku 

langsung gak boleh minum Kotri lagi, pokoknya 

dalam hidup saya tidak boleh minum obat kotri, 

“pokoknya kamu jangan sampek minum kotri lagi, 

kalo kamu berobat di dokter manapun jangan mau 

dikasih kotri pokoknya kamu ingat-ingat”, kata 

Profesor. Itu aku ingat-ingat terus, sampai aku 

selalu kasih-kasih Profesor karena aku berhutang 

nyawa kan itu kan. Setelah dari Profesor Juanda 

aku langsung ke rumah sakit RSCM, aku kan awal 

berobat disitu.. terus aku kasih tau kalo aku alergi 

obat ini ini, lalu pihak rumah sakit minta maaf. Ya 

mungkin juga saat itu pendampingannya juga 

kurang, informasi untuk obat tentang efek 

samping juga kurang, jadi aku baru dikasih tau 

setelah kejadian. Mertuaku maraaah pas itu “ini 

nyawa anak saya, kenapa dari awal gak dikasih 

tahu kalo tahu ada efek samping seperti itu kan 

anakku gak tak suruh pergi jauh, untungnya kok 

gak terlambat!”. Saat itu juga langsung dicabut 

pengobatanku, dipindah di rumah sakit Kramat 

128 emm rumah sakit artis itu mbak, aku disitu 
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ditangani dokter Diyah, ya aku disitu berobat 

sampai sudah sembuh, baik banget dia itu. Juga 

mungkin aku bisa sembuh juga karena motivasi 

keluarga yang sangat tinggi, kakak-kakakku juga 

 

Misalkan ya mbak kalo mungkin kalo aku di 

keluarga yang SDMnya kurang kayak gimana 

mungkiin aku sudah gak ada kali mbak, apa lagi 

liat riwayatku kayak gitu. Yaa beruntung banget 

aku mbak, yaa meskipun suamiku pecandu tapi 

keluarganya baik banget mendukung. 

 

Yaa kecewaku ya kenapa suamiku pecandu 

hehehe, kadang yow…. Aku tu sebenere pas 

pacaran ya gak tau kenalnya waktu kuliah ya gak 

tau ya gak ketok gak keliatan, memang ya kalo 

dikamar mandi kadang suka lama nah gitukan, 

punya uang berapapun suka abis terus apa… 

lambat laun lambat laun aku dikasih tahu sama 

suamiku nek dia nininini waduh brantem lah saat 

itu, maksude beranteme, dia aku suruh jauhin 

narkoba gitu, suamiku memang gak bisa soale 

badannya dia yang meminta, badannya kalo gak 

dikasih rasanya sakit. Yawes aku gak bisa berbuat 

apa-apa 

29. Terus tadi mbak 

bilang pas udah pidah 

pengobatan di rumah 

sakit Kramat itu 

berapa lama? 

Aku di…. Kan aku terinfeksi 2005 langsung 

dibawak ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo 

itu cuman 3 bulan aku di Cipto itu, selebihnya aku 

di Kramat, sampek aku menikah sama suamiku 

kedua ini tahun 2008. He.em… aku lama di 

Kramat. Pokoke wes disana aku gak antri-antri 

langsung dipanggil aku sama susternya, tapi 

dokternya tetep bayar. Kalo disi di rumah sakit 

umumkan gratis mbak 

A 

30. Perkembangannya 

apa mbak setelah 

berobat di rumah 

sakit Kramat? 

Perkembangannya aku semakin kesini aku 

semakin membaik  yang pertama dari rambutku 

yang gundul karena rontok kukuku yang rontok ya 

aku juga pengobatan disini juga mbak ya aku 

pengobatan spesialis kulit juga, karena kulitku 

jugakan kulitku rusak karena efek samping itu tadi 

kayak kebakar looh berubah pigmenku loh mbak 

berubah , bekas luka bakar gimana sih…. Kayak 

C 

E4 

D2 
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gitu ada yang putih ada yang ireng kayak gitu aku 

lama pengobatan di spesialis kulit itu sampek 

akhirnya aku pakai sanblok itu agak mendingan, 

walaupun gak bisa seperti kayak dulu lagi kan 

kulite, namun lambat laun semakin membaik, 

rambutku juga tumbuh lagi, perubahan kukuku 

juga baik lagi sudah ganti kuku, ganti kabeh 

malahan hehehe kulitnya ganti, rambute ganti, 

wes banyak lah mbak poke wes ojo lagi..ya yang 

nemenin mertuaku juga suamiku. Sampai suamiku 

meninggal itu aku baru pengobatan 6 bulan itu. 

Ya mikirnya suamiku mau berhenti narkoba 

sampai akhirnya dia ambil keputusan di RSKU, 

dia sendiri minta rehab kan di RSKU di 

Fatmawati, tapi karena kondisinya memang dia 

kan sudah positif tapi belum pengobatan tow.. 

he.e akhirnya dia memutuskan untuk berhenti 

narkoba Cuma badannya itu sudah kayak 

Hepatitis mungkin dia ya ee jadi di wes fisiknya 

sendiri yang sudah jelek suamiku kondisine. Jadi 

di RSKU cuman 1 bulan timbul hepatitis lah TBC 

semua ngumpul komplikasi gak bisa 

diselamatkan. Memang niatnya baik, dia ingin 

berhenti terus ingin pengobatan HIV itu tapi ya 

takdir berkata lain, itu pas pengobatan awal-awal 

gitu, aku kondisinya sudah mendingan, ganti 

suamiku tow yang ingin pengobatan jadi suamiku 

terlambat. Jadi habis anakku meninggal suamiku 

meninggal 

31. Jadi sudah jelas 

banget ya mbak 

hubungan mbak 

dengan keluarga 

suami mbak baik 

banget yaa 

He.em gak ada diskriminasi gitu perbedaan gak 

ada, kayak aku maem bareng gitu gak ada 

perubahan apapun meskipun saat itu aku TB loh 

ya mertuaku gak, gak giman gitu.. yowes itu 

karena anakku gitu. “ini tanggung jawab saya, 

menantuku seperti ini juga karena anakku”, dia 

merasa begitu “dan amanah-amanah dari Tuhan”, 

dia bilang gitu 

D2 

32. Kalo hubungan 

dengan lingkungan 

tetangga? 

Kalo lingkungan belum tahu, yang tahu cuman 

keluarga inti.. itu aja yang tahu cuman keluarga 

inti 

 

33. Kalo karyawan toko? Karyawan gak ada yang tahu, tahunya ya aku sakit 

TBC 
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34. Kalo keluarga mbak 

sendiri? 

Keluargaku, ayahku ya karena punya penyakit 

asma dari kecil itu aku gak tega lah ya gak tega 

intinya wes ini aku bisa menangani sendiri, toh 

ada keluarga dari suamiku yang membantu, aku 

gk mau open dlu  sama keluargaku, kasian ayahku 

E1 

D2 

35. Sampai sekarang? Sampai sekarang, sampai aku nikah yang kedua 

ini ya gak tau kalo aku sakit ini 

E2 

36. Sampai punya cucu 

lagi? 

He.e hehe gak tau. Perjuanganku punya anak ini 

juga gak tau hehe kan juga jauh, tau paling ya 

karena komunikasi lewat hp bilangnya ya kalo 

ditanya “gimana nduk keadaane?” “sehaaaat” ya 

gitu aj gak sampek hati 

E2 

37. Tapi pernah orangtua 

mbak main ke rumah 

Grobogan? 

Iya pernah main-main  

38. Tapi ya biasa aj gak 

tau gitu? 

Ya gak tau, taunya aku sakit TBC itu saja. 

Pengobatannya sudah rutin ini yang penting 

pengobatannya 

E2 

C 

39. Taunya sekarang? Taunya sekarang sudah sembuh  

40. Kalo dengan teman 

dekat ada yang tahu 

gak mbak setelah 

mbak terdiagnosis? 

Gak ada mbak  

41. Mbak saya ingin tahu 

pengetahuan mbak 

mengenai HIV/AIDS 

itu gimana? Jadi 

sudah lama 

mengetahui tentang 

HIV/AIDS atau baru-

barusan tahu? 

Pas sebelum terdiagnosis?  

42. Iya pas sebelum Sebelum tau terdiagnosis ya aku cuman tahu dari 

TV, apa itu.. yang orang luar negri yang item itu 

pernah liat pas hari AIDS itu. Aku pertama kali 

tahu takut itu takut banget, tersirat rasa takut 

jangan sampek aku kena mikirku gitu. Tapi ya 

hanya tahu kalo serem gitu gak tau sampek bener-

bener paham itu enggak, kayak penularannya 

seperti apa, penyembuhannya seperti apa itu gak 

tau 

 

43. Lalu yang difikirkan 

saat itu apa mbak kok 

Kan lihat, lihat orang di TV itu kan dikasih tahu 

kan itu psikisnya seperti ini kayak yang drop gitu 
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sampai muncul rasa 

takut? 

ngeri lihatnya kok sampek seperti itu, badannya 

habis perubahan pigmen ngeri lihatnya 

44. Setelah terdiagnosis 

baru tahu apa itu 

HIV/AIDS? 

Setelah terdiagnosis ya aku tetep takut, takut, 

kecewa, cuman aku orange gak tipe pemikir 

maksude orak sampek tak piker, kan pasti ada 

orang yang kecewa kan ya dendam dipikir terus 

kayak gitu.. kalo aku pas saat itu kecewa iya 

sampai beberapa bulan tersirat rasa kecewa, tapi 

setiap harinya kan aku orang beragama, jadi 

aku kembalikan kepada Tuhan aku minta 

bantuan kepada Tuhan, mendekatkan dirilah ya 

disitu aku punya kekuatan, rasa tenang 

B1 

C/E1 

45. Kalo saat sudah 

terdiagnosis ada gak 

sih rasa ingin tahu 

tentang apa itu 

HIV/AIDS? 

Pas terdiagnosis? Kalo pas terdiagnosis saat itu 

aku sering-sering komunikasi sama dokter kalo ee 

kontrol itu aku sering tanya-tanya. Dulu dunia 

mayaku kan sempit aku cuman kerja-kerja, hp 

cuman buat telfon sms itu tok. Untuk internet itu 

jarang, makanya aku langsung tanya ke dokter 

gitu, “kok ini ya dok, kok anak-anak bisa terkena 

HIV juga ya dok?” nah disitu aku sedikit tahu 

tentang HIV/AIDS, tapi baru sedikit sih kayak 

penularannya lewat darah, hubungan seks, lewat 

air asi.. ya cuman sekedar tahu itu tok aku, cuman 

pengobatannya yang aku belum begitu paham sih 

dulu aku, yang aku pahami obat yang cuman aku 

minum tok 

C/E4 

46. Jadi dari dokter ya 

mbak bisa tahu? 

He.e dari dokter, dari abangku juga sih itu 

abangku sering ngasih motivasi “kamu memang 

gak bisa sembuh tapi kamu harus minum obat ini-

ini” 

D3 

D2 

47. Selain informasi dari 

dokter, mbak mencari 

tahu juga dari mana? 

Kan saat itu aku juga sering ikut-ikut pertemuan. 

Pas dulu di Jakarta di Cipto itu ada 

pertemuannya aku ya ikut, pas itu kan yang 

pertemuan ganti-ganti terus jadi aku cuman gak 

begitu tau, ya hanya tau mendalami HIV gitu 

E4 

48. Jadi tahu informasi 

HIV/AIDS dari 

pertemuan sosialisasi 

gitu ya pertemuan 

ODHA gitu ya selama 

di Jakarta? 

Tapi ya gak terlalu aktif sih mbak, kadang aku ya 

datang kadang ya enggak 

 

49. Jadi mengetahui Sebelum aku jadi pendamping aku aktif di KDS F 
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sepenuhnya tentang 

HIV/AIDS itu setelah 

jadi pendamping ya 

mbak? 

dulu aktif di komunitasku, selalu ada pertemuan, 

dapet sms jam sekian di Yakkum. Aku langsung 

berangkat mbak 

50. Jadi setelah pindah di 

Grobogan malah 

semakin aktif? 

He.e malah jadi aktif neh, soale kan lingkupe 

lebih kecil kan, kalo di Jakarta aku gk kenalkan 

lingkupnya terlalu besar. Kalo disini kan 

lingkupnya kan yow di kota kecil dan di kota 

besar beda-beda lingkupnya. Jadi mending disini 

F 

51. Jadi setelah pindah 

dan mengikuti 

komunitas dan 

pertemuan jdi 

semakin tahu ya 

mbak? 

He.em  

52. Jadi setelah menjadi 

pendamping semakin 

tahu ya mbak? 

He.em kan soale setiap hari kita menemukan 

khasus yang berbeda, jadi mendapatkan ilmu 

tersendiri 

F 

53. Lalu bagaimana 

perasaan mbak 

setelah terdignosis 

HIV/AIDS? 

Perasaanya kecewa, serasa runtuh dunia ini, 

kayake “ah ngopo sihh…”, tapi gak putus asa, 

aku gak punya rasa putus asa, pokoke… kalo 

waktu bisa diulang aku ya gak mau kayak gini, 

terus kedepane aku gimana gak punya keturunan 

gitu-gitulah pikirane dulu 

B2 

E1 

54. Pernah gak mbak 

menerima penolakan 

atau diskriminasi dari 

orang-orang gitu dari 

awal terdiagnosis? 

Kalo dari keluargaku karena aku belum open ya 

gak ada diskriminasi, kalo dari keluarga suamiku 

juga gak ada diskriminasi, dari pelayananku di 

Jakarta juga gak ada diskriminasi orang yang 

sudah berpengalaman semua disana. Kalo dengan 

lingkungan aku memang belum open dengan 

lingkungan. Lingkungan rumah dulu di Jakarta 

dan lingkungan rumahku yang disni ya aku belum 

open. Aku belum terbuka sama lingkunganku, 

cuman sama keluarga suamiku 

E3 

55. Maksudnya sama 

tetangga-tetangga 

belum open? 

He.em cuman sama layanan aku sudah open, 

seperti bidan di desa aku sudah open. Tapi ya gk 

ada diskriminasi soalnya bidan-bidanku baik-baik 

semua. Layanan di Yakkum di rumah sakit umum 

sih baik sih baik-baik saja 

E3 

56. Jadi tetangga-

tetangga disni juga 

gak ada yang tahu? 

Gak ada  
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57. Tapi hubungan 

komunikasi baik-baik 

saja kan? 

Iya baik-baik saja. Ya Alhamdulillah baik-baik 

saja, gak ada diskriminasi. Aku juga gk pernah 

opname loh mbak Hbku turun aj aku juga gak 

opname, mertuaku yang ngopeni, higinis di 

rumah, bersih di rumah. Transfusi darah pun aku 

gak boleh yaa ee lebih baik itu aku transfusi dari 

makanan, aku dibeliin susu buat penambah Hb itu 

tow. Ya Alhamdulillah Hbku naik, mungkin 

dokternya teliti langsung memberikan respon kalo 

Hbnya rendah. Pengobatan ARV aku juga cocok 

semua mbak, gak ada mual gak ada apapun. 

Diskriminasi aku juga gak ada, yaa mintaku 

jangan sampai ada diskriminasi 

D2 

C 

58. Jika boleh tahu 

alasannya mbak 

belum terbuka dengan 

lingkungan apa 

mbak? 

Ya belum siap wae mbak aku, yang penting aku 

udah terbuka saja sama suamiku tentang 

stastus. Kalo sama lingkungan aku belum siap 

saja, soalnya kalo di desa gimana yow 

pandangane yow, aku takutnya imbase ke anakku 

takutnya dijauhi atau apa 

E3 

59. Kalo tegur sapa 

dengan tetangga? 

Ya baik sih, soalnya kan juga gak tahu. Aku gak 

ada masalah sih sama tetangga. Aku orangnya 

jarang main sih jadi pulang kerja langsung pulang, 

tapi kadang ya ngobrol-ngobrol bentar gak 

sampek nonggo lama-lama gitu 

 

60. Bagaimana mbak 

memaknai hidup 

mbak setelah 

terdiagnosis 

HIV/AIDS? 

Makna yang aku petik, mungkin dari aku sakit 

ini.. mungkin pertama aku lebih tahu tentang HIV, 

aku bisa menjaga diriku sendiri, walaupun aku 

terinfeksi aku kan gak menularkan ke orang lain, 

yang kedua menjaga keluarga, maksude isa 

ngasih pengetahuan kepada suami, isa ngasih 

sosialisasi kepada suami, ketetanggaku pun aku 

juga ngasih sosialisasi-sosialisasi tentang 

kondom, ada yang tanya “mbak kok pakek 

kondom kan gak penak”, “ee jangan salah pakai 

kondom itu bnyak manfaatnya…”, yaa seperti itu, 

aku juga blablaan kalo kerjaku di dunia HIV, ya 

kalo masalah kerjaku aku blablaan sama 

tetanggaku, aku bekerja di ini di ini jadi aku itu 

sosialisai dengan tetanggaku tentang HIV 

E7 

F 

61. Kalo buat diri mbak 

sendiri? 

Maknanya, ya membuat aku bisa lebih 

mendekatkan diri kepada Allah, yang dulunya aku 

gak pernah sholat, sekarang sholat walaupun 

E7 
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gakgak lima waktu, terus ee yang ke dua kyake 

Tuhan memberi aku sakit ini aku juga dikasih 

rejeki juga disitu karena dengan sakitku ini aku 

bisa berkiprah dengan dunia kerjaku ini, mungkin 

itu sih mbak yang ee paling maknanyaa ee.. terus 

aku bisa menghasilkan keturunan yang lebih 

baik.. he.e mbak, kenyataanya anakku negatif 

suamiku negative 

62. Perasaan mbak 

mendapatkan 

dukungan dari 

keluarga gimana? 

Perasaannya sangat nyaman banget mbak 

karena kalo gak ada mereka aku gak akan ada 

disini, pengobatan memang nomer 1 cuman 

dukungan kayak semangat, atau “ayo kamu tak 

anter kesini”, sangat-sangat berharga buat aku 

banget sangat-sangat berharga 

D2 

 

63. Nyamanya itu yang 

gimana mbak? 

Nyamanya itu saat dalam berobat kan ada efek 

samping kan, tapi aku endak menyerah disitu.. 

karena ada semangat dari mamaku kakakku “wes 

pokoke kamu harus semangat minum obat” 

apalagi aku kan belum punya keturunan, punya 

dua sudah meninggal, nah makanya aku semangat 

dan disitulah aku merasa nyaman 

C 

D2 

B1 

64. Pernah gak mbak 

mengikuti acara ibu-

ibu pkk, arisan, 

pengajian di 

kampung? 

Kalo di kampung aku paling cuman mengikuti 

acara posyandu itu pas anakku masih kecil dulu 

 

65. Perasaan mbak secara 

psikis menjadi 

seorang pendamping 

itu gimana? 

Aku ya sangat.. kayake pertama nek pertama-tama 

kerja mungkin agak sedikit ini ya kalo sama 

pasien TB aku agak sedikit takut, “aku loro ek 

malah engko sansoyo ketularan” jadi ada rasa 

sedikit takut, ada rasa males-malesan duluu, tapi 

lambat laun setelah aku sering menjalani ini 

kayak ada panggilan hati sekarang. Jadi ee 

melihat pasien ee klien ee orang yang tak 

dampingi itu sehat dan kontrol sekali masih 

lemes kontrol selanjutnya udah sehat rasa-

rasane wah kayake seneng gituuu… waah sudah 

sehat. Itu membuat rasa ini tersendiri pokoke, 

wes panggilan hati mbak pokoke, kadang hari-

hari libur aku malah gak libur, gak ada waktu 

yang tak itung gak ada pokoke itung-itungan 

waktu, kadang rumahnya jauh plosok aku 

F 
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jangkau 

66. Seneng-seneng saja 

ya mbak berarti? 

He.e iyo pokoke seneng-seneng aja mbak, kalo 

misal ke daerah mana gitu deket objek wisata abis 

pendampingan aku langsung main gitu.. wes 

pokoke dibuat happy-happy aja mbak pokoke. Kan 

pendampingan di rumah sakit sama di rumah-

rumah klien gitu, kalo dipikir “lah omahe adoh 

dalane elek” kan jadi males wegah tapi saya 

enggak, pikirane ah jalan-jalan ayok .. ya itu 

jalan-jalan wae hehehe gak usah dipikir mbak 

dari pada wegah, piker jalan-jalan wae hehehe. 

Ya kadang kliennya yang kita datangi agak 

mampu jadi kadang mudah buat didampingi, tapi 

ya kadang ada yang gak mau agak-agak susah 

gitu ya harus sabra, harus didatangi lagi gak 

hanya sekali hehehe kan perlu pendekatan, gak 

sebulan dua bulan pendekatane lama kadang satu 

tahun kadang mereka lagi paham 

F 

E5 

 

67. Bagaimana cara 

menghadapi klien 

yang seperti itu? 

Yaaa, harus sabaar mbaaak, yaa kita itu harus 

legowo, harus paham yang dia mau, tapi kita cari 

tahu seperti apa sih kemauannya, terus kasih-

kasih masukan. Setiap hari lah kita melakukan 

pendampingan, kalo gak setiap bulan, nanti 

ketemuan dimana gitu.. di rumahnya atau di 

rumah sakit. Kita lebih seperti pendekatan, sudah 

seperti teman gitulah 

G1 

68. Perasaanya mbak 

gimana saat 

mendampingi rekan-

rekan ODHA, 

padahal mbak sendiri 

juga sebagai seorang 

ODHA? 

Kan mendampingi sesama kita, ya perasaanya, 

kita itu seperti berbagi hidup.. seperti apa yang 

sudah kita rasakan dulu kita saling bercerita, dan 

kalo bisa jangan sampek teman-teman yang lain 

jatuh ditahap penolakan stastus, soalnya kan 

berpengaruh kedepannya yaa seperti itu. Ya 

walaupun aku sakit sih mbak, kalo bisa klienku 

bisa lebih baik dari aku seperti itu sih. Kadang 

kebanyakan sih klienku yang di rumah sakit gak 

menyangka kalau  aku itu juga positif, malah ada 

klienku yang aku damping liat aku sampai 

bengong gituu, gak menyangka lah pokoknya kalo 

aku bisa bangkit seperti ini 

E1/F 

69. Jadi orang yang 

memotivasi ya mbak? 

Loh iyaa, kita kan pendamping juga tugasnya 

harus memotivasi, kasih dukungan, kasih 

informasi, kita tidak boleh memberikan saran tapi 

G1/G2 
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hanya memberikan motivasi, informasi. Kita juga 

gak boleh saling simpatik tapi harus empati sama 

klien kita 

70. Harapan untuk 

kedepannya apa 

mbak? 

Harapan kedepannya…kalo saya sebagai ODHA 

ya semoga saya tetap bisa mendampingi teman-

teman walaupun entah itu program entah engga 

sebisa saya, ya saya bisa saya akan membantu 

teman-teman sebaya dan sepenanggungan, dan 

banyak doa dari teman-teman sepenanggungan 

saya sekomunitas cepat di temukan obatnya 

hehehehe untuk menghilangkan virus HIV/AIDS, 

untuk anak-anak itu loh mbak yang saya kasian 

banget, nek kita sih udah berumur, tapi nek anak-

anak perjalanannya masih jauh masih menempuh 

pendidikan. Semoga lebih baik dari hari ini hari 

nanti dan seterusnya. Sudah itu saja… pokoknya 

tidak boleh menularkan ke orang lain juga sih, itu 

yang harus ditanamkan ke dirinya itu 

F 

E1 

71. Mbak masih 

megkonsumsi obat 

ya? 

Ya masih tow, tetep masih. Tapi kadang ya lupa.. 

tapi ya gakpapa sih. Batas waktu lupa itu cuman 

satu jam tapi ya kalo bisa jangan lupa.. hehehe 

 

72. Efek samping dari 

seringnya 

mengkonsumsi obat 

apa mbak? 

Karena aku udah lama ya mbak, kalau dulu gara-

gara Stafudin itu aku merasa perutku kok tambah 

besar, ternyata setelah aku konsultasi dengan 

dokter Stafudinnya jadi diganti itu tahun berapa 

yaa 2014 klo gak 2013.. tapi ya Alhamdulillah 

udah gak begitu besar ya perute, ya memang udah 

gk bisa kembali lagi seperti semula kayak dulu 

lagi perute 

C 

73. Selain itu efek 

sampingnya apa 

mbak? 

Gak ada sih mbak kayake Alhamdulillah, tapi 

kayake dulu pas sudah lama ya mbak.. itu dulu 

kalo aku nahan pipis dibagian pinggang itu 

manteng terus pipise keruh gitu kayak teh, aku 

konsul sama temenku ternyata dia juga gitu, tapi 

katane ya emang gara-gara pipisnya ditahan itu, 

tapi kalo pipisnya gak ditahan ya biasa saja, jadi 

jangan ditahan soale ginjal kita sudah diajak kerja 

setiap hari apalagi ditambah minum obat-obatan, 

harus banyak minum air putih. Udaah… kalo efek 

samping yang lain gak ada, ya seng tak minta kalo 

bisa jangan ada efek samping lainnya hehehe 

 

74. Iyaak semoga ya Iya amin  
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mbak amin amin 

75. pernah gak mbak 

ditawarin pekerjaan 

selain pendamping? 

Jika misal ada lalu 

disuruh keluar dari 

pendamping gimana 

mbak? 

selama saya menjadi pendamping dari 2013 

sampai sekarang Alhamdulillah belum ada 

tawaran hehehe dan kalo misal suruh milih 

pendampingan sama kerja yang lain… ya 

sebetulnya pengen sih punya sampingan 

wirausaha seperti ee jualan apa bisnis…kalo kerja 

sama orang udah gak ini.. gak ini… kalo 

pendampingan tetep, misale sampingan 

pendampingan, pengen sih cuman kalo misal 

suruh meninggalkan pendampingan ya saya tidak 

bisa. Walaupun gini loh mbak, kita kan ada 

komunitasnya ya pendamping, kalo misalkan kaya 

aku atau pendamping yang lain jadi 

pendampingan tetep ndek… misalkan program 

kan suatu saat selesai, walaupun suatu saat selesai 

saya tow tetep ada kualitas disini 

(dipendampingan) nah kita tetep disitu tetep, tetep 

aktif disitu (pendampingan). Apa lagi sudah 

diangkat sama rumah sakit Yakkum jadi 

pertemuannya selalu ada terus menerus gitu 

F 

76. mbak jika ada rekan 

ODHA yang belum 

mengetahui informasi 

tentang HIV/AIDS 

gimana mbak cara 

menjelaskannya? 

ya kalo memang tugas kita sebagai pendamping 

ya kita harus emm apa kasih tahu, kasih sejelas 

mungkin kepada klien, terutama pada mereka 

yang baru terinfeksi la itu pasti pertamakali yang 

kita lakukan adalah memberi informasi tentang 

HIV dasar yang pertama kita tanamkan dimereka, 

pertama tentang penerimaan status dulu gimana 

mereka kan, mereka bisa gak menerima stastus 

mereka, kalo misal gak bisa menerima status kita 

melanjutkan konselingnya itu agak susah, kita 

konseling panjang kali lebar gak ada ininya, gak 

direspon. Intinya dia harus menerima statusnya 

dulu, kita bisa melihat dari misalkan kalo dia ajak 

ngobrol dia nyambung dia aktif bertanya itu 

berarti dia semangat, sudah kelihatan dari situ 

biasanya. Jadi lebih banyak pasien yang bercerita 

kalo memang pasiennya yang bersemangat 

G1/G2 

77. lalu pernah gak mbak 

melakukan sesuatu 

untuk menghibur diri 

sendiri? 

ohh sering mbak… ya kadangkan, kadang sebagai 

orang yang terdiagnosis seperti ini kan pasti 

merasakan rasa bosen, gak saya saja semuanya 

mungkin ada titik ada titik bosennya disitu, 

E5/E6 
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apalagi saya sudah 13 tahun pernah memiliki 

rasa bosan yow, cuman yaa dibolakbalekke neh 

yow cuman itu jalan satu-satunya yow tetep tak 

minum, paling yow cara ini saya paling yow 

ketemu temen-temen apa ikut aktif diacara 

pertemuan itu bisa sejenak menghilangkan ya 

pokoknya pikiran-pikiran yang bosen, ya 

sudahlah seperti itu.. kalo sedih atau apa yaa 

sudahlah melakukan tidakan yang positif wae, apa 

jalan-jalan gitu, yang penting tidak merugikan 

orang lain lah 

78. kalo merubah 

masalah negatif ke 

hal yang positif lalu 

membuat diri mbak 

tertawa sendiri pernah 

gak? 

tertawa sendiri? Yaa kalo perasaan bosen ya 

dengan cara yang udah aku ceritakan tadi. Tapi 

kalo menghibur diri sendiri yaa kayak pernah yaa 

misal mengandai-andai, cuman yaa mengandai-

andai sejenak tok paling yow nek wes selesai 

mengandai-andai kita yow kembali kekehidupan 

asli, kenyataanya yang ada seperti ini yaa mau 

gimana lagi 

E5/E6 

79. mengandai-andainya 

seperti apa? 

ya mengandai-andainya kayak andai aku gak 

seperti ini, dan aku masih di Jakarata… halaah 

pikirannya masih.. ya gak seperti ini lah hidupku 

gitu mbak 

E6 

80. jadi pernah ya mbak 

merubah masalah 

yang negatif ke 

masalah yang positif? 

coba mbak contohin masalah yang gimana mbak?  

81. ya seperti misal 

masalah dengan 

suami karena 

ekonomi, tapi mbak 

langsung mencoba 

merubah masalah itu 

menjadi yang positif.. 

halah uang bisa dicari 

lagi, yang penting aku 

sehat dan masih bisa 

kerja.. seperti itu 

mbak terus bisa 

tertawa-tertawa 

sendiri. Untuk 

mengurangi rasa 

yaa pernah mbak, kalo aku liat tetangga kok lebih 

maju dari kita ya dimasalah ekonomi. Pernah kok 

masalahe kok aku kok kurang cepet gitukan, tapi 

aku sadar diri mbak nek pelan-pelan aku pasti 

bisa sendiri gak terlalu ngoyo, yang penting aku 

sehat keluargaku sehat, pokoknya yang terbaik, 

kadang pernah sih ada pikiran seperti itu, tapi aku 

balikan lagi wes mau gimana lagi.. kayak gitu 

E6 
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stress gitu.. 

82. Sudah sepertinya 

cukup sekian dulu 

hari ini mbak. Terima 

kasih mbaak 

Iya sama-sama mbaak  

 

2. Tabel Observasi Subjek 1 

No  Perilaku yang diteliti Muncul  Tidak 

muncul 

1. Kedua telapak tangan terbuka V  

2. Malu-malu canggung saat bercerita  V 

3. Subjek menundukan kepala saat bercerita  V 

4. Subjek duduk dengan posisi yang tegap V  

5. Menggenggam telapak tangan  V 

6. Cara berbicara subjek yang ragu  V 

7. Subjek tersenyum saat bercerita V  

8. Subjek menunjukkan ekspresi semangat V  

9. Subjek menjawab pertanyaan dengan cepat tanpa 

berfikir 

V  

10. Subjek menatap mata lawan bicaranya saat bercerita V  

11. Subjek melakukan pekerjaannya sendiri tanpa 

bantuan orang lain 

 V 

12. Subjek mengelurkan keringat dingin  V 

13. Subjek bolak-balik ke kamar mandi saat mengobol  V 

14. Subjek menangis saat mengobrol  V 

15. Subjek tertawa saat bercerita V  

16. Subjek membranikan diri bertanya saat tidak paham 

dengan pertanyaan yang diberikan 

V  

17. Subjek diam saat melakukan kesalahan  V 

18. Subjek pasif saat diwawancarai  V 

19 Mengeluarkan kata ‘em’ ‘anu’ ‘e’ V  
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3. Table Pengkodingan Wawancara Significant Other Subjek 1 

Inisial : T (Rekan Kerja Subjek) 

Usia : 42 Tahun 

No Pertanyaan  Jawaban  Koding  

1. Selamat siang bu, 

disini saya mau 

mewawancarai 

tentang subjek saya 

mbak E, itu teman 

rekan kerja ibu kan? 

Iya..bener  

2. Sejak kapan ibu 

mengetahui mbak E 

terdiagnosis 

HIV/AIDS? 

Setidaknya pernah 

bercerita sedikit 

tentang dulunya 

Saya kenal mbak E sekitar tahun 

2015-an, dikenalkan, saya kan ikut 

KDS, lha di KDS ketemu mbak E, 

ikut pertemuan KDS maksudnya. 

Lha disitu saya kenal sama mbak E 

 

3. Kira-kira ibu tau gak 

sejak kapan mbak E 

ini terdiagnosis 

HIV/AIDS? 

Pas saat itu kita belum tau, lha pas 

jadi teman itu ya itu baru tau 

E3 

4. Berarti taunya pas 

sejak temenan awal 

itu ya? 

Iya, taunya dulu itu ya sama-sama 

anggota KDS gitu 

E3 

5. Lalu apa yang 

terjadi, apa yang 

dialami mbak E saat 

pertama kali 

terdiagnosis? Pernah 

cerita gak? 

Ya kalo dulu mbak E pernah cerita 

ya, perasaannya pas itu kan dia 

kehilangan suaminya, kehilangan 2 

anaknya terus dia sakit juga. Ya saya 

bayangke perasaane ya pasti campur 

aduk lah mbak, pada saat itu dia kan 

juga ikut mertuane to, tapi untunge 

mertuane itu pinter. Yang ngrawat 

mbak E disana ya mertuane 

B1 

D2 

6. Ceritane gimana aja 

bu, tentang dulu 

mbak E masih di 

Jakarta? Sejak awal 

terdiagnosis 

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 

B1 

A 
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berdua memang positif HIV 

7. Lha terus apa aja 

yang diceritakan? 

Ya perjuangan seputar nungguin 

suaminya pas di Rumah Sakit, 

nungguin anaknya di Rumah Sakit 

itu. Perjuangan dia setelah anak’e 

meninggal suaminya meninggal dia 

harus sendiri dengan kondisi seperti 

itu. Ya sedihlah mbak, macem-

macem ceritane 

B1 

8. Ibu tau gak kalo 

keluarga mbak E 

sendiri tidak 

mengetahui kondisi 

mbak E seperti ini? 

Tau, memang dari keluarganya mbak 

E memang tidak ada yang tau, yang 

tau malah dari keluarga mertuanya 

itu. Ya memang gak dikasih tau mbak 

E 

E2 

9. Ibu tau alasannya? 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. Sudah.. ”yang 

penting suamiku tau mbak” 

E1 

E3 

10. Suami yang 

sekarang ya? 

huum, suami yang sekarang kan tau 

dari mbak E sendiri yang ngomong 

E3 

11. Ibu tau gak 

bagaimana cerita 

mbak E saat pertama 

kali kenal suami 

yang baru ini? 

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 

E3 

12. Itu mbak E 

memberitahukan 

sendiri atau apa 

dibantu oleh pihak 

gitu? 

Kayake dulu itu dibantu sama pihak 

layanan, mbak E kayake takut untuk 

ngomong sendiri. Terus diajak ke 

dokter yang menangani mbak Eka 

terus di konseling bersama 

D3/E4 

13. Itu posisi sudah 

temenan sama ibu 

belum? 

Belum,  itu masih di Jakarta  

14. Berarti mbak E 

sudah menikah, 

iya...  
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sudah menjadi 

pendamping itu baru 

kenal ibu ya? 

15. Itu sudah berapa 

lama kenal baru 

mbak E berani cerita 

terbuka sama ibu? 

2016..  

16. Jadi 1 tahun kenal, 

baru mbak E cerita 

ya? 

Iya, kan baru di awal ketemu 2015 

kan dia di KDS dia sudah kenal tau 

say hello gak sampai ke pribadi. Lha 

ini kan setelah jadi temen kan lebih 

tiap hari ketemu jadi bisa cerita-

cerita 

E3 

17. Ibu tau gak usaha 

untuk mbak E 

bangkit dulu selain 

pengobatan dan 

dukungan dari 

keluarga dan suami? 

Kayake dari diri sendiri, mbak E itu 

orange kuat kok mbak, mbak E 

itu..gimana ya, aku selama berteman 

sama mbak E itu dia baik sekali. 

Orange itu cerewet tapi gak tegaan, 

gak yo tapi gak tegaan. Kadang aku 

ya kagum, wong iki ki galak tapi kok 

ora tegelan. Ya itu kayake dari diri 

sendiri dari keluarga kan juga 

mendukung walaupun keluargane 

mbak E belum ada yang tau tapi kan 

dari mertuanya yang tau, dari calon 

suaminya juga tau dan dari diri mbak 

E sendiri 

D1 

D2 

 

18. Berarti sampai 

sekarang setelah 

menikah sama 

suaminya yang 

kedua, sampai 

sekarang suaminya 

masih tetep 

mendukung ya? 

He’em...mendukung D2 

19. Terus dari rekan 

kerjanya mbak E 

pernah dapat support 

gak bu, kayak 

dukungan-dukungan 

yang di berikan saat 

mbak E terpuruk 

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 

D3 
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kayak gtu? Apa itu 

karena pekerjaan, 

atau ada berantem 

dengan suami atau 

punya masalah 

pribadi seperti itu? 

gimana pokoke kita pasti bantu 

20. Kayak menghibur 

gitu ya.. 

heem, diajak guyonlah..  

21. Menurut ibu mbak 

E, sudah mampu 

memahami dirinya 

sendiri dan orang 

lain gak sih? 

Kadang mampu, kadang 

gak..hahahaha kadang yo sak karepe 

dewe hahaha 

 

22. Contohnya gimana 

ibu? 

Gini, kadang hari ini ngomong, 

“mbak aku ki gak gini....” hehe 

pokoke ini privasi ya, “aku tak 

cut….”, “mosok?”, aku bilang gitu, 

“tenan…”, sesok wes gak. “Gak 

mbak..aku wes gak mbak...”, tapi 

besoknya, “aku gak tegoo mbak..”. 

Kayak gitu contohnya… misal ada 

pasien minta tolong, pasien itu 

nganyelke jengkelke, sesuk neh ora 

bakal tak gini..gini..gini...suatu saat 

nek atine dia lego orang tersebut 

minta tolong..kan diambilke obate, 

“lha ngopo mbok jipuke?”, “Aku ora 

tego mbak”, hahahah ya kayak gitu 

orange, kadang yo semau dia kadang 

yo apikan, pokoe ya sesuka dia lah.. 

E1 

23. Lalu contohnya kalo 

mbak E memahami 

dirinya sendiri ibu 

pernah liat seperti 

apa? 

ya dulu pas ada masalah di KDS, ada 

yang menyudutkan dia, dia banyak 

diem, ya introspeksi dirinya sendiri. 

Tanya ke aku, “aku ki kenapa yo 

mbak, kok temen-temen podo gak 

seneng mbek aku?”. Ya pas saat itu, 

ya dia banyak diem kalo pas 

intropseksi diri dia banyak diem 

E1 

24. Tapi setelah itu  bisa 

selesai ya? 

Iya bisa selesai..  

25. Ibu pernah gak 

diceritain kalo mbak 

Iya dia berani mbak.. E2 
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E itu pernah 

menolak ajakan 

apapun itu pokonya 

yang menurut dia 

gak baik buat dia 

tapi dia berani 

berkata tidak? 

26. Contohnya bu? Kalau pas dilingkungan KDS ya, kan 

ada koordinatornya, kalau ditanya, 

seandainya ini dari yayasan mintanya 

kayak gini tapi dari koordinator 

mintanya kayak gitu, mbak E berani 

menolak dia. Ora iso, pokoke kudune 

ngene..kudune harus sesuai dengan 

aturan iki. Kuwi ya nek menurut 

koordinator kita gak mau, berani 

menolak dia. Tegas kadang 

E2 

27. berarti dia dalam 

pekerjaan dia bener-

bener tanggung 

jawab ya? 

He’e...sippp, salut aku..tenan..aku 

kudu arep niru kok.. 

 

28. Ibu tau hak 

hubungannya 

dengan keluarga? 

Hubungan 

sosialisasi mbak E 

dengan keluarganya 

Baik, bagus malah..banyak sodara-

sodara apa-apa minta bantuan ke 

mbak E. Pinter kok mbak E sama 

keluargane, keluargane sama 

suamine yang sekarang tow pinter, 

banyak bantu sodarane 

E3 

29. Kalo dari keluarga 

suami yang sekarang 

sudah mengetahui 

belum kalo mbak E 

terdiagnosis?? 

Belum..belum..ada sama sekali, 

belum ada yang tau.. 

 

30. Lalu hubungannya 

dengan teman-teman 

dekat dan rekan-

rekan kerjanya yang 

lain gimana? Atau 

teman diluar 

pekerjaan kayak gitu 

kalo temen-temen di KDS kan 

pastinya sudah tau ya..untuk di luar 

KDS kayake belum ada yang tau 

E3 

31. Hubungannya 

gimna? 

Hubungane ya bagus tapi gak tau 

statusnya 

E3 

32. Oh berarti taunya Baik juga E3 
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mbak E hanya 

seorang pendamping 

ODHA gitu ya.. 

Lalu ibu tau gak 

hubungannya 

dengan tetangganya? 

33. oh, tapi sampai saat 

ini belum ada yang 

tau ya? 

He’em, pas aku main di tempate 

mbak E ya tetangganya juga baik. 

“Temenmu ya E??”, “Iyo mbah”, 

kayak gitu.. 

E3 

34. Ibu tau gak usaha 

yang dilakukan 

mbak E selain 

pengobatan? 

Selain pengobatan ya sering dia di 

KDS itu, kan banyak temen, banyak 

tempat sharing, curhat. Akhire yo 

bisa melupakan sejenak yang 

sakitnya itu maksude.. 

C 

35. Pernah gak mbak 

Eka ngeluh, bosen 

untuk berobat? 

oh gak pernah..gak penah.. E1 

36. Untuk menghibur 

dirinya sendiri kalo 

ada masalah, apa 

yang biasanya mbak 

E lakukan? 

ngajak jalan-jalan..ahaha kita jalan-

jalan enak mbak, kita home visit. 

Home visit itu kita gak jadikan kerja 

tapi kita jadikan jalan-jalan. 

Seringnya kayak gitu. Lagi suntuk 

gitu..”yuk otw yuk...” otw nya itu 

gak ke tempat-tempat rekreasi tapi ke 

tempat dampingan itu, terus sampai 

sana lihat yang lebih susah dari kita 

masih banyak..kayak gitu, akhire yo, 

“yo mbaklah..yoweslah gak tak 

piker”, kadang kayak gitu hehehehe 

E5 

E7 

37. Berarti sering cerita 

masakah, apapun itu 

tentang pribadinya 

dia.. 

Iya sering, akupun sering cerita ke 

mbak E..tempat curhatku itu.. 

E3 

38. Oiya, pernah gak 

contohnya kayak 

tadi kalo pas ada 

masalah, sebuah 

masalah kan sebuah 

hal yang negatif, 

nah..mbak E 

mencoba untuk 

Hu’eum pernah..ya kita kan setiap 

pagi kita di pelayanan, karena 

ruangan kita yang CST di gabung 

sama poli dalam itu yang punya poli 

dalam itu kan kadang karena kita 

kadangkan pasiennya sudah banyak 

kadang kita juga sering ke situ 

ruangannya sempit kadang yang 

F 

E6 

E5 
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mengubah sebuah 

masalah itu menjadi 

hal positif dengan 

cara bercerita “lah 

tak gawe ngene 

wae” gitu pernah 

gak? 

punya ruangan liat mukanya aja 

kadang sudah gak nyenengke tapi 

kan mbak E selalu gini “alah, karepe 

lah..wong awake dewe numpang, 

wong awake dewe nunut, digalaki yo 

gapapa lah, ngalah yo mbak” 

gitu..Nanti yang nyuekin tadi tow di 

bedoni karo mbak E... 

“pakk...pakkkk..” ya gitu pokoke 

hahaha pokoke gak kurang akal, pasti 

digoda sama mbak E, nanti akhire 

orang senyum. Lha happy 

akhire..hahaha dah gak mutung lagi 

mbak E 

39. Berarti mudah untuk 

menghibur orang 

juga ya? 

Iya..hahaha  

40. Lalu ibu tau gak, 

harapan yang mbak 

E pingin kan untuk 

kedepannya? 

harapan yang gimana? Untuk apa?  

41. untuk dirinya sendiri 

terutama.. 

hm..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 

E7 

42. ibu tahu gak, 

bagaimana 

prosesnya mbak E 

saat melahirkan 

anak yang ini? 

gak tau...kalu cerita ya pernah sih, 

prosesnya di Karyadi mau di sesar 

tapi brojolan gitu aja..normal. tapi 

anaknya sehat. Karena pada saat itu 

CD 4nya mbak E sudah sangat tinggi 

dah bagus, brojolan tapi anaknya 

sehat. Itu udah nunggu jam berapa 

gitu, nunggu sebentar sudah 

mbrojol..piye baru sebentar dah 

brojol 

C 

43. Lalu kesehatan dari 

suaminya yang 

Bagus, suaminya rutin VCT negatif 

terus, tapi untuk terakhir sudah 2 

C/E4 
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sekarang juga bagus 

ya? 

tahun ini belum cek..gak 

mau..merasa sehat, kan mbak E pakai 

kondom terus 

44. Lalu pekerjaan apa 

saja yang di lakukan 

sebagai pendamping 

mbak E selain 

memberikan 

motivasi dan 

konseling? 

apa ya...ya sebisa kita memberikan 

contohnya ya dimintai tolong pasien 

yang diterke untuk diambilkan obat 

ya itu... 

G2 

45. lalu memberikan 

informasi tentang 

ARV? 

iya pasti, setiap pengambilan pasti 

kasih tau tentang ARV itu seperti efek 

samping awal minum ARV itu 

gimana dan efek samping kalo tidak 

minum ARV seperti apa.. 

G2 

46. Pernah gak seorang 

pendamping seperti 

ibu dan mbak E 

menjadi jembatan 

saat klien ada 

masalah dengan 

lingkungannya? 

ada..pernah, contohnya kita punya 

dampingan anak-anak kelas TK mau 

masuk kelas 1, itu mbahe sampai sini 

nangis-nangis. Putune mau 

dikeluarkan dari sekolahan, karena di 

sekolahan yang baru tersebut tau kalo 

anak itu positif HIV. Sekeluarga 

minta bantuan ke kita, kita matur ke 

dokter yang sini, dokter titik 

menyarankan kita ke KPA aja 

mbak..terus kita ke KPA. Dari KPA 

lalu kita adakan sosialisasi ke 

kampung tersebut..kampung anak 

tadi yang dikeluarkan dari sekolahan 

G3 

47. lalu urusannya 

dengan sekolahan? 

ya dari sekolahan, karena itu 

sekolahan swasta ya tetep 

dikeluarkan, tapi anak tersebut 

dipindahkan ke yayasan lentera di 

solo 

G5 

48. itu yayasan apa bu? itu yayasan yang menampung orang-

orang yang HIV positif. Kalu anak-

anak ya disekolahan disitu, orang 

tuapun juga ada disitu 

 

49. Jadi kayak rumah 

singgah gitu ya? 

Iya, bener kayak rumah singgah..  

50. lalu ibu tau gak 

pengorbanannya 

iya bener-bener dari hati itu, 

tulus..maksude kan mbak E dulu 

F 

G1 
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mbak E dan niatnya 

mbak E jadi 

pendamping bener-

bener tulus dari 

hatinya dan 

memiliki tanggung 

jawab untuk menajdi 

seorang 

pendamping? 

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 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 

51. ya mungkin sudah 

cukup 

wawancaranya 

nanati kalo ada 

tambahan lagi ya 

bu...hehehe 

ya mbak..siap  
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4. Tabel Observasi Significant Other Subjek 1 

No  Perilaku yang diteliti Muncul  Tidak 

muncul 

1. Kedua telapak tangan terbuka V  

2. Malu-malu canggung saat bercerita  V 

3. Subjek menundukan kepala saat bercerita, sambil 

main HP, atau melihat HP, Fokus sedikit kurang 

saat diwawancarai 

V  

4. Subjek duduk dengan posisi yang tegap V  

5. Menggenggam telapak tangan  V 

6. Cara berbicara subjek yang ragu  V 

7. Subjek tersenyum saat bercerita V  

8. Subjek menunjukkan ekspresi semangat yang 

berlebihan 

 V 

9. Subjek menjawab pertanyaan dengan cepat tanpa 

berfikir 

V  

10. Subjek menatap mata lawan bicaranya saat 

bercerita, terpecah fokusnya dengan HP 

 V 

11. Subjek melakukan pekerjaannya sendiri tanpa 

bantuan orang lain 

 V 

12. Subjek mengelurkan keringat dingin  V 

13. Subjek bolak-balik ke kamar mandi saat mengobol  V 

14. Subjek menangis saat mengobrol  V 

15. Subjek tertawa saat bercerita, karena mengingat 

kembali tentang subjek E 

V  

16. Subjek membranikan diri bertanya saat tidak paham 

dengan pertanyaan yang diberikan 

V  

17. Subjek diam saat melakukan kesalahan  V 

18. Subjek pasif saat diwawancarai  V 

19. Mengeluarkan kata ‘em’ ‘anu’ ‘e’ V  
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B-3 HASIL PENGUMPULAN 

DATA SUBJEK 2 
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Identitas Subjek 

Nama Inisial   : P 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia    : 23 tahun 

Alamat   : Grobogan 

Pekerjaan   : Pendamping 

1. Tabel Pengkodingan Wawancara Subjek 2 

a. Wawancara Subjek 2 yang ke-1 

No Pertanyaan Jawaban Koding 

1.  Aku pengen tahu awa 

mulanya mas 

teridentifikasi 

HIV/AIDS saat mas 

masih terpuruk 

sebelum sakit 

Oh, jadi pertama kali aku mulai jatuh 

itu ya mbak ya, kayak mm.. pertama 

kali jadi aku itu belum tahu kalua aku 

ternyata aku itu mengidap ini dari 

tahun kapan nggak, nggak tahu. Tapi 

saat itu aku itu sering sakit-sakitan gitu 

mbak. Emmm 

A 

2. contohnya? sakit-sakit yaitu demam 

berkepanjangan, diare, pusing 

pokoknya gitu terus. Jadinya kan aa.. 

asumsi ku ini kan yaa mungkin hanya 

sakit kepala atau apa, jadi aku beli obat 

warung gitu. Kalau misalkan Panadol 

itu kan ada apa mmm.. penurun demam 

A 

3. Iya itu paling satu jam, dua jam reda, tapi 

setelah itu demam lagi, kayak gitu 

terus dan pada akhirnya disitu, apa.. 

kondisi aku bener-bener drop, aku tuh 

batuk terus pokoknya gak sembuh-

sembuh 

A 

4. gak opname kerumah 

sakit? 
Ya kan pertama langsung ke dokter, 

dokter keluarga dulu, katanya ada 

infeksi diparu-paru, dirujuk ke RSUD, 

nah disitu ya dikasi obat dari RSUD. 

Eeeee..ya… 

A 

5. RSUD sini? ha..aaa…  

6. mas …. Asli mana? aku asli Pulokulon sini. Nah kan 

obatnya kan rawat jalan, aku minum 

tiga hari, itu tuh bukannya membaik, 

malah aku tuh malah semakin buruk, 

A 
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gak bisa berdiri, ngomong aja gak bisa 

waktu itu 

7. Itu tahun berapa? tahun…. 7 agustus pertengahan 

Agustus 2014. Abis itu mmm ini.. 

rencana dari keluarga mau dibawa ke 

rumah sakit paru-paru Salatiga. Mmm 

kan.. terus ada teman aku yang ini apa 

namanya rekomendasikan di RSUD 

dulu. Pada akhirnya keluarga setuju di 

RSUD. Di RSUD kan mmm selama 

opname 5 hari.  5 hari itu dokter 

kebingungan gitu loh, ini nih 

sebenarnya masalahnya ada dimana, 

dikasi obat ini gak ada perubahan, 

malahan semakin memburuk gitu kan. 

Pada akhirnya ee ini dokternya apa 

namanya pada rundingan gitu kan, ee 

akhirnya ini aku ada sejumlah perawat 

ada 2 perawat, mmm maksudnya aku 

mau ditest VCT 

A 

 

8. itu di RSUD ya? RSUD waktu opname.. mm kan belum 

paham VCT tuh apa, aku ya bisa 

ngomong saat itu tapi entahlah aku ya 

kayak gak sadar tapi tetap bisa 

ngomong nah untuk perawatnya 

dijelasin bahwa VCT itu test  untuk 

mengetahui status HIV gitu kan, kalau 

aku setuju, ya aku harus tanda tangan. 

Ya.. ya udah aku tanda tangan. Yaa.. 

mm. maksudnya apa ya .. eeee.. 

sebenarnya tuh kayak gini loh mbak 

apa ya, itu saat itu perawatnya bilang 

kecurigaan dokter ditubuhku tu ada 

HIV gitu kan, aku tuh kayak percaya 

gak percaya gitu kan .. mmm.. memang 

sih.. mm pernah melakukan sesuatu 

yang pastinya itu bukan karena 

keinginanku atau nggak itu sebuah 

kecelakaan.  Hem.. kecelakaan itu 

sesama jenis gitu kan 

A 

 

9. kecelakaan sesama 

jenis? 
yaa,.. sesama jenis. aku sama dia.. 

waktu itu pokoknya pas waktu aku 

masih di pesantren dulu 

 

10. dulu pesantren? ya.. aku dulu kayak dipaksa gitu toh 

mbak. Ya gitulah pokoknya. Ya kan, 

jadi tuh aku tuh dulu bingung. Aku tuh 

B2 
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gak.. sebenarnya.. waktu itu tuh aku 

udah paham HIV itu apa, aku tuh 

sudah paham dari dulu. Dan cara 

menularnya pun aku tuh dah paham. 

Setelah aku pikir-pikir aku tuh gak 

pernah melakukan yang beresiko gitu 

kan. Ya gitu.. pokoknya aku tuh 

bingung antara percaya gak percaya 

gitulah pokoknya. Setelah saya ingat, 

emm oh iya waktu itu aku pernah 

digitukan mungkin dari itu gitukan 

11. pas di pesantren itu? he.em..  

12. itu temen mas? iya temen sendiri. Tapi tidak di 

pesantren, dia orang luar tapi ikut 

disitu. Nah kan teruuuuss. Kan 

daraahnya diambil nih. Kan 

perawatnya bilang, nanti satu atau 2 

jam baru jadi hasilnya gitu kan. 

Yaudah pokoknya waktu itu jeda 1 

sampai 2 jam itu tuh aku berdoa terus 

minta semoga aja nggak gitu kan, aku 

tuh kayak udah tau lah kayak apa ya… 

 

13. takut? ya takut bangeeet..kayak udah gak ada 

harapan atau gak berdoa trus 

pokoknya gitu, dan pada akhirnya 

perawatnya masuk. Ya perawatnya kan 

Tanya gini, ini mas sebelumnya saya 

Tanya kalau ini negatif gimana gitu 

kan.. kalau hasilnya positif gimana, ya 

pastinya saya kalau negatif ya 

bersyukur banget. Tapi kalau misalkan 

positif, ya mau gimana lagi diterima 

gitu kan. Kan akhirnya pada dibuka 

bareng-bareng. Kan keluarga aku 

disuruh keluar gitu kan, disitu tinggal 

aku sendiri sama 2 perawat, aku 

sumpah deg-degan banget mbak itu. 

Trus setelah dibuka 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 

B1 

A 

14. Nangis? aku gak nangis, aku apa ya gak bisa 

nangis, diem kayak mau gak sadar 

gimana gitu. Pokoknya dikasi motivasi 

sama mbak-mbaknya. Di ini mbak 

A 

D3 

B2 
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yang sebenarnya buat aku drop ya itu 

HIV nya. Tapi gini emm,, tadi kan 

perawatnya bilang bahwa 

pengobatannya seumur hidup gitu kan, 

aku pikirnya gini mbak, nanti keluarga 

ku ini itu obatnya tuh setiap hari harus 

beli aku kan gak mau nyusahin kan, 

aku lebih ke itunya bukan ke kondisi 

ku. Ke kondisi iya tapi lebih ke 

biayanya itu doang. Dan ternyata tuh 

mbaknya gini, obatnya ini gratis dari 

pemerintah, disitu aku tuh udah mulai 

lega, tapi tetep yaaa.. antara percaya 

gak percaya. Ya gituu..perasaan aku 

juga memang sih melakukan kesalahan 

tetapi kan tidak atas kesengajaan dan 

keinginan aku gitu kan 

15. saat itu pikirannya apa 

setelah tahu positif? 
ya yang aku tahu kan HIV itu kan 

setahuku ya sudah gak ada harapan 

hidup. Tahu ku gitu 

B1 

16. itu baru stadium 

berapa? Pas di 

identifikasi 

aku itu udah masuk di AIDS, udah gak 

bisa jalan, gakbisa ngapa-ngapain lah, 

ya itu.. pokoknya dimotivasi besoknya 

lagi itu dari mmm dari perawatnya itu 

dimotivasi terus. Pokoknya gak usah 

sedih, yang ngobatin diri kamu ya 

kamu sendiri dengan semangat kamu 

HIV ini akan, maksudnya akan 

melemah sendiri, obat itu hanya nomor 

yang ke berapa, yang penting itu 

semangat dari diri sendiri 

A 

D3 

17. trus orangtua, keluarga 

seketika saat itu 

langsung dikasi tahu? 

ya kan yang minta izin itu aku, yang 

dipercaya siapa, disitu ada mas aku, 

mas diatas ku pas. Mbak ku, tapi ya 

dikasi tahu bahwa adek mu kena ini, 

ini, ini gitukan 

A 

18. keluarga bagaimana 

responnya? 
ya terima dia. Langsung diterima. Tapi 

gini mbak, aku bingungnya kayaknya 

ini, kakak-kakak ku tuh kayak gak 

paham gitu loh 

 

19. Oh gak paham tentang 

penyakit ini? 
ya jadi gini, saat itu dia iya, iya, iya 

gitu. Nah setelah itu kan aku udah 

jalan pengobatan 1 tahun. Ya kan… 

itu kala mbak aku itu umurnya udah ya 

40an paling, ya kaSlau dia gak tau ya 

wajar. Jadi yang mas aku ini, umurnya 

C 

B3 
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waktu itu, berarti waktu itu aku kan 

umurnya 19 tahun kan, sedangkan mas 

ku itu kurang lebih dua empat dua 

lima, ya aku piker dia itu udah paham. 

Eh ternyata nggak. Pas satu tahun 

jalan pengobatan, aku tuh disindir 

gini, disindir sama dia tuh ngomong 

sama ibuku tapi kekencengan tapi aku 

kedengaran, nah katanya aku ini 

goblok atau apa kok  maksudnya, kan 

gini pertamanya itu dokternya bilang 

gini, ini adek kamu  nanti akan sehat 

setelah pengobatan minimal 6 bulan 

karena itu kan CD 4-nya  akan tinggi 

dan seterusnya dia akan sehat, 

mungkin mm.. mungkin apa,, 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 mas ku tuh gak 

paham gitu loh 

20. pas dijelasin soal itu 

gak paham? 
sampe sekarang  

21. mas gak nyoba buat 

jelasin? 
nggak, apa ya mbak ya, aku gak 

pengen sih membebani orang lain gitu 
E2 

22. trus mas, dapat 

semangat buat berobat 

itu darimana? 

emmm.. waktu aku mulai dari 

terdiagnosis itu gakk ada yang 

nyemangatin yaitu suster itu tok karena 

kan dulu belum ada pendampingan, ya 

belum, mbak E semua belum ada. 

Belum ada pendampingan waktu itu 

mbak-mbaknya udah konselor, ya 

mbak E kan, ketemu sama mbak E 

sekali tok waktu itu, katanya obatnya 

udah ada itu tok. Terus apa ya yang 

membuat aku semangat…. 

D3 

23. berarti yang pertama 

dari suster itu, terus 

ketemu konselor mbak 

eka. Yang nyuruh 

datang ke mbak E 

siapa awalnya? 

gak waktu itu kan perawatnya gini, 

mas besok ada dari ini.ini.. aku kan 

belum paham konselor. Besok itu ada 

seseorang dari ini. Aku kan gak paham 

maksudnya apa, tiba-tiba ada mbak E 

jelasin ini penyakit ini-ini gitu 

 

24. dan itu gak ada 

keluarga yang 

gak ada  
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damping mas ? 

25. mas sendiri ya? iya bahkan ngingetin, kalau 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 

D2 

26. trus mas yang 

nyemangatin dari 

keluarga gak ada? 

dari keluarga gak ada, ibu yang 

pertama kali aku drop pokoknya tuh 

aku gak mikir yang aneh-aneh 

pokoknya gitu. Ya pokoknya gitu tok. 

Semangat dari ibu tok 

D2 

27. semangatin dari 

orangtua tapi cuman 

gak tau kalau itu HIV? 

iya gak tahu  

28. sampe sekarang? sampe sekarang ya  

29. terus awalnya bisa 

bangkit itu gimana 

mas? 

waktu itu kan, waktu emm.. aku udah 

pengobatan, jalan kurang lebih mmm 8 

bulanan ya mbak ya, aku juga sering 

ikut pertemuan KDS, ya kenal mbak E, 

mbak T 

C 

30. dimana? di RS umum iya, emmm. Kan trus dari 

kantornya ini kan mmmm ini apa 

membutuhkan satu staff 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 

E3 

31. itu tahun berapa? agustus 2016 , berarti udah 1 tahun 

jalan ini 
 

32. Terus? terus kenapa mbak?  

33. nyaman gak setelah 

jadi pendamping, di 

iyain atau masih 

mikir-mikir? 

oh ya setelah jalan emm.. 3 bulan 

selanjutnya nyaman-nyaman aja tapi 

sebenarnya takut mbak gini, 

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 

F 
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orangnya pada tahu gitu..aku pikirnya 

gitu.. mm ya Tapi ya udahlah aku 

ambil resiko gitu kan, ya udah sampe 

sekarang nyaman 

34. ohiya, maaf mau lebih 

tahu tentang pas di 

pesantren, kejadiannya 

gimana kok bisa? itu 

dari SMP SMA 

memang udah di 

pesantren atau 

gimana? 

nah sebenarnya aku sama dia itu aku 

belum kenal pertama mbak, emm jadi 

pertaama itu dia itu juga bukan aktif 

ngaji disitu gak, pertama kali dia itu 

maksudnya lain dari yang lain 

 

35. pesantren itu brarti 

mas nginep disitu 

tempat pondokan itu 

atau boleh pulang? 

ya aku ya di pondok situ mbak, kan di 

Jawa Timur, di Cepu, eh ya itu, itu 

Cepu masih Jawa Tengah 

 

36. iya masih Jawa 

Tengah 
iya kan, ya sebenarnya aku gak kenal 

dia sih, kan waktu tahun 2000; eee aku 

teridentifikasi tahun 2014, tapi waktu 

aku melakukan itu, jarak dari aku 

bener-bener teridentifikasi sama aku 

melakukan itu hanya selang  1 

setengah tahun mbak makanya aku 

bingung dari situ apa nggak gitu lo 

A 

37. terus? iya kan aku kan ini apa terbuka sama 

perawat yang waktu itu, jadi 

perawatnya bilang gini, semua itu 

tergantung kekebalan tubuh seseoarang 

gitu. Mungkin kamunya sering stress, 

sering ini,ini, jadinya cepet drop 

E3 

38. gimana itu tadi 

ceritanya? 
oh ya dia itu gak asli orang pesantren 

situ sebenarnya. Waktu aku masih 

SMA itu kanapa ya kayak Facebook, 

twitter itu kan tenar banget ya mbak 

ya,. Situ gaptek banget 

 

39. terus? ya aku Facebookan, tiba-tiba ada 

inbox, ada orang inbox gitu kan, 

cowok, yaaa… ya gak saling kenal sih 

Cuma apa yaa.. sebenarnya.. mmm.. 

yaaa.. biasa sih sebenarnya, chat biasa, 

orangnya minta nomor gitu ya udah 

aku kasih 

 

40. saat itu mas hanya 

mikir temenan biasa? 
iya, mikirnya gak kesitu, ya trus,, 

mmm,, gini.. tau gak biasanya aku itu 

kan sering ke warnet gitu kan tiba-tiba 

gini, dia kan asli sekitaran situ, aku ke 

 



253 
 

 
 

warnet ini, dia itu inbox lagi, hmm.. 

dek kamu lagi dimana, aku lagi di 

warnet ini ini gitu kan. Oh itu udah 

deket dari rumahku, aku boleh gak 

kesitu gabung, ya udah gabung. Mm 

gabung kan dia,.,, minta Tanya gini 

alamat pondokmu dimana, di pondok 

ini ini.. kan dia katanya pengen ini, 

pengen BAB ya udah akhirnya kan ke 

pondok, nah saat itu belum dekat apa-

apa sih.. teruskan dia pulang, besoknya 

lagi katanya dia mau ke kebun teh 

Sragen itu, nah aku kan pengen banget 

kesitu juga, aku dijemput,,, 

41. itu diusia berapa? itu diusia berapa ya mbak ya? Aku kan 

19 itu jatuh, aku waktu itu SMA 
 

42. berarti 18 he.em… kurang lebih hampir 18 tahun  

43. lah yang temennya itu 

usia? 
dia setahu aku dia udah 26, pas tak 

Tanya dia bilang 26 
 

45. dia sendiri kerja atau 

apa? 
gak tau  

46. gak tau berarti gak 

tahu statusnya ya?   
Iya  

47. terus tadi yang ke 

kebun itu? 
sebenarnya jelang dari warnet sama ke 

kebun teh itu udah,,, maksudnya dua 

mingguan, kan dia itu ke pondok, 

sering,, kan gitu, udah langsung loncat 

ke kebun teh aja udah ,, ya udah 

terjadilah seperti itu, dah lah gitu 

pokoknya 

 

48. tapi mas dipaksa? he.em.. dipaksa.. hahaha.. nah aku 

pikirnya dari situ, soalnya narkoba gak 

mungkin juga, ya melakukan yang 

beresiko juga baru sekali itu 

A 

49. sebelum-sebelumnya 

juga belum punya 

pacar? 

ya pacar sih udah,tapi Cuma sekedar 

pacaran tok, gak pernah lebih 
 

50. motivasi cuma dari 

teman-teman 

pendamping ya mas? 

waktu itu juga belum ada 

pendampingan mbak, .. 
 

51. teman sesame ODHA 

atau gimana? 
gak juga, aku baru kenal temen-temen 

waktu baru aku udah sehat malah udah 

berjalan 1 tahun lebih baru kenal ada 

KDS ada mbak E, ada mbak T, baru 

kenal. Jadi 1 tahun itu ya sendiriii 
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52. pemikiran mas untuk 

nyemangatin diri 

sendiri itu gimana? 

aku dari diri sendiri gini, emmm… D1 

53. sempat terpuruk gak? 

Kalo iya berapa lama? 
emm.. gak berapa lama… gak,, gakk. 

Gak lama banget sih mbak.. 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 

enjoy gitu aja pokoknya. Ya meskipun 

itu kadang sering, em ya meskipun 

sering gini sering gini 

C 

 

54. sering mikir apa? ya maksudnya kok gak bisa sembuh 

gitu, padahal 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 

B1 

C 

56. berarti selama 1 tahun, 

diri sendiri yang 

nyemangatin? 

bisa dikatakan seperti itu mbak.. 

menyemangati diri sendiri 
D1 

57. dari suster, dari dokter 

juga? 
kalau dokter malah gak pernah, yang 

lebih ke susternya tahu kok aku 

terbuka konsul tuh ke susternya 

E3/D3 

58. berarti pertama kali 

pas seketika itu 

langsung dikasi 

penjelasan dari 

susternya, gak usah 

takut mas gitu, masih 

ada obatnya? 

iya, ya pokoknya gitulah, pokoknya 

Tuhan itu maha Kuasa, percaya aja 

Tuhan itu bisa menyebuhkan udah.. 

haha. Gitu 

E7 

59. usaha-usahanya apa 

aja mas? 
usaha gimana mbak?  

60. usaha selama proses 

penyembuhan selain 

minum obat? 

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 

C/E4 
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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 

61. makan apa? maksudnya makan buah yang belum 

dicuci itu kan gak boleh tempat-

tempatnya bakteri, emmm ya seperti 

itu 

E4 

62. menjaga pola makan 

berarti ya? 
menjaga pola makan dan pola 

kesehatan 
C/E4 

63. sama pikiran juga biar 

gak depresi? 
ya katanya yang terpenting itu memang 

pikiran. Makanya itu yang harus 

dikontrol 

C/E4 

64. jadi dapat dukungan 

dari diri sendiri dan 

keluarga ya mas? 

Itu.. mmm,,  dari keluarga ya cuma gitu 

mbak, dari diri sendiri lebih 

banyaknya 

D1 

65. terus apa yang mas 

lakukan agar tidak 

stress saat menghadapi 

masalah? 

mm.. maksudnya untuk mengatasi 

masalah? 
 

66. Iya yang dilakuin yaaa,, mmm kan waktu 

itu ceritanya gini mbak, aku kan punya 

pacar gitu kan, ya apa ya, mm ya 

mungkin biar itu apa yaa.. orang nya 

tuh mmm dibawah aku 4 tahun, dia tuh 

kayak posesif banget gitu kan..ya 

pokoknya gitu lah..   

 

67. pacarnya tahu kalau 

mas terdiagnosis 

HIV/AIDS? 

gak waktu itu nggak, gak berani jujur..   

ya pokoknya aku disitu aku trus stres 

banget mbak, stres bangeettt.. tapi ya 

aku tetap ingat terus kalau aku hanya 

stres demi orang yang gak bisa ngertiin 

aku gitu kan, aku malah kayak nyiksa 

diri aku sendiri, apalagi aku kan udah 

status aku kayak gini, kalau aku 

nerusin kayak gini aku itu ya.. mm 

intinya malah,,,aa,,, intinya aku malah 

down gitu kan, intinya ya aku dah 

lepasin, sama dia aku dah gak ada 

hubungan, kalau dari diri sendiri, 

pokoknya intinya emmm.. dari pada 

aku mikirin dia terus dengan dia itu 

maksudnya posesif gitu kan, ya udah 

E2 
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pokoknya lepaskan aja gitu 

68. pentingin kesehatan, 

utamain kesehatan? 
kalau dari keluarga sebenarnya, ya 

masalahnya dari keluarga lebih ke ….. 

eem.. eem,,, yang ....skip aja deh 

hehehe 

 

69. ya udah gpp, sampe 

sekarang jadi 

pendamping gimana? 

Nyaman? 

sampai sekarang masih nyaman mbak. 

Nyaman-nyaman aja jadi pendamping.. 
F 

70. ya udah, ini dulu ya 

mas, kapan-kapan 

nanti aku lanjut lagi, 

tapi maaf kalau 

sebelumnya 

mengganggu 

waktunya untuk 

besok-besok. Hehe 

iya mbak gakpapa  

71. makasih ya mas iya sama-sama mbak  

 

b. Wawancara Subjek 2 yang ke-2 

No Pertanyaan Jawaban Koding 

1.  mas pertama saya 

mau tanya hobi mas 

apa? 

hobi ya mbak ya, banyak sih mbak 

tapi yang lebih seringnya apa yaa.. 

suka nyanyi aj mbak, nyanyi di kamar 

mandi hehehehe 

E5 

2. terus apa lagi? traveling juga yaaak… E5 

3. terus? baca juga, games juga yaaak.. ee apa 

itu apa namanya browsing bisa 

dikatakan bisa 24 jam pegang HP 

buat baca-baca lah.. hehehe yak 

E5 

4. kuliah dijurusan apa 

sih mas? 
kuliah dijurusan ekonomi managemen  

5. mas sampai sekarang 

masih sering 

melakukan hobi-

hobinya itu? 

eee masih sering, bahkan itu yak.. 

sering banget mbak hehehe udah 

kayak aktivitas sehari-hari hehehe 

E5 

6. sering jalan-jalan ya? jalan-jalan yak, kalo libur ke kota.. 

yak cuman di Purwodadi aj mbak 

eksplor tempat-tempat yang belum 

banyak orang tahu gitu mbak. 

Purwodadikan identik wisata hutan-

hutan gitu kan ya mbak ya gitu.. 

E5 

7. sendiri apa sama 

temen-temen? 
sama temen-temen  
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8. lalu cita-citanya apa 

sih mas? 
cita-citanya apa yaaaa hehehehe cita-

citanya gak ini mbak gak gak terfokus 

ke apa ya, cuman dari SD aku gini ya.. 

cuman pengen dong sih ya he.e yaa… 

bisa bermanfaat bagi semua orang gitu 

ya. Itu bisa mencakup banyak hal ya, 

bisa berbagi ke banyak oranglah itu 

intinya berbuat…. Apa tadi? 

 

9. cita-cita ya cita-citanya itu berguna bagi 

banyak orang yaaak 
 

10. bagaimana dulu 

keadaan psikisnya 

mas sebelum 

terdiagnosis? 

mungkin bisa dijelaskan sedikit ya 

mbak apa yang dimaksudkan tadi? 
 

11. seperti misalnya 

setiap hari seneng, 

sedih, sering murung 

atau… 

sebenarnya kalo dari pribadi saya 

sendiri orangnya tertutup ya mbak ya, 

yak tertutup ee dan dari keluargapun 

tu kurang tahu kepribadian sosial saya 

seperti apa gitu ya. Kalo di rumah aja 

ya mbak ya aku itu sering apa yaaah 

sering menyediri aj lebih 

menghabiskan… kalo gak ada temen 

main aku di kamar aj, ya nonton filem 

lah dan sebagainya pokoknya aku 

orangnya lebih tertutup eee kalo untuk 

senang, iya saya bahagia tapi eee 

bukan apa ya, ya pokoknya bahagia 

dengan cara saya sendiri gitu mbak.. 

ya pokoknya bahagia lah hehehe 

D1 

12. sering merasakan 

sedih gak? Seperti 

murung atau 

kesepian? 

sebelum terdiagnosa tadi ya mbak… 

he.em. tipe orang ya emmm… ya 

sedih juga soalnya gini mbak ya dari 

umur berapa ya apa kan udah 

almarhum udah umur berapa sih yak 

udah menginjak umur satu SMP 

paling, ya jadikan selama itu kan udah 

gak ada bapak juga yaa iya jadi mulai 

saat itu yaa kurang kasih sama 

orangtua juga eemmm jadi bingung 

hehehe… iya sih iyaa dulu sering 

sedih tapi gak sedih-sedih amat sih 

hehehehe 

 

13. berarti kalo sedang 

sendiri itu lebih 

merasa nyaman dan 

tenang ya? 

he.eh lebih tenang dengan kesendirian 

dari pada ditempat keramaian gitu 

mbak 

E1 
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14. sampai sekarang? 

Kalo keadaan 

psikisnya sekarang 

gimana? 

emm kalo sekarang  

15. dari awal terdiagnosis 

sampai sekarang? 
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 

C 

F 

16. rasanya gimana mas? rasanyaa.. ya enak banyak teman, 

kadang kalo misalkan ada masalah 

bisa cerita ke temen-temen gitu 

mbak.. apa lagi gini ya, kalo aku ada 

masalah itu kadang malah gak cerita 

ke keluarga tapi malah ke temen-

temen, kalo misalkan aku ada keluhan 

aku ceritanya sama mereka gitu. 

Bukan teman-teman seperti aku, tapi 

teman-teman yang sehat gitu loh ya 

mereka tau kalo aku kayak gini, jadi 

aku ceritanya ke mereka bukan ke 

keluarga malah 

D3 

17. kalo keadaan fisiknya 

sebelum terdiagnosis 

gimana mas? 

keadaan fisik sebelum terdiagnosis itu 

duluuu.. bisa dikatakan vit selalu 

mbak, masuk klinik saja belum 

pernah, kan aku dari SD kan gak di 

rumah kan di Cepu dari setelah aku 

lulus SMA jadi bisa dikatakan 

kehidupannya disana itu seperti gini 

mbak apa…ee dari makan, dari tempat 

tidur, dari pola kesehatan itu minim 

banget tapi ya gak pernah sakit juga. 

Tapi setelah pulang dari Cepu kurang 

lebih itu 3 tahun itu sakit-sakitan terus 

yak gitu.. akhirnya juga apa gituu… 

eh ternyata kena kayak gini 

A 

18. jadi sebelum 

terdiagnosis dulu 

badannya sehat-sehat 

he.em sehat-sehat saja  
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saja ya? 

19. sering berolahraga? kalo di pondok sering hampir tiap hari  

20. gak ada riwayat sakit 

apapun sebelumnya? 
belum pernah, belum pernah ada 

riwayat 
 

21. kalo meriang, pusing, 

atau demam gitu? 
kalo meriang, pusing yak itu wajar ya 

mbak ya.. pasti pernah lah mbak 
 

22. jadi kalo misal 

riwayat sakit perut 

seperti maag atau 

yang lainnya? 

belum pernah mbak  

23. lalu aktivitas sehari-

hari sebelum 

terdiagnosis apa mas? 

sebelum terdiagnosis itu pas di 

pondok aktivitasnya banyak, yaa 

ngaji, kalo paginya sekolah itu Mts, 

kalo malamnya ya ngaji, ya kayak gitu 

kegiatan-kegiatan setiap hari ya kayak 

gitu kegiatan di pondok, di sawah juga 

hehehhe.. yak cuman sekali dua kali 

gitu sih yaaa rame-rame gituu 

 

24. main di sawah 

maksudnya atau 

gimana? 

yaa, ya enggak… kan abah yayinya 

ada ituu punya sawah.. cuman apa gitu 

ya, dari pada ngapain dari mbah 

yayinya suruh bantu-bantu gitu 

 

25. sebelum di pondok 

aktivitasnya ngapain? 
aktivitasnya itu berarti masih kecil 

masih SD ya.. gak ada aktivitas lain 

yaa paling bermain saja. Aku masuk 

pondok itu setelah lulus SD mbak 

sudah masuk pondok 

 

26. kalo selama di pondok 

boleh kerja gak sih 

mas? 

maksdunya kerja yang gimana mbak? 

Kerja yang jadi karyawan gitu? 
 

27. iya mas emmm ya kalo di pondokku dulu gak 

boleh mbak, gakgak ada sistem itu 

kayak karyawan itu gak ada, jadi ya 

yaa pyuur sekolah sama ngaji hehehe 

iyaaak 

 

28. biaya berarti masih 

dari keluarga ya mas? 
he.em… iya dari keluarga  

29. terus keadaan fisiknya 

mas setelah 

terdiagnosis gimana? 

Gejala-gejala yang 

dialami 

he.em, kalo awal-awal sebelum 

didiagnosis itu sering sakit-sakitan 

mbak, terutama itu lebih ke demam 

ya… demam pokoknya demam itu 

berkepanjangan sakit sembuh sakit 

sembuh gitu terus, selain demam ini 

batuk, batuk sering banget la itu sama 

flu, flu itu biasanya gini ee apa kayak 

keluar malam bentar aja gitu ya 

B1 
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cuman beli pulsa dengan jarak itu 

cuman 200meter gitu, sampai rumah 

pasti udah langsung demam, langsung 

flu gitu, dan itu berterus-terusan 

sampai aku bener-bener drop 

30. terus apa lagi mas? eee yak demam, batuk-batuk, flu, udah 

itu sih mbak yang aku rasakan 

sebelum… setelah ini setelah jatuh itu 

ya tadi itu difonis TB infeksi TBC. 

TBC kan udah mulai pengobatan itu, 

akhirnya dicek sama pihak RS positif 

itu. Awalnya gini, awalnya kan itu 

cuman itu apa namanya TBC dong 

tapi dikasih obat ini kok semakin 

parah gitu kan dan akhirnya 

Dektronnya mungkin, ada kecurigaan 

apa gitukan, ya udah diminyai tanda 

tangan surat ini, bahwa kecurigaan 

dari dokter bahwa ada virus di dalam 

tubuh saya. Ya udah akhirnya di tes 

minta ini minta apa namanya…….., 

kan minta ijin kan kalo aku tidak mau 

kan ya dari pihak RS tidak bisa 

melakukan. Ya udah aku tanda tangan 

terus di ini, diambil darahnya kan eee 

dua jam berikutnya hasil keluar, 

positif heehehe 

B1 

A 

31. itu berapa bulan 

sebelum terdiagnosis 

gejala-gejala yang 

terjadi? 

sakit-sakitnya itu sudah ada, kurang 

lebihnya itu setengah tahunnan mbak. 

Jadi setengah tahun sebelum 

terdiagnosis itu udah sering sakit-

sakitan terus, cuman berobat ke apa ee 

ke klinik itu kan, di kasih obat 

sembuh. Seminggu sembuh, dua 

minggu selanjutnya kambuh lagi 

terus-terusan sampai akhirnya bener-

bener drop. Dibawa ke RSUD udah, 

disitulah mulai saya tahu hehehe 

A 

32. lalu aktivitas yang 

dilakukan setelah 

terdiagnosis apa mas? 

eee  setelah didiagnosis, aktivitasnya 

apa yaaa…. Setelah didiagnosis aku 

pas itu langsung ikut pendampingan 

ya, ya udah jadi waktu itu eee yaitu 

aktivitasnya mendampingi temen-

temen sebaya 

F 

 

 

33. sebelum mas jadi 

pendamping? 
oh ee di rumah itu aktivitas seadanya 

mbak, ya apapun itu di rumah ya 
E5 
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bantu-bantu ibu, pokoknya seadanya 

di rumah apa yang bisa aku karjakan 

kayak gitu 

34. berarti di rumah saja 

ya? 
iya di rumah iyaa di rumah terus  

35. berapa bulan? setelah didiagnosis ya… di rumah itu 

lama sih mbak ada satu tahunan, satu 

tahun itu gak ada aktivitas yang berat 

yaa, ya seadanya di rumah apa yang 

bisa aku kerjakan gitu 

E5 

36. jadi satu tahun istrahat 

di rumah lalu ada 

tawaran 

pendampingan itu? 

he.e… itu aktivitas selanjutnya setelah 

satu tahun menganggur 
 

37. jadi pendamping 

tahun berapa? 
jadi pendamping tahun yaaah 

pertengahan 2016 mbak 
F 

38. perasaan mas 

bagaimana waktu 

pertama kali 

terdiagnosis? 

perasaannya itu pasti sedih, sakit 

banget mbak, sakit banget lah mbak 

yaa…hehehe sakit sedih ya ada, tapi 

ini sih gak terlalu apa yaa gak terlalu 

gak terlalu apa namanya…. Gak 

terlalu menghayati disitu ya. Kan ada 

sebagian temen dimana terdiagnosis 

dia itu kayak udah menyerah gitu kan, 

seakan-akan kehidupan sudah berhenti 

saat itu juga… ya aku enggak, soalnya 

aku sadar sih, masalahnya dulu aku 

berpikirnya gini mbak “tertularnya 

kan lewat ini-ini-ini kan” aku tu dulu 

flashback kan waktu dulu aku itu 

pernah kejadian sesuatu mungkin dari 

itu, jadi akunya gak terlalu ini eee apa 

yaa… ya udah intinya aku menerima 

apa adanya, tapi tetep dengan hati 

yang sedih bangett tetep ya itu sih 

B1 

B2 

39. ada perasaan 

menyerah terpuruk 

lalu depresi gak mas? 

Seperti wah hidupku 

gak akan bakal lama 

lagi nih 

awal-awal doang mbak sebelum 

pertama tau gitu kan, belum tahu 

hasil, belum dijelaskan lebih jabar 

sama pihak RSUD, ya pikirku yak “ini 

nanti obatnya gimana?” “apakah nanti 

akan divonis meninggal”. Nah terus 

besoknya dari pihak CST datang, baru 

dijelaskan kalo ada obatnya kayak 

ARV, memang ARV tidak bisa 

menyembuhkan tapi ini bisaaa…. Yak 

intinya memperbaiki kualitas hidup 

D3 

C 

E1 

B2 
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dan sebagainya. Ya jadi dari situ aku 

baru tahu bahwa HIV itu bukan akhir 

dari segalanya gitu, bukan akhir dari 

kehidupan kan yaudah dan yang 

membuat aku lebih semangat lagi itu, 

obatnya bisa ditebus dengan cara 

gratis gitu, pikirku kan kemarin kan 

kasian keluargaku.. drop banget 

waktu itu… ya udah syukurnya 

obatnya gratis kan itu.. ya cuman 

kepikiran aj “kenapa kok sampek kena 

kayak gini dan sebagainya gitu mbak” 

yaaa 

40. sebelum terdiagnosis 

sudah tahu belum 

tentang HIV/AIDS itu 

apa? 

yaa… udah tahu udah sering-sering 

baca sih, dulu pernah ada isu-isu kan 

di pondok kalo itu mitos kali yaa 

hehehe…kayak ini “awas hati-hati 

kalo naik kereta, banyak orang-orang 

yang menyuntikan darahnya itu secara 

sembunyi-sembunyi” mitos kali yaa.. 

hehe tapi sudah tahu sih HIV itu 

penularannya seperti ini. Tapi ya tahu 

betul setelah terdiagnosis, kalo 

kemarin tahu-tahu aja penularannya 

apa gitu doang sih 

 

41. jadi tahu lebih dalam 

tentang HIV/AIDS itu 

setelah terdiagnosis? 

Iyaaa  

42. dari mana mas tau 

informasi HIV? 
dari itu, dari kepala CST dulu, 

setelahnya itu dari pendamping waktu 

itu 

D3 

43. bagaimana mas 

menyikapi kondisi 

awal terdiagnsosis 

saat itu? 

menyikapinya ya jujur aja bukanya 

sok tegar ya mbak ya hehehehe ya apa 

ya aku menyikapinya dengan lapang 

dada aja sebelum hasil keluar, selang 

dua jam kurang lebih yaaa… aku itu 

langsung flashback ya.. “mungkin aku 

dulu gini mungkin ini ya”.. tetep 

berdoa semoga hasilnya gak positif… 

perawatnya datang ditanyakan “mas 

kalo misal hasilnya positif gimana dan 

kalo enggak gimana?” aku jawab 

mbak “ya kalo enggak Alhamdulillah 

tapi kalo positif mau gimana mbak 

terima aja”. Dibuka kan itu hasilnya… 

ternyata hasilnya R semua tiga-

C 

A 

B2 
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tiganya R yaitu reaktif. Ya udaaah.. ya 

sempet down sih saat itu sepontan 

kayak gak tau gimana. Terus habis itu 

dijelaskan kalo bisa terapi ini, tapi ya 

itu sih seumur hidup kan. Ya awal sih 

sempet, sempet kurang terima gitu loh 

44. muncul perasaan 

bersalah gak mas? 
gak ada sih mbak hehehe, gak ada… 

soalnya gini aku kena kayak gini itu 

bukan keinginanku, kan aku udah 

pernah cerita ya mbak di wawancara 

pertama ya. Kejadiannya kan keran 

kecelakaan gitu loh bukan aku yang 

ngajak pengen kesitu enggak. 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 

gituu.. tapi ya udahlah. Tuhan 

merencanakan yang lebih baik gitu 

aja sih 

B2 

E7 

45. bagaimana keadaan 

psikis mas saat 

mendampingi rekan 

ODHA yang lainnya? 

perasaanya itu eeee mempunyai 

semangat baru mbak, lebih ke 

kemarin itukan udah menerima ya 

dengan kondisi yang seperti ini tapi ya 

hambar-hambar aja mbak, tapi setelah 

jadi pendamping ini eee lebih punya 

semangat baru. Apa lagi kan banyak 

itu mbak balita yang kena ini, yaa aku 

mendampingi… aku berpikir “aku 

lebih jauh beruntung, aku kenanya 

saat udah dewasa jadi gak terlalu 

nyusahin keluarga, dari pada adek-

adek ini kasian masih kecil udah 

sakit” pokoknya lebih punya semangat 

dari pada sebelumnya 

E1 

F 

46. terus perasaanya 

melihat mereka 

gimana? 

jujur saja sedih banget… sedih. Aku 

saja yang bisa menyikapinya saja 

sedih, apa lagi adek-adeknya yang 

belum tahu apa-apa, apa lagi kalo 

disuruh minum obat kan jawabnya 

“iya-iya aja” soalnya kan mereka gak 

tau, tapi besokya kalo udah dewasa 

gimana, muncul pertanyaan gak sih ke 

keluarganya seperti “kenapa aku 

E1 
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minum obat terus?”, nah jelasinnya 

gimana gitu loh. Kan 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 

47. jadi tugas mas juga 

mendampingi 

keluarga rekan ODHA 

ya? 

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 

G1 

48. caranya gimana sih 

mas menghadapi klien 

atau pasien yang 

masih terpuruk gitu? 

ya kita mulai cara pendekatan aja sih 

mbak, misalkan gini ada pasien baru 

kan kebanyakan kasus itu ibu-ibu 

kan… ibu-ibu didiagnosa awal itu 

menangis histeris sekali dan itu kan di 

poli CST, mereka langsung konsul 

kan itu tanya “mas kenapa aku kayak 

gini? Aku itu gak pernah kayak gini 

kok bisa kena sakit ini! Sampai 

suamiku itu ngefitnah aku, dikira aku 

itu wanita nakal” gitu-gitu kan… ya 

kita hanya bisa bilang sabaar, dan 

menenangkannya mbak, gak bisa 

berbuat banyak kan, ya gitu… sedikit 

demi sedkit ibu mbak… awalnya kan 

kita juga minta kontak, nah setiap 

malamnya selalu mengajak ngobrol, 

ya caranya bertahap sih mbak…. gak 

bisa langsung gitu 

G1 

49. pernah gak mas 

menerima penolakan 

atau diskriminasi? 

eeemm di daerah ku itu gak ada sih 

mbak soalnya mereka belum tahu kalo 

aku positif 

 

50. tetangga juga gak ada 

yang tahu ya? 
gak gak ada, keluarga aja cuman mas 

sama mbak aja sih. Itu saja mereka 

tidak terlalu tahu.. padahal kan dulu 

sudah dijelaskan kan sama pihak 
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rumah sakit “kalo sakitnya adekmu tu 

gini, pengobatannya gini”… gitu 

pikirku itu mereka paham, setelah aku 

pengobatan sudah hampir satu tahun 

itu.. kakakku itu tanya “kok kamu gak 

sembuh-sembuh masih ambil obat 

terus? Kata dokter kamu bisa 

sembuh”. Ya pikirku ini kakakku 

kurang nangkap saat dijelaskan, 

mereka memang tahu tapi tidak tahu 

betul. Soalnya dari aku minum obat 

mereka juga gak paham 

51. oh gitu ya, berarti 

memang tidak ada 

diskriminasi ya mas? 

ya enggak, soalnya selama aku minum 

obat itu.. mereka tahu tapi tahunya itu 

aku minum obat TBC, jadi tahunya 

aku sakit TBC. Ada diskriminasi itu 

bukan karena sakit ini, tapi karena 

penyakit TBC, kan TBC menular kan 

ya mbak lewat ludah kan bisa ya 

mbak, lalu lewat alat-alat makan 

gitukan bisa kan mbak.. ya 

diskriminasi dari itu sih mbak. 

Padahal aku dulu cuman gejala sih 

mbak, nah kalo TBC kan pengobatan 

harus 6-9 bulan kan mbak, tapi aku itu 

cuman berapa bulan, terus udah terus 

pengobatan HIV saja sampai sekarang 

B3 

52. penolakan yang 

didapat dulu seperti 

apa mas? 

dari mbak-mbak yang dari luar kota 

itu kan tau, nah mereka kan jarang 

pulang kan itu mbak. Nah ya pas 

pulang gitu diskriminasinya, ya kayak 

“ini si itu kalo makan harus 

dipisahkan, alat-alat makan semuanya 

harus dipisahkan, dan harus pakai 

masker, soalnya itu kan menular”, 

yak itu sih.. wajar setahu mereka kan 

TB, nah TB kan emang dapat menular 

dari udara juga, nah dari akunya ya 

wajar.. tapi ya tetep sakit hati juga.. 

itu sih kalo dari keluarga, dari mbak-

mbak yang di Jakarta 

B3 

53. itu sampai kapan 

mas? Sampai 

sekarang? 

enggak sih mbak, soalnya kan mereka 

juga jarang di rumah kan 
 

54. kalo yang satu rumah? 

Ibu ya? 
iya ibu doang, kemarin-kemarin sama 

kakak sih, tapi kakak sudah menikah 
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jadi cuman berdua sama ibu 

55. ibu juga gak tahu? ibu juga gak tahu sih, tahunya ya 

cuman paru-paru 
 

56. tapi gak membedakan 

seperti kakak kan? 
enggak, kalo ibu enggak  

57. perasaannya gimana 

menghadapi 

diskriminasi seperti 

itu? 

emmm sakit mbak… sakit sih, 

meskipun kata-kata biasa. Tapi tetep 

aja sih aku sakit 

B3 

58. menerima atau 

menolak adanya 

diskriminasi itu? 

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 

C 

59. kalo dengan teman-

teman kuliah ada gak? 
eeee gak ada sih, mungkin juga karena 

gak tau, tapi kalo tahu mungkin ya 

ada diskriminasi sih. Soalnya 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.. aku kan tanya ke 

mereka “eh HIV menurut kamu itu 

seperti apa sih? Soalnya aku kan kerja 

di tempat pendampingan yang selalu 

bertemu dengan orang yang terkena 

HIV” …. Yang dua itu gini sadi 

banget kata-katanya “emang di 

Grobogan banyak ya yang kayak 

gitu?” “ya lumayan data di 2017 900 

sekian” “kok banyak banget! Ya 

udahlah biar mati saja!” gituuu.. “biar 

mati saja, mereka kayak gitu kan di 

akibatkan karena kenakalan mereka 

sediri”… tapi yang satunya ini bagus, 

malahan 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, 

tanggapannya dia “ya kita gak harus 

menjauhi mereka, karena 

penularannya itu bukan melalui 

sentuhan atau tidak lewat sosialisasi 

B3 
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gitu”, “ya kita harus merangkul 

mereka jadi satu”… ya udah dia 

doang sih yang responnya baik, yang 

dua itu sadis banget hehhehe. 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… 

60. perasaanya gimana 

mas? Padahal mas 

disini tidak 

menceritakan kondisi 

mas yang sebenarnya 

emm rasanya ya pasti sakit sih mbak, 

ya sakit hehehe ya 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 

B3 

61. pernah gak mas 

ditawarin pekerjaan 

lain selain 

pendamping? 

he.em dari temen-temen ada, tapi dari 

akunya sendiri itu tau bingung.. temen 

nawarin “itu ada lowongan coba saja, 

bisa saja ketrima”…. Tapi ada tes 

narkoba ini-ini, itu jadi banyak temen-

temen yang nawarin. Terus aku tanya 

ada gak sih yang kerjanya buat 

berdua, ya buat aku sama temenku 

itu… ada ini di ini di ini, tapi akunya 

sendiri… harus ada tes ini, kriterianya 

ini, persyaratannya itu…jadi akunya 

yang gak mau, terus aku kasihke 

temenku aja, tapi dianya kalo aku gak 

mau dia juga gak mau. Jadi kita 

berdua itu gak kerja.. tapi kalo aku itu 
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alasannya itu sih… susah saja… kan 

banyak tukan temen-temen yang di 

Semarang atau dimana sudah kerja, 

tapi aku takut kalo tahu sakitku ini. 

Aku punya temen itu kerja 

dikesehatan, nah pas dia kena HIV 

terus ada yang bocorin atau ada yang 

kasih tau ke atasannya ee terus di 

keluarin tu mbak.. bahkan sampai 

sekarang dia gak mau kuliah, soalnya 

juga semua rumah sakit gak ada yang 

mau terima…terus dipindah di 

Demak, tapi tetep gak diterima. Ya 

aku takutnya kayak gitu, kalo misal 

nanti ada temen yang gak suka terus 

dibocorin ini-ini malah nanti 

dibocorin ke masyarakat juga, nanti 

malah ini…. Tapi ya udahlah, aku gak 

trima aja tawaran tadi 

62. jadi ini hanya kuliah 

saja ya mas 

aktivitasnya? 

ya kuliah doang, di rumah ya 

seadanya sih mbak.. apa aja yang bisa 

dilakuin 

 

63. biaya sehari-hari dari 

siapa mas? 
biaya sehari-hari dari ibu sama dari 

kakak 
 

64. ibu kerja apa? ibu saat ini, gaak kerja sih gak ada 

kerja.. cuman kan dapat uang 

kan…karena banyak punya tanah, nah 

tanahnya itu di… di kelola orang-

orang. Ya pendapatannya dari situ sih 

ibu, ya sebagian dari sodara-sodara 

yaaa 

 

65. sosialisasi mas dengan 

keluarga gimana 

setelah terdiagnosis? 

sosialisasi baik-baik saja sih mbak  

66. hanya tadi ya keluarga 

gak ada yang tahu 

yaa, kedekatan sama 

keluarga? 

iyaa.. kedekatan sama keluarga ya 

baik.. ya 6 sodara aku yang baik itu 

cuman sama mas yang atasku 

langsung, sama mbak…yang lainnya 

jauh sih mbak.. aku juga sering 

menghabiskan waktuku sendiri. 

Kadang ya mbak-mbak pas di rumah 

gitu nyindir sih mbak “cowok kok di 

rumah terus! Keluar-keluar gitu 

loh”…..aku keluar gak pulang ya 

dimarahin lagi, ya aku serba bingung 

mbak…ya kalo gaak di rumah kadang 

B3 
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yaa keluar mbak aku. Terus mbak 

yang stigmanya tinggi tadi itu yaa, 

kayak gitu yaa…aku sama dia itu jauh 

banget, sodara tapi jauhh 

67. kalo hubungan mas 

dengan mbak sebelum 

mereka tahu kalo mas 

sakit TB gimana? 

emmmm….ya emang dari sononya 

udah jauh sih kitaa, dari aku SD kita 

jarang ketemu sih, dia udah di Jakarta 

sama suaminya.. 

 

68. emang jarang 

komunikasi ya? 
iya jarang komunikasi  

69. berarti lebih dekat 

sama ibu dan mas 

yang jaraknya dekat 

tadi ya? 

he.em… iyaa  

70. terus kalo sosialisasi 

dengan masyarakat 

dengan tetangga 

sebelum terdiagnosis 

gimana? 

kalo sama tetangga bagus, baik-baik 

saja sih mbak. Bahkan saat setelah 

didiagnosis ya bagus saja baik-baik 

saja 

 

71. karena mereka juga 

belum tahu ya? 
iya karena belum tahu, kalo tahu yaa 

tahu laah kayak apa hehehe 

kemungkinan besar diskriminasi juga 

sih 

B3 

72. gak ada keinginan 

untuk memberitahu ke 

tetangga dekat atau 

teman dilingkungan 

rumah? 

sebenarnya kalo ada keinginan itu 

ada, pengen sih sebenarnya 

memberitahu mereka bahwa aku 

seperti ini, agar tidak ada stigma 

juga…. Dulu ada temen kampung juga 

yang cerita tentang HIV pas lagi 

kumpul gitukan dia cerita, mayoritas 

di kampung kan orangnya kerjanya 

diproyek gitu kan, jadi mereka kalo 

pulang selalu cerita kalo mereka yang 

habis kerja itu selalu bermain sama 

PK lah di pinggir jalan. Jadi aku 

kasihan saja kan nasibnya sama kan 

kayak aku pasti.. nah aku takutnya 

jadi bahan omongan gitu. Dulu aku 

ada dua temen mbak dikampung 

kayak aku gini, dulu dia di puskesmas 

Pulokulon itu udah rawat dua kali, 

dulu itu badanya seger sekarang itu 

kurus sekali kurus banget pokoknya, 

gak sembuh terus di opname di RSUD 

sampai sekarang dia itu lemes banget 

kurus banget, udah aku sarankan dia 

C 

E4 
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untuk VCT tapi dia gak mau karena 

ketakutan. Maka dari itu aku ingin 

memberitahukan tentang HIV, aku itu 

berkeinginan banget ya biar mereka 

itu tahu betul. Bahwa HIV itu tidak 

langsung bikin mati, tapi bisa diobati.. 

gitu mbak 

73. jadi mas minatnya 

mundur ya? 
ya mundur, 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 

B3 

74. jadi belum ada yang 

tahu ya? 
gak… gak ada  

75. terus dengan teman 

dekat atau temen 

pondok dulu? 

kalo temen pondok dulu ada mbak, 

tapi sekarang sudah jauh mbak. Udah 

pindah dia diluar kota. Dulu pertama 

kali aku terdiagnosa aku ceritanya 

sama dia bukan sama keluarga…”aku 

kayak gini dan minum obat seumur 

hidup…”… ya dia terima sih 

gakpapa… ya udah, ya temen deket 

satu aja sih, dia juga temen satu RT.. 

tapi dia kan sudah jauh… kalo temen 

pondok sekarang cuman kontakan 

doang sih kan mereka dari jauh-jauh.. 

dah, ya aku pernah cerita ke teman 

cewek gini “aku punya sakit yang 

tidak bisa disembuhkan”, “kok ada sih 

penyakit yang tidak bisa 

disembuhkan? Ya udah sih obatnya 

diminum terus, biar sehat aja”…. Gitu 

sih 

D3 

E3 

76. jadi teman-teman di 

kampus dan di 

lingkungan tetanggaa 

hubungannya baik ya 

mas? Cuman mereka 

gak tahu kalo mas 

positif ya? 

iyyaa belum pada tahu.. he.em.. 

hubungannya baik-baik saja 
 

77. tapi gak ada rasa 

minder atau takut kalo 

suatu saat mereka 

tahu? 

emm jujur ya ini… jujur ya ada rasa 

taakut, di depan rumah saya itu ada 

orang yang aneh banget gitu ya mbak, 

sampai satu dusun itu pada benci sama 

dia, soalnya kerjaan dia itu selalu ikut 

B3 
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campur gitu loh.. takut saya itu kalo 

diaa punya chanel banyak gitu loh 

kayak di rumah sakit juga, jadi aku 

kebayang-bayang kalo dia bisa tahu 

gitu, soalnya dia pernah tanya aku pas 

aku kerja gini “mas ki kerja diapa 

ta?”, gitu ya aku takut aja… emang 

ngapain sih dia itu ikut campur 

hidupku, apalagikan dia umurnya 

sudah jauh, kalo kita seumuran kan 

kepo gakpapa ya mbak la ini umurnya 

udah jauh kenapa sih dia ikut campur 

gitu loh… ya takutku cuman sama dia 

sih mbak kebayang-bayang.. kalo dia 

punya temen dimana-mana juga di 

kesehatan buat mata-matain gitu 

78. ohh, masih sering ikut 

kegiatan keluarga atau 

kumpul-kumpul gak 

mas? 

ya masih ikut, kayak keluarga kalo 

ada acra kondangan….terus ada acra 6 

bulan digilir gitu yaa, nah pasti aku 

ikut itu.. pasti ikut, acara keluarga 

apapun ikut, ikut terus 

 

79. acara di kampong? 

Seperti karangtaruna 

atau pengajian gitu 

kalo pas dirumah ya ikut  

80. tapi baik-baik saja kan 

ya hubungannya gak 

ada rasa minderkan 

itu? 

ya baik-baik saja, ya mungkin karena 

mereka belum tahu saja. Tapi kalo 

mereka sudah tahu paling aku ya 

minder mbak hehehe 

B2 

81. bagaimana caranya 

mas menjelaskan ke 

rekan ODHA yang 

belum mengetahui 

tentang HIV/AIDS? 

yaaa kita menjelaskan dari awal mbak, 

kita menjelaskan dari definisi 

HIV/AIDS dulu bahwa HIV itu bukan 

penyakit keturunan tapi penyakit yang 

didapat eee cara penularannya itu 

dari media seperti ini,…. Ya 

pokoknya mereka harus tahu dulu 

tentang HIV itu ada, setelah itu baru 

masuk ke obat, tentang efek 

sampingnya juga 

G2 

82. sampai sekarang 

masih minum obat 

kan mas? 

Masiiiih  

83. tapi gak pernah 

putuskan mas? 
iya gak pernah hehehe  

84. ada efek samping gak 

dari minum obat? 
awal-awal itu efek samping… eee ada 

mbak, awal-awal itu kerasa banget 

efek samping dari Evapiren itu kerasa 

B1 
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banget yaitu melayang. Efek yang 

yang lebih dan lebih yaitu melayang 

itu. Rasanya kayak hidup dan mati 

mbak, pas itu kan masih drop 

banget… dari dokternya itu pesannya 

setelah minum obat ini harus tidur 

pokoknya harus tidur, mungkin karena 

akunya bandel sihh… nah aku malah 

keluar sama kakakku beli apa itu 

makanan siap saji.. aku lgi pengen nah 

aku suruh carikan kakakku, tapi aku 

ikut.. nah aku sudah minum obat itu 

kurang lebih sudah satu jam, nah aku 

itu udah kayak semua barang itu 

muter kan ya.. eee nah pas belum 

sampai rumah ku itu udah jatuh itu.. 

ya masih sadar, tapi gak bisa gerak, 

muntah-muntah terus, jadi antara 

sadar dan enggak gitu loh, yaitu efek 

sampingnya. Lalu itu berlangsung satu 

bulan lebih, tapi satu minggunya awal 

itu lebih parah… aku bangun tidur itu 

gak bisa jalan, masih semunya itu 

muter gitu, setelah lebih satu bulan ya 

udah baik-baik saja, cuman ya 

demam. Terus gini kalo aku minum 

obat itu aku jadi Insomnia akut gitu 

sampai sekarang.. sampai gak tidur 

kadang tidur itu jam 4 trus subuh jam 

5 bangun, terus tidur lagi sampai jam 

12 siang gitu… gejala sudah 1 tahun 

lebih sampai sekarang 

85. udah konsul sama 

dokter? 
udah, emang kata dokter obatnya itu 

bisa menimbulkan Insomnia juga 

gitu.. terus obat ini bisa membuat aku 

semakin depresi, misal kalo aku lagi 

ada masalah dan buat aku stress obat 

ini semakin bikin aku emosi. Jadi aku 

harus hati-hati ya buat kontrol diriku.. 

kayak misal aku lagi ada masalah 

dengan sekolah atau temen gitu ya, 

aku pulang-pulang gitu malah 

digremengi sama ibu, nah aku eee 

semakin emosi kayak orang gila gitu.. 

itu pertama kali pengobatan 5 

bulannan… itu sampai mecahin 

C 
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barang-barang kayak piring gitu, 

sampai ibuku nangis. 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 

86. jadi efek obatnya gitu 

ya, jaadi gak hanya 

rutin minum obat tapi 

juga harus mengontrol 

emosi juga ya? 

iyaa.. he.e, nek misalkan stress gitu 

yaa.. langsung gejala-gejala muncul 

kayak demam, gatal-gatal gitu ya… 

sampai sekarang sih, tapi kalo gatal 

udah enggak, tapi kalo demam masih 

sampai sekarang sih ketika ada 

masalah gitu…langsung demam 

tinggi, tapi kalo aku udah tenang ya 

demamnya langsung ilang 

B1 

C 

87. tapi gak pernah ganti-

gaanti obat ya? 
gak pernah.. dari pertama kali sampai 

sekarang cocok dengan ARVnya 
C 

88. mas bagaimana cara 

untuk mengurangi 

resiko HIV/AAIDS 

ini? 

untuk mengurangi itu… yaa eee ya 

yang aku tahukan penularan itu lewat 

3 mediaa ya mbak ya, yaitu dari 

darah, dari cairan kelamin, lalu dari 

air susu ibu. Eee ya udah kitaa harus 

tahu dulu penularan dari apa jika kita 

mengurangi resiko. Kalo aku dulu kan 

dari seksualkan, ya udah jadi kalo 

mau mengurangi ya pakai kondom eee 

darah kan juga bisa melalui jarum 

suntik yang bersamaan kan, nah kalo 

bisa sekali pakai jangan digunakan 

lagi, juga untuk yang narkoba 

biasanya jarum suntiknya kan bergilir 

kan, ya kalo bisa jangan… tapi sekali 

pakai saja gitu. Ya itulah dari situ 

pintu masuknya viruss kan ya….kalo 

dari asi, itukan orang yang hamil dan 

kena HIV kan gak boleh melahirkaan 

secara normal tapi harus oprasi kan, 

setelah oprasi juga jangan menyusui, 

tapi harus pakai susu formula, terus 

juga jangan sampai oral, takutnya kan 

misalkan dari yang oral ini ada 

sariawan gitu kan jadi dapat 

menularkan juga dari cairan yang 
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luka-luka.. gitu sih 

89. lalu pengobatan yang 

dilakukan selain ARV 

apa mas? 

gak ada sih mbak, untuk obat cuman 

ARV doang 
C 

90. mas kalo menghibur 

diri jika saat stress itu 

apa? 

eee yang pertama itu musik, selain itu 

juga ada beberapa doang, kayak bca 

buku, harus buku yang motivasi apa 

lah pokoknya motivasi entah dari 

buku atau internet, terus selain itu 

jalan ya kayak traveling gitu lah.. itu 

entah kemana 

E5 

91. pernah gak sih mas 

pas lagi ada masalah 

terus mencoba 

menghibur diri 

sendiri, kayak 

mengubah pola pikir 

yang negatif menjadi 

yang positif terus 

ketawa-tawa sendiri 

gitu? 

iyaak pernah  

92. contohnya? 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 

E6 

93. bagaimana mas 

memaknai 

penderitaan saat ini? 

memaknainya….eee kalo untuk saat 

ini aku lebih ke positif sih, kalo dulu-

dulunya aku lebih suka bikin masalah. 

Tapi sekarang aku berpikirnya “masih 

banyak diluar sana yang lebih 

menderita dari aku, lebih kurang 

beruntung dari aku” kayak misal 

E7 
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maaf ya mbak bukan maksud 

menjelek-jelekan orang.. ya kayak 

orang yang gula itu kan harus 

kehilangan fisiknya, nah aku ya 

emang sih harus minum obat 

selamanya, tapikan gak kehilangan 

fisik dan gak harus cuci darah terus 

gitu. 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 

yaa, nah sekarang meskipun aku 

insom tapi lebih bermanfaat baca-

baca atau apa gitu.. sekarang lebih 

bisa mengatur pola hidup 

94. jadi dukungan didapat 

hanya dari 

pendamping? 

iyaa dukungan juga dari pendamping D3 

95. sama temen-temen 

dekat ya? 
he.em  

96. kalo keluarga? kalo keluarga paling cuman ya kadang 

ngingetin obatnya diminum, cepet 

sembuh obatnya diminum, cuman gitu 

aja sih mbak. Tapi lebih di temen aja 

sih. Aku malah lebih ini, semangat 

aku dapat lebih ke dari temen-temen, 

kayak temen satu RT atau temen 

kuliah tadi ya. Kalo pendampingan 

biasa aja sih mbak, kan emang 

tugasnya gitu. Tapi kalo temen-temen 

kan dia gak seperti aku, gak 

merasakan seperti aku, tapi malah 

memberikan motivasi terus, selalu 

mengingatkan gituu, kayak ikut 

merasakan gitu yaa 

D3 

97. perasaanya gimana? nyaman… he.e nyaman  

98. kalo misal mas tidak 

mendapatkan 

dukungan dari teman-

teman perasaanya 

gimana mas? 

perasaanya ya biasa-biasa aja sih 

mbak, 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 

D1 
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99. pernah gak mas 

merasakan kesepian? 
kesepian, kadang eem merasa 

kesepiannya itu… aku udah gak ada 

temen, kan temen-temen udah 

merantau semua kalo lebaran gini, jadi 

kalo pulang kuliah terus sama temen-

temen ya abis itu pulang ya udah di 

rumah.. ya gitu kesepiannya 

 

100. tapi mencoba mencari 

kesibukan ya? 
he.em  

101. lalu harapannya mas 

untuk kedepan apa? 
harapan… semangat terus biar jadi 

orang sukses gitu yaa…kan kayak gini 

aku lihat anak kecil ya yang sakit gini 

sampai di keluarkan dari sekolahnya 

ya, kalo di Semarang di kota-kota kan 

ada kayak rumah singgah gitu ya. Ya 

aku berpikir aku ingin membuat 

rumah singgah kalo ada uang mbak, 

kan kayak gini ya anak-anak yang 

orangtuanya sudah meninggal karena 

penyakit itu, terus ada balita yang 

dimomong sama neneknya kan, tapi 

kalo misal neneknya sudah meninggal 

siapa yang mengurus nanti, jadi kasian 

gitu kan, jadi pengen membuat rumah 

singgah gitu yaa…kayak bercita-cita 

saja, jadi nanti disitu kan mereka ada 

yang ngurus yak. Gitu aja sih mbak 

E1 

102. kalo harapan 

kedepannya pengen 

gak kerja? 

kerja, kalo kerja itu dari 100% cuman 

1% sih mbak pengennya itu…yaa 

mungkin saya kayak gini, kayak 

kurang niat aja kalo kerja gitu, ya 

pengalaman dari temen-temen sih. Ya 

pengennya sih punya usaha sendiri 

gitu, kayak kemarin itu mas punya 

café sendiri itu, sebenarnya aku 

ditawarin suruh jaga cafenya, dari mas 

aku juga sedikit termotivasi sih jadi 

punya pandangan untuk ini untuk ini 

gitu… 

 

103. jadi milih ke 

wiraswasta ya mas? 
iyaa, he.e  

104. tapi gak diambil ya 

tawarannya mas? 
ya enggak, kan aku masih kuliah.. jadi 

saya milih kuliah dulu kan juga sudah 

ee semester 6 kan kurang dikit, kan 

pendidikannya saya juga di 

managemen bisnis ya jadi tinggal 

E2 
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nunggu lulus. Kan eman kan… 

105. harapan untuk ODHA 

yang lain? 
hehehe apa mbak yaa… ya biar 

mereka tahu tentang HIV dan 

pengobatannya, dan sekedar ambisi 

ya mbak, aku ingin membuka 

lowongan kerja untuk rekan-rekan 

yang seperti saya ini, yaa pengalaman 

dari teman yang di tolak di rumah 

sakit itu ya mbak, yaa meskipun 

hanya sekedar ambisi sih hehehe gituu 

laah… 

E1 

106. ya mungkin cukup 

sekian wawancara kali 

ini ya mas, kalo misal 

ada tambahan lagi 

boleh ya mas minta 

waktunya lagi? 

iya gkpapa, penting hubungi aja yaa  

107. iya mas siap, terima 

kasih mas 
iya sama-sama  

 

2. Tabel Observasi Subjek 2 

No  Perilaku yang diteliti Muncul  Tidak 

muncul 

1. Kedua telapak tangan terbuka V  

2. Malu-malu canggung saat bercerita (masih terlihat) V  

3. Subjek menundukan kepala saat bercerita (kadang-

kadang) 

V  

4. Subjek duduk dengan posisi yang tegap V  

5. Menggenggam telapak tangan  V 

6. Cara berbicara subjek yang ragu dengan 

jawabannya sendiri sering mengulang kata (kadang-

kadang) 

V  

7. Subjek tersenyum saat bercerita V  

8. Subjek menunjukkan ekspresi semangat yang 

berlebihan 

 V 

9. Subjek menjawab pertanyaan dengan cepat tanpa 

berfikir 

V  

10. Subjek menatap mata lawan bicaranya saat bercerita  V 

11. Subjek melakukan pekerjaannya sendiri tanpa 

bantuan orang lain 

 V 

12. Subjek mengelurkan keringat dingin  V 
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13. Subjek bolak-balik ke kamar mandi saat mengobol  V 

14. Subjek menangis saat mengobrol  V 

15. Subjek tertawa saat bercerita V  

16. Subjek membranikan diri bertanya saat tidak paham 

dengan pertanyaan yang diberikan 

V  

17. Subjek diam saat melakukan kesalahan  V 

18. Subjek pasif saat diwawancarai  V 

19 Mengeluarkan kata ‘em’ ‘anu’ ‘e’ V  

 

3. Tabel Pengkodingan Wawancara Significant Other Subjek 2 

Inisial  : E (Pendamping Subjek) 

Usia  : 36 Tahun 

No Pertanyaan Jawaban Koding 

1. selamat siang mbak iya siang  

2. saya disini mau 

wawancara tentang 

mas P, disini mbak kan 

sebagai pendamping 

dari mas P. saya ingin 

tahu mbak, sejak kapan 

mas P terdiagnosis? 

eee setahu saya semenjak eee saya 

dikenalkan sama teman CST teman 

kerja di Rumah Sakit Umum eee 

tahun 2014 bulan Juni kayake, 

pertengahan 2014 ituuu saya eee… 

ee saat itu saya masih konseling 

direkan pendamping, jadi saya itu ya 

cuman konseling gak sampai 

pendampingan gitu. Tapi eee 

tujuannya hampir sama memberikan 

support. Nah 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, soalnya 

pendampingan awal itu masih 

sedikit susah kita untuk mendekati 

si ODHA ini, tapi keluarganya 

cukup terbuka. Keluarga saat itu 

keluar semua, jadi saya diruangan 

hanya dengan mas P 

A 

B1 

3. saat itu mas P 

menceritakan semua? 
enggak langsung, jadi cumaa eee 

jadi saya konseling pertama cuman 
D3 
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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 

4. terus saat itu mas P 

mau gak menerima 

statusnya sebagai 

ODHA? 

pas itu yaa sempet yaa, seperti 

ODHA yang lainnya… yang saya 

lihat mas P itu orangnya sedikit 

tertutup, cuman di dunia layanan dia 

apa… mau terbuka. Cuman kalo 

sama keluarganya kayaknya dia 

masih tertutup banget. Apa lagi 

memang orangtuanya… orang desa 

itu gimana sih mbak, kadang bahasa 

Indonseia saja tidak mengerti, sudah 

dikasih pemahaman tentang HIV 

mungkin mubeng, bukan mudeng 

tapi mubeng, kayak kakaknya itu 

kan ngertinya cuman dia harus 

minum obat gitu saja 

B2 

5. tapi dari pihak mas P 

dan pihak pendamping 

sudah mencoba 

menjelaskannya kan? 

ada kakaknya yang tahu cuman gak 

sampek mendetail tahunya, cuman 

sekedar itu saja 

 

6. sejak kapan mas P 

menerima stastusnya? 
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 

C 

B2 

7. jadi dia sudah 

melakukan pengobatan 

juga ya saat itu? 

iya langsung saat itu, rutiin dia C 

8. lalu terbukanya tentang 

masalalunya ke mbak 

lamaaa prosesnya, terbukanya itu 

2016.. kenal sama saya 2014, 
E3 

D3 
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apakah baru-barusan 

atau sudah lama? 
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 

9. lalu boleh tahu sedikit 

gak mbak tentang 

cerita masalalunya? 

masalalunya seperti apa gitu?  

10. Iyaa bilangnya sih dia terinfeksi itu 

karena kelakuannya ya mbak, 

karena berhubungan dengan sesame 

jenis memang dia dari kelas 2 SD 

itu sudah ada rasa suka sama 

temannya sesama laki-laki, saat itu 

dia juga mengagumi gurunya 

cowok, timbul rasa itu sudah dari 

SD sampai dia besar dia itu belum 

mengerti, kalo dia itu LSL.. ya 

ngerti-ngertinya itu setelah keluar 

dari pondok. Dia itu setelah keluar 

SMP dia itu pondok 

A 

11. jadi kalo yang 

berhubungan itu? 
itu dia kenal di Facebook dia, tapi 

memang dia sudah suka sama 

cowok sudah ada dari kecil jadi dia 

digoda-goda gitu dari facebook, 

kenalan chat, nyaman, ketemuan, 

yaa pas ketemua itu dia diajak 

seperti itu, dia diem saja… la kan 

soalnya dia tertarik sama ini, nahkan 

baru pertama kali itu dia merasakan 

itu, jarak setahun dia drop seperti 

itu 

A 

12. itu dia baru awal 

melakukannya atau 

sudah berapa kali? 

eeeem sek mbak dulu itu dia pernah 

cerita sama aku, tapi karena sudah 

lama aku sedikit lupaa. Eeee iya 

dulu saya tanyai “menurut kamu, 

kamu tertular ini dari mana? Saya 

sebutkan 4 macam cara 

penularannya ya, melalui ini ini ini, 

nah menurutmu dirimu yang mana?” 

E3 
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dia yaa ngakunya seperti itu. Ya dia 

ngakunya dipaksa, ya kayak 

diperkosalah sama sesame jenis 

gituu… dulu ngakunya! Tapi 

ternyata enggak, ternyata kenalan 

dari Facebook, dan suka sama suka 

13. itu dia melakukannya 

baru satu kali? 
bilangnya iya baru satu kali. Cuman 

kalo lewat belakang kan resikonya 

tinggi mbak, mesti ada lecet, lukak, 

nah kalo virus itu kan kalo ada luka 

cepet mbak berkembangnya 

A 

14. lalu saat itu apakah 

kondisinya mas P 

lemah atau ada hal lain 

yang membuat dia 

langsung terinfeksi? 

itu satu tahun prosesnya, satu tahun 

dia sudah merasakan drop, 

meriang, sedikit-sedikit dia sakit, 

sampai parahnya itu dia opname di 

Rumah Sakit Umum, sebelum 

opname dia sudah sakit-sakitan, dia 

kan ada TB paru 

A 

15. jadi dia baru 

menceritakannya 2016 

ya? 

iyaa, 2016 baru menceritakan apa 

adanya 
E3 

16. usaha apa saja yang 

sudah dilakukan mas 

P? 

usaha ingin sembuhnya?  

17. iya untuk bangkit juga 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 

C 

18. jadi mas P jadi 

pendamping itu tahun 

berapa? 

Desember 2016 F 

19. jadi pendamping ya? he.ee… mau awal 2017 laah F 

20. dukunngan apa saja 

yang didapat? 
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 

D2 

21. lalu selain keluarga dan 

pendamping? 
temannya mungkin ya, temennya 

yang sesame jenis itu mungkin 
D3 
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22. mbak diceritain ya? gak diceritain, kenal malah.. 

dikenalin, karena kan sering ketemu, 

sering diajak 

 

23. selain teman-temannya 

juga dari? 
ya dari layanan mbak, layanan 

pendampingan, dari keluarga 
D3 

D2 

24. hubungannya mas P 

dengan rekan-rekan 

pendamping gimana? 

baik mbak, cuman orangnya 

pendiem. Dia ngobrolnya cuman 

sama aku tok. Mungkin karena 

cocoknya, mungkin karena 

nyambungnya gitu, mungkin ya 

mbak, sampai sekarangpun 

cocoknya sama aku. Mungkin LSL 

disini dekete itu sama aku semua.. 

mungkin ngobrolnya, nyamannya, 

sering aku giniin “cintaaa 

hehehehhe”, aku ngikutin logatnya 

saja sih mbak hehehehhe kayak air 

mengalir gitu saja hehehehe (subjek 

tertawa) 

E3 

25. oh ya, kalo tentang 

keluarga mas P sendiri 

itu kan tahunya hanya 

ambil obat saja dan 

tahunya sakitnya TBC 

itu, kalo HIVnya kan 

kurang paham ya 

mbak? 

ada 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 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. P 

cuman jawab “ah sudahlah mbak, 

yang pentingkan saya bilang ke ibu 

saya  yang penting saya tetep 

minum obat, karena dengan minum 

obat saya tetap sehat” seperti itu 

saja dia kasih tahu ke ibunya, 

karena dikasih tahu seperti apapun 

kayake gak mudeng, karena sudah 

tua 

E2 

26. kalo hubungannya 

dengan teman-teman 

teman-teman kuliahnya, kayaknya 

yo dia dekatnya hanya sama 
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selain teman 

pendamping gimana 

mbak? 

beberapa, soale dia itu pendiem 

(dengan yakin mengatakannya, cara 

bicara menekan) 

27. lalu menurut mbak mas 

P itu sudah memahami 

dirinya sendiri dan 

orang lain belum sih? 

dia kayaknya cukup mandiri, karena 

beberapa tahun dia di Pondok, 3 

tahun, dari kecil dia sudah tidak 

punya bapak, dia anak paling kecil 

paling bungsu. Ya yang saya lihat 

dia cukup mandiri, ya tertutup 

orangnya, yo mungkin 

kehidupannya yang seperti itu, kalo 

dia mau ngajak ngobrol kakaknya, 

ibunya mungkin karena ibunya juga 

sudah tua, mungkin gak nyambung 

gitu loh mbak, jadi dia di rumah itu 

ya main HP, kalo gak nonton TV, 

kalo gak ya berangkat kuliah, kalo 

gak ya bantu ibunya cari makan 

ternak itu tow, motong rumput itu 

tow.. ya yang aku tahu seperti itu. 

Kalo saya sama keluarganya itu 

sudah deket, kalo lebaran suka main 

sana, kalo kangen ibue ya tak 

jenguk 

E5 

28. kalo memahami orang 

lain? 
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 

E1 

29. menurut mbak mas P 

itu berani menolak atau 

berkata tidak untuk 

sebuah ajakan atau 

situasi yang 

membuatnya tidak 

nyaman gak sih? 

kayake dia orange gak langsung 

marah didepan itu gak, cuman eee 

dia kan pendiem ya mbak, nah dia 

pendem dulu gitu tapi kalo sudah 

muncak dia marah semarah-

marahnya, tipenya dia kayak gitu, 

kalo ngomong asal jeplak, tahu 

banget aku sifate, maksude aslinya 

dia sifatnya memang pemarah sih, 

sabar tapi pemarah hehehehe 

(subjek bingung untuk 

menjelaskannya, tapi tetap berusaha 

menjelaskan) karena pendiam kan 

E2 
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keliatannya kayak orang sabar, 

cuman kalo di garai terus yow, ya 

marah juga. Ya dia toleransi dulu 

lah mungkin, kalo dirasa berlebihan 

baru dia bertindak 

30. kalo tadi menolak 

situasi yang 

menurutnya gak 

nyaman buat dia 

gimana mbak? 

ya kalo aku gak tahu kalo sedetail 

gitu ya mbak. Kalo masalah diajak 

kencan gitu aku gak pernah tahu, 

kan itu udah urusan pribadinya ya 

mbak. Tapi pernah tahu-tahu dia 

deket sama seseorang kan pas 

chatan dudu sampingku gitu keliat, 

aku bercandain “hayoo aku kamu 

duain”, jawabnya ya bercanda gitu 

“enggak kok, temeeen” cuman ya 

saya tahu lah tanpa dia cerita. Ya 

kehidupan LSL gimana ya mbak, 

sangat-sangat ribet kalo saya bilang, 

kalo dikomunitasnya. Kalo sehari-

hari ya kayak orang biasa gini, dia 

itu kayak punya komunitas sendiri 

lah 

 

31. komunitas? ya LSL gitu tow, dia ya kenal 

sejenis dia, dia ya tahu 
 

32. itu di daerah sini ya 

mbak? 
iya disini  

33. itu juga cerita sama 

mbak? 
yow lah, opo seng gak diceritake 

hehehe…. cuman kalo misal dia 

dapet temen baru, dia dideketin 

siapa gitu.. bukan langsung cerita, 

tapi nanti pas ketemu pas makan 

bareng gitu kadang aku tanya “hayo 

cedak karo sopo neh?”… tapi lama-

lama ya langsung cerita, si P itu gak 

pernah langsung cerita itu enggak 

E3 

34. mbak pernah gak sih 

diceritain sama mas P 

kalo pernah pacaran 

sama lawan jenis? 

diceritain sih enggak, cuman dari 

temennya gimana yaa.. bilang gini 

“ojo dielek-elek, ngkow ngonow 

kuwi yow bojomu” kayak gitu kan, 

yaa saya kan kaget (memperlihatkan 

ekspresi terkejut) “haaaa 

konangan…..”, lalu akhirnya dia 

cerita… kalo dia ngaku langsung itu 

enggak pernah, takut mungkin dia. 

Sama cewek dia juga pernah 

pacaran, bilange pas masih di 

 



285 
 

 
 

Pondok itu, tapi lebih besar ke 

cowok sukae, sama cewek gini gak, 

gak nyetrum hehehhe 

35. usaha yang dilakukan 

mas P selain 

pengobatan apa mbak 

untuk bangkit dan 

menghadapi sakitnya? 

ow dia minum itu loh kemariiin… 

kayak semacam herbal apa sih, 

temulawak kayak gitu 

C/E4 

36. masih dilakukan 

sampai sekarang? 
masih, minum susunya banyak, 

cuman makannya gak bisa banyak 

cuman dikit 

C/E4 

37. apa sih yang mbak tahu 

lagi tentang mas P? 
karena sering komunikasi, jadi aku 

tahu sifate kayak apa….memang 

susah sih nelateni, bahasa jawanya.. 

susah nelateni P mbak, memang tak 

akui memang susah, orang 

terbukanya cuman sama aku kok, 

kalo sama temen-temen yang disini 

tow ya ngobrolnya cuman sama aku, 

misal seruangan gitu ya cuman 

diem, yowes kayak gitu, kalo deket 

ya cukup deket udah kayak kakak 

adek. Cuman mungkin orang lihat 

gak kayak kakak adek, tapi kan 

cuman saya yang tahu P itu seperti 

apa, dia kan gak mungkin suka sama 

cewek, susah mungkin kalo dia suka 

sama cewek 

E3 

38. mbak tahu mas P 

mencoba menghibur 

dirinya saat ada 

masalah? 

dia itu sukae karaoke itu loh… he.e 

kayak gitu-gitu tok, nongkrong 

kayak gitu, setahuku loh ya.. kalo 

lainnya kayak dilampiaskan kemana 

gitu kurang tahu, paling menulis itu, 

dia juga suka menulis diary kayak 

gitu 

E5 

39. kalo aktivitas sehari-

harinya mbak? 
ya kayak tadi itu, hobbinya 

berenang, itu tiada hari tanpa 

berenang, aku juga pernah diajakin, 

tapi aku cuman lihat soalnya gak 

bisa berenang. Ya deketnya 

semenjak dia di staff itu tow mbak 

sama aku, sebelumnya ya chat biasa 

saja, chat saat ada pertemuan aku 

ajak 

E5 

40. dalam pekerjaan 

sebagai pendamping 

dia orangnya aktif, cuman kalo 

hehehe mau apa gitu nunggu 
F 
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mas P aktif dan 

bertanggung jawab 

tidak? 

dikomando dulu, bingungan orange, 

wajarlah kan masih baru. 

Pendampingan masih saya damping 

sama mbak T.. masih terus 

41. menjadi pendamping 

juga masih di damping 

ya? 

tetep tak pantau, memang tanggung 

jawab kita 
 

42. tapi bisa ya? 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 

G1 

43. pernah gak mbak mas 

P bercerita tentang 

harapannya? 

dia cita-citanya tinggi ituu  

44. apa? dia pengen jadi pengusaha, misalkan 

ya kayak café.. café keluarga gitu.. 

seperti itu, dia gak pengen kerja 

sama orang, tapi kalo pendamping 

ini kan dia memang dari hati 

nuraninya sendiri 

F 

45. kalo menjadi 

pendamping itu dari 

hati nuraninnya ya? 

he.em, soalnya kalo kakaknya itu 

cukup mampulah. Kayake dia juga 

di suport sama kakaknya gituu 

D2 

46. awal mas P menjadi 

pendamping bagaimana 

mbak? 

dia pas itu, awalnya kan dia tak 

suruh pelatihan ODHA baru, terus 

dia kayaknya seneng gitu ketemu 

temen-temen baru di luar Kabupaten 

sini, terus tak ajak pendampingan 

itu… dia konsultasi dulu sama 

kakaknya boleh gak, ternyata 

responnya bagus dari keluarganya, 

“yowes gakpopo wong kerja kok 

seng penting gak terlalu berat 

kerjanya”. Udah terus akhirnya dia 

menerima pekerjaan, dia bilang 

“aku nanti diajari ya mbak”, ya aku 

jawab “iya tow pasti” 

C 

F 

D2 

47. jadi dia tulus ya mbak 

menjadi pendamping 

sampai saat ini? 

yaa kalo ketulusan itu kan mengalir 

kan mbak kalo memang awal gak 

ada ketulusan, hanya ingin kerja saja 

mungkin niatnya, tapi lama-

kelamaan sudah berjalannya waktu, 

misal kita sudah konseling pasien 

dan pasien itu berhasil nah mungkin 

F/G1 
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disitu dia merasa senang, dan ada 

panggilan hatinya juga 

48. jadi mas P nyaman ya 

mbak? 
nyaman itu kan juga karena 

lingkungan kerja juga kan mbak, 

jadi nyaman sama temen-temen staff 

yang lainnya, temen-temen staff 

Peduli Kasih, pokoke dia itu banyak 

temenne, cuman dia pendiem tapi 

banyak temennya 

F 

49. tapi masih bisa ngobrol 

dan bercanda kan? 
yaa tow  

50. ya mungkin cukup 

wawancaranya kali ini, 

jika ada tambahan nanti 

bisa kita lanjut lagi 

kapan-kapan ya mbak. 

Hehehe terima aksih 

mbak 

iya sama-sama mbak  

 

4. Tabel Observasi Significant Other Subjek 2 

No  Perilaku yang diteliti Muncul  Tidak 

muncul 

1. Kedua telapak tangan terbuka, SO P terbuka saat 

bercerita 

V  

2. Malu-malu canggung saat bercerita  V 

3. Subjek menundukan kepala saat bercerita  V 

4. Subjek duduk dengan posisi yang tegap V  

5. Menggenggam telapak tangan  V 

6. Cara berbicara subjek yang ragu  V 

7. Subjek tersenyum saat bercerita V  

8. Subjek menunjukkan ekspresi semangat yang 

berlebihan 

 V 

9. Subjek menjawab pertanyaan dengan cepat tanpa 

berfikir 

V  

10. Subjek menatap mata lawan bicaranya saat bercerita V  

11. Subjek melakukan pekerjaannya sendiri tanpa 

bantuan orang lain 

 V 

12. Subjek mengelurkan keringat dingin  V 

13. Subjek bolak-balik ke kamar mandi saat mengobol  V 

14. Subjek menangis saat mengobrol  V 

15. Subjek tertawa saat bercerita, SO P serius saat 

bercerita 

 V 

16. Subjek membranikan diri bertanya saat tidak paham V  
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dengan pertanyaan yang diberikan 

17. Subjek diam saat melakukan kesalahan  V 

18. Subjek pasif saat diwawancarai  V 

19. Mengeluarkan kata ‘em’ ‘anu’ ‘e’ V  

20. Subjek ragu-ragu saat bercerita  V 

 

Tambahan : 

- SO P terlihat yakin saat bercerita tentang subjek P, bahwa P sudah 

mampu resiliensi, dan SO P mengetahui sifat subjek P, aktivitas 

subjek P, terlihat saat SO P mengulang pernyataan yang sama dan 

ada penekanannya, seperti “ya dia itu orange tertutup”, “dia itu baik, 

mandiri”.  
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B-4 HASIL PENGUMPULAN 

DATA SUBJEK 3 
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Identitas Subjek 

Nama Inisial   : T 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia    : 42 tahun 

Alamat   : Grobogan 

Pekerjaan   : Pendamping 

1. Tabel Pengkodingan Wawancara Subjek 3 

a. Wawancara Subjek 3 yang ke-1 

No Pertanyaan Jawaban Koding 

1.  sebelumnya 

terimakasih atas 

waktunya mbak, saya 

mau tahu dari pertama 

kali  mbak mengalami 

perasaan terpuruk 

sampai sekarang 

menjadi pendamping. 

Awalnya gimana? 

he emm.. dari awal ya.. dari awal tuh 

saya kayak pikiran temen-temen 

sekarang saya dampingi, saya hidup 

itu sama dengan mati. Awalnya tok. 

Pemikiran saya seperti itu. Setelah 

berjalannya waktu, berjalannya 

konseling, terus memang sudah ada 

ARV itu toh, memang ndak 

menyembuhkan ndak mengobati 

E1 

C 

2. iya, terus? tapi kan bisa melemahkan, tapi saya 

sedikit agak ayem lah  yo sopo ngerti 

aku ngombe obat kuwi suwe-suwe iso 

mari. tapi awal-awal pengobatan, drop 

terus mbak 

C 

B1 

3. pertama kali itu 

teridentifikasi pada 

tahun berapa? 

2014, Juli 2014 A 

4. cerita pertamanya 

gimana? 
saya sering sakit.. A 

5. sakit apa? ya panas.. kalau rawat inap ya tahunya 

tifus, terus sering diare juga tapi 

belum diketahui itu positif. Saya sama 

punya sodara di RSUD, mbak, mbok 

yo coba test iki, kan mbak sering loro 

gene 

A 

6. tes HIV? he.. emm.. terus saya diajak bulik saya, 

untuk test itu 
 

7. di rumah sakit umum? di rumah sakit umum. Hasilnya yaa.. 

aktif. Yo wes antara kaget, kaget ee 

saya beresiko 

A 
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8. awalnya diagnosis… He.emm,.. awal itu ta lab ngedrop toh 

mbak. Kayak… 
 

9. pas teridentifikasi? ya antara percaya atau tidak. Saya 

dikeluarkan dari pekerjaan saya,. 
B3 

10. dikeluarin? Tahu? ya kan tahu  

11. sebelumnya kerja 

dimana? 
Permata Bunda  

12. Permata Bunda, terus? 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 

 

13. sebagai apa ibu 

bekerja di Permata 

Bunda? 

asisten perawat, terus akhirnya keluar 

tapi, dari kebijakan rumah sakit untuk 

anak saya disuruh kerja disitu 

 

14. oh diganti? tapi kan anak saya lulusan kesehatan 

pendidikan mbak, kan jadinya gak 

masuk. Trus itu juga dibagian 

pendaftaran tok. 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 

C 

15. itu sebelumnya ibu 

tahu gak? 
udah tahu, Cuma ya dari kesehatan 

sedikit 
 

16. dijelasin? ya tahu lah, tapi kan kalau 

sepengetahuan saya kan belum ada 

obatnya, kan dokter memang benar, 

tapi kan kalau ARV itu kan memang 

gak obatnya, tapikan cuma menekan, 

tapi kan bisa sehat. Saya kan tahunya 

itu belum ada obatnya. Berarti kan 

kalau belum ada obatnya berarti kan 

ya lewatlah,, mati lah.. 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. Mulai 

ngedrop pengobatan pertama. Gak 

cocok dengan ARV ne, terus harus 

tranfusi juga. terus yang ketiga, ARV 

diganti,. Yang bikin saya tu piye yaa,, 

C 

B1 



292 
 

 
 

17. yang dampingin siapa 

selama itu?   
kayak saya dulu, kayak pendamping D3 

18. oh sudah ada? iya sudah ada  

19. dari pertama kali 

teridentifikasi kan 

bulik tadi ya yang 

antar ya.. terus siapa 

lagi yang memotivasi? 

Suami D2 

20. suami tahu? tahu.. dari konselor di RSU saya juga 

dikasi no HP. Pendamping sebaya 

yang di RSUD. Trus saya minta di 

Kariyadi aja,, karena disini saya masih 

takut. Temenku nek tahu nanti kalau 

tahu gimana. Pikiran tuh masih ada 

stigma gitu loh. Terus setelah di 

Kariyadi, tahu temen e banyak sudah 

pada sehat. Saya sedih seneng memberi 

semangat. Kancane podo sehat, kok 

aku isih ngene wae, pokoke aku kudu 

sehat...gitu 

B2 

C 

21. itu baru pertama kali 

di Kariyadi? 
he,, emm… kan yang pendamping 

saya memotivasi, “mbak..ini lho mbak 

yang disini positif kabeh”. Mosok 

kuwi iyo? Wonge sehat nok.. “iya 

sehat soale wes pengobatan, 

pengobatan beberapa tahun”. Berarti 

nek aku rutin minum obat ngono ya.. 

Setelah 6 bulan dari rawat inap itu, 

mulai stabil 

D3 

C 

22. berarti selama 6 bulan 

itu, bener-berner 

terpuruk? Dan sampai 

bener-bener sehat 6 

bulan ya? 

itu satu tahunan ya..yang 6 bulan 

pertama tuh down trus 6 bulan 

kemudian keadaan mulai sehat. Terus 

itu saya ikut komunitas. Pertemuan-

pertemuan di Yakkum, itu 3 atau 4 

kali. Sama koordinator-koordinator 

KDS., “mbak, gelem kerjo ora?” 

kerjaannya apa? Dampingi konco-

konco iki. Saya sampe rumah saya 

bilang sama suami, aku meh kerja, 

suami bilang gak boleh. Takut e nek 

capek, ntar sakit lagi. Rak popo lah, 

biasa kerja, neng omah kan jenuh, saya 

bilang tak coba sek. awal-awal yo 

awal-awal kerja kan biasa to adaptasi. 

Rada ora krasan sama mbak e aku tuh 

kudu nangis wae 

B1 

C 

F 
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23. kenapa gara-garanya? kan yang didampingi pasiennya itu 

kan, pasien yang didampingi kan yo 

lah bermacam-macam karakter to 

mbak. Ono yo sing menengan yang 

“ngene-ngene” seng nyauti terus ono 

seng piye yo, memutar balekan fakta. 

Aku bilang gini wong e ngomong 

ngene, ngene. Kok ngene yo. 

Komunitas kok kyok ngene. Mbak E 

tuh nguatin , bantuin konco-konco ben 

semangat. 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.. 

D3 

E3 

24. Dari 2015 2016 2017, 

3 tahun... 
3 tahun Juli kemaren toh. Happy 

birthday aku. Happy birthday ARV. 

Hahaha.. 

 

25. pasti pada gak 

percaya? 
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 

E3 

26. 3 tahun itu tanpa 

henti? 
tanpa putus. Saya tuh tepat waktu C 

27. selama itu 3 tahun itu 

yang nyemangatin 

siapa? 

Anak D2 

28. anaknya berapa? tiga, anakku tiga. Setelah ngedrop 

yang tiga kali itu toh ini ceritane malah 

tak ceritain nih..pribadi mbak hehehe.. 

saya setelah rawat inap tiga kali itu toh 

anak saya kuliah di AKPER semester 4 

hamil, perasaan jenengan piye jal? 

 

29. hamil diluar nikah? He.em,.  

30. itu anak yang ke? kedua. yang pertama kan kerja di 

Permata Bunda belum nikah, perasaan 

jenengan piye? Duit kuwi ngetoke ora 
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sitik di kesehatan, di semester 4 

pulang-pulang sakit . padahal aku ya 

lagi sakit posisi lemes 

31. itu posisi ibu sudah 

terdeteksi sakit? 
sudah. Yang abis 5 bulan  

32. anak ibu udah tahu? Yang kedua ndak tahu, yang pertama 

tahu. Karena dia harus ganti posisi 

saya kerja. Saya kasi tahu alasannya 

gini-gini. Dia bisa menerima, saya 

fokus dikesehatan. Yang kedua adek 

piye mbak? Adek masih mikir kuliah, 

belum tahu nek hamil itu to..adek 

masih kuliah jadi gak usah dikasih tau 

dulu, sing penting aku wes ngerti. Jadi 

semester 4 aku mondok 3 kali itu 

pulang-pulang anakku sakit tak terke 

motor dewe mbak, tak gowo ning 

dokter Titik. Karena pulang perutnya 

sakit terus. Apa kan dia pasang behel, 

opo gara-gara iki pasang behel dadi 

gak gelem maem, wes larang malah 

marai penyakit  Sampe ke klinik dr. 

Titik. Anakmu hamil mbak. 

Perasaanmu piye? Gak duwe balung 

meneh aku, wes lemes. Ya memang 

saya tahu, dia berbuat dengan pacarnya 

saya tahu. Maksudnya tahunya ya 

punya pacar itu 

E2 

E3 

33. tapi gak selebihnya? hem..trus di klinik itu tak Tanya sama 

siapa mas? 
 

34. pacarnya itu? saya telfon, trus sore ini saya 

periksake, trus besok orangtuanya 

datang 

 

35. orangtuanya yang laki. 

Punya tanggung 

jawab? 

tapi kan yo, piye ya...YaAllah, duitku 

ora siitik olehe ngetokno kok yo kayak 

ngene... 

 

36. trus akhirnya dikasi 

tahu? 
Hemmm.. trus gini, saya kembali lagi 

tak pasrahke.. iki wes jalan uripku. 

Tak ambil hikmahnya. Yo aku ditutup 

rezeki yang satu, tak anggap cucu itu 

rezeki. Pokoke ayemke aku kudu sehat, 

Aku ben iso gendong putu, setiap saat 

setiap hari berdoa, Gusti.... ojo 

diambil sek, aku tak momong putu sek. 

Ya setelah itu pokoknya semangat, 

semangat, anak ku belum tahu loh, 

E7 

E2 
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yang kedua belum tahu. Sampe saat ini 

belum tahu 

37. berarti udah berapa 

bulan kehamilannya? 
sudah melahirkan. Sudah 3 tahun  

38. oh iya yaa.. udah 3 

tahun… 
trus cucunya cantik loh. Dari sisi lain  

aku tambah semangat untuk sembuh 
E6 

39. tapi anaknya masih 

belum tahu? 
ya kan tertutupi dengan aku kerja 

disini. Terus saya bilang, ibu mau 

kerja mbak 

E3 

40. trus ibu seringnya 

minum obat? 
gak tahu..  

41. yang no 2, yang no 3? yang no 3 dah tahu, pas SMA dah tak 

kasi tahu. Mungkin dia tahu dikasi 

tahu kakaknya , tapi dia gak pernah 

tanyak 

E3 

42. cowo? Iya  

43. cowok biasanya cuek 

yaa 
terus kalau saya butuh apa, butuh obat 

,dek tolong de obatnya, dia tahu, tapi 

kan dia gak tanya itu obat apa. 

Mungkin dia sudah tahu tapi gak mau 

tahu 

 

44. tapi tetap perhatian 

kan bu? 
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 

E2 

45. tapi ya tahu tentang 

komunitas ODHA? 
tau,  

46. itu anak yang nomor? 2, nek satu kan sudah tahu semua, 

anakku khawatir alasannya apa bu? Ibu 

kan disini dampingi pasien-pasien 

ODHA, ibu piye keselen opo ora? Kae 

wes metu soko rumah sakit kok saiki 

kerjo meneh, kan ibu wes sehat. Wes 

gakpopo, ibu malah jenuh, ibu tak cari 

uang tak cari kesibukan aja 

C 

47. anak ke dua dimana 

sekarang bu? 
di Blora  

48. oh sama suaminya? heem.. tapi nek ibu keselen gak usah 

lho bu 
D2/E3 

49. masih perhatian ya.., pokoke nek ibu kesel, keluar wae.. 

anak saya yang pertama juga gitu. 

Bapaknya juga gitu. Ngko nek ketoke 

ora kerasan abot ya metu wae, duit iso 

digoleki, tapi nek awakmu loro meneh 

D2/E3 
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piye?? 

50. perkataan apa yang 

masih ibu ingat dari 

suami  atau anak yang 

pertama saat ibu 

terpuruk bener-bener 

terpuruk, belum ada 

niatan untuk bangkit. 

Apa yang ibu ingat? 

Bulikku gini...mbak, mikir sing 

positif... iso sehat, iso sehat. Sampai 

sekarang kancaku ngombe obat terus 

iso nganti 5 tahun.. Saya gak siap 

ditawari , “ketemu wong-wong opo 

piye? Tak wenehi ngerti. minum obat 

koe iso sehat, ya trus, saya ya itu di 

Kariyadi tu tahu, ngene, ngene, ngene.. 

kok lemes jarene wes kurus, item, 

kayak gitu toh tapi kok ayu-ayu.. seng 

cowo-cowo kok yoo ganteng-ganteng, 

D2 

51. oh iya dulu berat 

badan ibu waktu itu 

turun berapa? 

Gejalanya apa aja? 

50, sering panas dingin, kalau masuk 

rumah sakit, tahunya tifus, trus diare, 

saya pernah diare semalam 13 kali. 

Trus dilarikan ke rumah sakit juga. 

Pokoknya lemes,mes,mes,mes kan 

dikira makan mie, kan tumbas mienya 

mie tek-tek itu..Pokoknya sering itu 

trus, panas dingin panas dingin 

A 

52. berat badan sempet 

turun? Turun drastis? 
dulu 57 , 55, sakit itu 49 apa 48. Kurus 

og mbak 
A 

53. itu tahun berapa? 2015 nah itu rencana mau nikahan lah 

tapi ijab e duluan yang kedua karena 

hamil itu tadi, ijab dulu trus, udah 

melahirkan 4 bulan, rame-rame semua 

carane ki koyok sukuran, aku sehat 

mosok duwe anak wedok 2 ora duwe 

kenang-kenangan ee mantenane.. saya 

sehat, suami, saya yang minta malah 

sama suami, meh sukuran yo pak yo, 

rak popo koe kuat? Kuat, aku mampu,  

april 2015 

E6 

54. kan semakin semangat 

malah. Ngeliat anak-

anak seneng, yang 

pertama juga udah 

punya momongan bu? 

belum, masih hamil 8 bulan, 

meninggal anaknya didalam, ada 

kelainan di jantung 

 

55. yang kelainan ibunya? 

Apa anaknya? 
Anaknya  

56. trus? apalagi yang mana?  

57. itu yang setelah 

bangkit jadi 

pendamping? 

yaa,,  ini rutin.. rutinitas kerja, ya 

dirumah tetap ibu rumah tangga. Dari 

fajar sampe pagi. Sampe pagi kan 

anakku sekolah, masih nyuapin mbak, 

SMA kelas 3 

E5 
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58. terus? terus itu gini, aku ki jek diparingi 

sehat, opo salahe aku wes barnyambut 

gawe kabeh aku masak tak dulang 

anakku, cah lanang kan dablek tangine 

kan awan, minimal untuk keluarga 

dulu, ya kalau untuk selebihnya untuk 

teman-teman bisa, kenapa nggak 

C/E4 

59. manjain anak-anak dan 

cucu menjadi motivasi 

tersendiri ya bu? 

dari anak-anak mbak D2 

60. terus perasaannya 

gimana dampingin 

teman-teman ODHA 

yang lain? 

damping temen-temen ki yoo ono sedih 

e, ono senenge ee,.. sedih ki nek kayak 

pasangannya baru meninggal, yang 

lalu pas datang ke cfd, aku yo nangis 

sedih 

E1 

61. gak boleh nangis ya 

kalau yang dicurhatin? 
tapi, bisa nrocoh sendiri mbak air 

matanya..  
E1 

62. itu manusiawi bu kita nggak sanggup liat matanya. Kita 

yo ni rak kuat, sa’ke, berarti kan dari 

itu aku harus banyak bersyukur lagi. 

Anak-anak masih isa ngasih uang ke 

ibunya. Suamiku juga masih kerja. 

Bersyukurlah mbak... 

E1/E7 

63. masih tetap bersyukur 

ya.. 
bersyukurnya semakin banyak E7 

64. itu kerjaanya ibu sama 

ya dengan mbak E? 
sama..pendamping sebaya F 

65. selalu datang-datang 

kerumah? 
heem. Sama .. home visit F 

66. udah itu dulu aja bu cukup mbak?  

67. udah..nanti bakal ada 

wawancara selanjtnya. 

Hehehe terima kasih 

bu 

iya mbak sama-sama  

 

b. Wawancara Subjek 3 yang ke-2 

No Pertanyaan Jawaban Koding 

1.  selamat sore bu, kita 

akan memulai 

wawancara kedua ya 

bu? 

iyaa mbak  

2. saya ingin tahu hobi 

ibu apa? 
Masak E5 

3. selain masak? nyanyi hehehehe nyanyi daah E5 
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4. sering dilakukan ya? ya di rumah  

5. punya karoukean ya 

bu? Hehe 
ya karouke ala-ala ndeso hehehe  

6. cita-citanya apa sih 

bu? 
cita-cita dulu, dulu pengennya jadi 

dokter padahal 
 

7. sampai sekarang 

masih ingin jadi dokter 

ya? Hehehe 

ya sekarang gak jadi dokter sih..  

8. tapi sekarangkan tetap 

di lingkup kesehatan 

ya bu 

ya sama lah hehehe  

9. bagaimana dulu 

keadaan psikis ibu 

sebelum terdiagnosis 

sehari-harinya? 

masih tetep kerja, karena belum tau 

belum drop.. sebelum dropkan? 
 

10. iya? ya masih kerja seperti biasa, 

aktivitas setiap hari yoow masak 

terus berangkat kerja, pulang 

sampai rumah yawes seputar 

pekerjaan rumah, sampai malam 

ituu teruus 

 

11. masalah-masalah yang 

dihadapi saat itu apa 

bu? 

masalah-masalah yang di hadapi ya 

biasa, anak-anak pada sekolah 

pastikan biaya tow gitu, itu aja 

 

12. lebih banyak 

senengnya atau lebih 

banyak sedihnya 

sebelum terdiagnosis 

bu dulu? 

yaaa pasti lebih banyak senengnya 

sebelum tahu ini.. 
 

13. lalu kalo keadan 

fisiknya gimana bu 

dulu sebelum 

terdiagnosis? 

satu tahun sebelum terdiagnosis aku 

makin kurus 
A 

14. sebelum merasakan 

gejala? 
he.e beluuum, ya gak tau tapi.. anuu 

ee sering meriang tapi gak tak 

rasake, tak piker ya kecapekan 

kerja, tapi kok semakin lama 

semakin lama kok berat badan 

semakin turun terus.. 

A 

15. terus? sering diare yaa diare sampai rawat 

inap, nanti sembuh nanti gitu lagi, 

tak piker salah makan kan 

senengane maem pedes tak piker 

itu.. ya belum dicek itu belum tahu.. 

A 

16. itu juga belum periksa 

atau tes HIV? 
belum..belum, belum ada pikiran 

sampai situ 
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17. ada riwayat sakit bu 

sebelumnya? 
sesek biasane, asma dulu  

18. oh punya asma, 

sampai sekarang 

masih? 

sekarang udah gak pernah  

19. kalo aktivitas selain 

masak dan kerja apa 

bu? 

gak ada, ibu rumah tangga biasa  

20. kalo kumpul-kumpul 

temen? 
ya kalo kumpul-kumpul temen 

nganu ya tetangga ya seperti biasa 
 

21. seperti biasa ya? he.em  

22. kalo dengan keluarga? he.em seperti biasa  

23. kalo keadaan 

psikisnya bu setelah 

terdiagnosis 

bagaimana? 

setelah tahu?  

24. iya keadaan psikisnya 

gimana bu? 
setelah tahu yaa down mbaak.. 

minder liat orang tuu minder… 
B2 

25. mindernya? takut dikucilkan, nganu ngeliat 

orang yang biasanya disapa gitu 

yaa.. padahal dia itu gak tau kalo 

aku positif, tapi pikiranku tu wes 

engkow mesti dia kucilkan aku.. 

pikiranku sudah sampek itu 

B2 

26. terus? yaa malu B2 

27. malu gimana? kenopo kok aku, kan aku kan 

korban hehe, carane korban.. 

padahal seng lebih nakal dari aku 

masih lebih banyak tapi kenopo 

milihe aku.. wes ituu   

B2 

28. ketika itu perasaannya 

gimana? Sempat 

stress? 

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.. 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 

B1 

C 
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lagi… 

29. jadi setelah awal 

terdiagnosis sampai 6 

bulan itu tidak ada 

komunikasi dengan 

lingkungan ya bu? 

ya komunikasi seadanya, sekedar 

“mbak”, “dhee” 
 

30. itu kalo keluar rumah? he.e.. minder sendiri, seolah-olah 

aku ki kotor gitu loh seolah-olah 

kayak gitu 

B2 

31. lalu keadaan fisiknya 

setelah terdiagnosis 

giaman bu? 

setelah terdiagnosisi… ya karena 

pikiranku kemana-mana itu semakin 

drop, semakin kurus, selama 5 

bulan rawat inap 3 kali, yaa ituu 

antara 6 bulan tadi aku mengurung 

tadi itu aku rawat inap selama 5 

kali, semakin kuruuuuuss… 

iiiteeeem, wes lah gak duwe… 

rambut rontok, teruuuss.. tanya apa 

lagi mbak? Aku kok lupa ya mbak 

hehe 

A 

32. ya keadaan fisik ibu 

tadi, diare masih? 
masiihh, sariawan, gatel-gatel, kulit 

itu tow bintul-bintul mbak banyak.. 

aku bisa stabil itu tow satu tahun 

mbak 

A 

C 

33. satu tahun dari awal 

pengobatan? 
he.e setelah pengobatan, setelah 5 

bulan keluar masuk rumah sakit itu, 

setelah itu satu tahun baru bisa 

kembali sedikit demi sedikit… 

C 

34. fisiknya? he.em, sampai sekarang.. gendut 

tow? Hehehe 
F 

35. hehehe berhasil.. berhasil, ARVne sukses… F 

36. amin.. hehe aktivitas 

setelah terdiagnosis 

apa saja bu?  

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.. selama dua tahun. 

Stop aktivitas! 

C 

B1 
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37. kerja juga enggak ya? enggak.. enggak.. setelah risent dari 

pekerjaan itu gak ada kerjaan. 

Stop! 

B1 

38. kumpul-kumpul sama 

tetangga ya enggak 

ya? 

ya setelah tadi 6 bulan tadi, 

ngobrol-ngobrol bentar.. duduk 

sebentar aja sudah capek kok.. 

rasane pengen tiduraaaan tok, 

badan rasane gak punya tulang.. 

lemesss.. 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.. 

B1 

E3 

D3 

39. tahu dari ibu sendiri 

atau dari orang ke 

orang? 

tahu dari…. Awale kan aku kerja 

terus sampai sakit sampai aku 

risentkan pasti namanya dikampung 

pasti tanda tanya. Iki kenopo.. iki 

kenopo sampek gak kerja.. ya ada 

salah satu keluarga yang gak 

sengaja membocorkan kesalah satu 

keluarga sampek keluar gitu, tapi 

yow bagusnya para tetangga yow 

gak ada stigma atau diskriminasi.. 

 

40. jadi tetangga udah 

tahu ya bu? 
setelah aku terdiagnosa itu terus ada 

sosialisasi dari rumah sakit, dari 

KPA ya terus pada tahu cara 

penularannya, akhirnya kan tahu.. 

gak gak takut sama aku.. 

 

41. bagaimana ibu 

mneyikapi kondisi ibu 

saat pertama kali 

terdiagnosis? 

menyikapine yow, semua diambil 

hikmahnyaa… ini mungkin teguran 

dari yang diatas, selama ini aku 

sibuk kerja kerja dolan dolan lupa 

yang diatas, laaah dengan cara 

seperti ini mungkin aku disentil 

harus ingat yang diatas.. supaya 

aku ingat yang diatas, ya gitu 

ajalah aku ambil hikmahnya aj.. 

daah 

E7 

42. kalo kondisi psikis ibu 

gimana saat menjadi 

seorang pendamping? 

he.em… yaa merasa senang, 

pengennya yang tak damping itu 

bisa sehat seperti aku, kadang kan 

F 
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ada yang ngeyel mbak gak mau 

minum ARV, sweeeediiihku disitu.. 

pada ngeyel orange ngeyel.. “ARV 

itu apa? malah marai aku drop. 

Malah jane kemaren aku belum 

minum ARV aku sehat, setelah aku 

minum ARV malah kayak gini-

gini” sedihku disitu.. padahal yang 

pas tak damping mau minum ARV 

dan sehat, itu kan rasane kan 

seneeeeeng gituuu, yang tak 

damping berhasil, sehat seperti aku 

kan juga  seneng.. tapikan yang 

ngeyel-ngeyel gitu kan yang bikin 

males kadang 

43. bagaimana cara 

menghadapinya? 
yaa, harus sabar.. F 

44. terus? yaaa… pelan-pelan tiap saat tak 

hubungi,  tak sms.. “obatnya sudah 

diminum belum?” kalo siang-siang 

“ lagi apa? Sudah makan? 

Kondisinya gimana?” pasti setiap 

saat aku gitukan 

G 

45. secara langsung 

pernah? 
pernaah, cek langsung pernah, kan 

kadang kita ketemuan.. 
F 

46. mau? mau, mauuu tapi ya itu kadang yow 

“obate gimana?”, diminum tapi yow 

kadang yow ada yang pernah lupa, 

“namane lupa manusia wajarlah.. 

tapi ya tetep diminum”, saya bilang 

gitu.. tak kasih tahu “pengen sehat 

gak? Sehat kayak aku” ya kadang 

namane orang dia merasa bosan 

untuk minum obat setiap hari. Beda-

beda kan namane orang banyak, 

kadang ada yang pengen sehat “wes 

gakpopo mbak aku tak minum obat 

seng penting sehat”, tapi kadang ada 

orang yang “bosen aku mbak, wong 

kok kon ngombe obaaat terussss!” 

“ya terus gimana kamu bisa sehat ya 

dengan cara minum obat ini” “cara 

liyane gak ada tow mbak?”. ARV 

kan memang cuman bisa 

mengurangi virus gak mematikan 

virus, mintanyakan yang berapa 

G1/G2 
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tahun sembuh mintanya kan gitu, 

tapikan selama ini belum ada.. nah 

itukan kadang yang bikin orangnya 

bosen kan kayak gitu… 

47. terus sampai sekarang 

masih ada pasiennya 

yang seperti itu? 

ada, he.em, masih ada.. kadang 

sampai aku boseeeen, bosen 

ngandani cara-carane.. tapi ujuk-

ujuk nanti dia datang ke rumah sakit 

sendiri “ngopo kowe rene, obatmu 

entek!” hehehehe “gak-gak mbak, 

aku pengen ngombe obat neh” 

gituuu… “mbok yow ngonow tow 

lele, mbok yow ngombe obat”. 

Padahal sekarang kurus loh, tak 

kasih tau “badanmu itu loh kurusan, 

kemarin gemuk kok sekarang 

kurus”, gitugitu kok alasane 

kecapekan kerjaannya.. halah 

banyak alas an pokoke orange itu. 

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.. 

G1/G2/G3 

48. selain sabar tadi, terus 

apa lagi bu? 
motivasinya ya lebih gamblang lagi, 

lebih jelas lagi.. lah iyoo pokoke 

telaten lah, lebih sabar, lebih 

telaten.. 

G1 

49. sebelum terdiagnosis 

ibu sudah mengetahui 

tentang HIV/AIDS 

belum? 

sudah tahu sedikit, kan kerjanya 

juga di rumah sakit.. tahu tapi 

sedikit gak mendetail gini-gini-

gini.. tahunya penyakit itu orange 

pokoke mati gitu aja. Makane awale 

aku terdiagnosa itu langsung down, 

uripku tinggal berapa hari lagi itu 

tok.. la ya itu, terus mengurung diri 

ituu.. ngapain aku bergaul dengan 

teman-teman, wong aku 

wes..ibarate “besok aku wes gari 

A 

B2 

D3 
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matine”.. setelah pelayanan, itu 

saya di Semarang terus ya mbak di 

Karyadi.. sama pendamping yang 

disana dikasih tahu teman-teman 

yang sudah sehat itu, memotivasi 

aku untuk bisa kembali lagi.. bisa 

sehat lagi.. 

50. jadi tahu tentang 

HIV/AIDS lebih 

komplit itu setelah 

terdiagnosis? 

sebelume tahu tapi sedikit-sedikit, 

la terus terdiagnosis itu terus 

banyak ketemu dokter banyak 

dikonseling, makin tahu banyak lagi 

D3 

51. ada usaha untuk 

mencari tahu sendiri? 
mencari tahu tentang apa?  

52. tentang HIV/AIDS enggak. Saya masalah HP gaptek 

gaaak tahu sama sekali. Temen-

temen yang banyak kasih masukan, 

pengobatan yang macam-macam, 

alternatif.. tapi kalo saya mantape 

yang ini yang ARV ini matapku. 

Selain itu gak tertarik, herbal ya 

sementara gak sampek terlalu 

cuman untuk sementara saja. 

Mungkin untuk daya tahan tubuh 

tok ya, dulukan masih lemes jadi 

biar, biar gak lemes banget.. jadi 

makan apa minum apa.. gitu aja.. 

D3 

53. lalu dulu yang 

memberikan motivasi 

dari awal ibu terpuruk 

sampai bisa seperti 

sekarang siapa? 

dari keluarga. Keluarga cuman 

anak.. anak-anak, terus yang kedua 

pendampingku dulu juga pinter, 

selalu memantau minum obatku.. 

tapi pasti yang utama anak-anak 

mbak. Anak-anak yang buat aku 

semangat, anak-anakku masih butuh 

aku, masih butuh ibunya untuk 

mendampingi, ibu itu tugase apa ibu 

itu yaa masak, nemenin anak-anak. 

Aku sebisane ya itu aj, aku isone 

masak tak yow masak buat anak-

anakku itu aja.. jadi semangatku 

dari itu, sebisa mungkin maunya 

apaa yaa..dengan pelan-pelan tak 

bikinke. “Setiap hari pengen 

dimasake ibu apa?” saya selalu 

gitu… mumpung aku sehat, 

mumpung aku bisa, masih bisa 

kerja untuk anak-anak tak bikinke 

D2 

D3 

D1 
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54. terus kok ibu bisa mau 

keluar dari rumah dan 

kumpul tetangga 

gimana? 

ta dari setelah beberapa ee bulan di 

Karyadi itukan banyak yang sudah 

sehat, sudah ceria, kayak gak punya 

beban itu loh… terus pendampingku 

gini “itu loh mbak yang pengobatan 

sudah bertahun-tahun itu loh wes 

sehat, orange juga gak selalu 

mengurung di rumah terus, haruse 

ceria  biar gak stres” gituu.. yaa 

dari ituu.. tak lihat, lama-lama aku 

kalo di rumah terus yaa.. malah 

pikiran, buntukan… ya dari sedikit-

sedikit saya keluar.. keluar ke 

tetangga sebelah.. kok saya lihat 

tanggapannya bagus gak ada 

gimana-gimana, ya setelah itu 

sering, sering diajak anak-anak 

keluar rumah “ayok bu jalan-jalan 

yok, pengen apa yok” gituu 

biasane… saya sebelum sakit dulu 

setiap bulan selalu beli baju, setiap 

gajian beli baju setiap gajian.. lihat 

baju bagus-bagus itu ingin, “laah 

mau aku pakai buat apa, paling 

sesok aku yow mati, gak bisa makai 

lagi” aku mikirnya sampai kyak 

gitu, sampai anak-anak “ini loh bu 

bajunya bagus, tumbas ya buu” saya 

gak mau “emoooh, mau aku buat 

apa ibu bajuknya sudah banyak kok, 

ibu sudah gak mau beli bajuk” 

sampek kayak gitu… sampai yang 

biasanya baju aku suka… wesss tak 

buat apaa, aku sekarang udah gak 

butuh baju.. 

D3 

C 

D2 

55. jadi ibu mendapatkan 

informasi tentang 

HIV/AIDS selain dari 

dokter, pendamping, 

dan teman-teman dari 

siapa lagi?  

sodaraku itu, yang kerjanya di 

rumah skit 
 

56. buleknya ibu? he.e.. he.e.. he.e…sodara yang 

kerja di rumah sakit, kasih tahu 

banyak soal sakit itu, terus 

keberhasilan ARV. Ya setelah itu 

banyak baca-baca buku, kaloo hp 

D2 

E4 
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gak tahu.. buku yang ada masalah 

itu, ya sekarang jadi tahu tentang 

HIV/AIDS… 

57. setelah mengetahui 

tentang HIV/AIDS 

membuat ibu semakin 

terpuruk atau 

semangat? 

semakin semangat.. E1 

58. soalnya? sudah ada ARV untuk menekan 

virus, terus yang seperti itu juga 

bukan aku aja. Banyak temenya.. ya 

bukan bukan banyak juga sih, tapi 

kan gak merasa sendiri gitu, terus 

tadi apa mbak pertanyaannya mbak? 

C 

59. semakin terpuruk atau 

semangat setelah lebih 

banyak mengetahui 

tentang HIV/AIDS? 

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 

E4 

F 

60. sebelum jadi 

pendamping kok.. 
oh sebelum jadi pendamping.. ya 

semangatku untuk anak-anak, untu 

keluarga.. 

 

E4 

61. untuk diri ibu sendiri? untuk aku sendiri? Laah aku udah 

tua semangatku opo… semangatku 

ya lihat anak-anakku seneng, lihat 

anak-anak sehat udaah itu. Jadi 

kesenanganku tersendiri… 

E4 

62. motivasi yang muncul 

dari dalam diri ibu 

sendiri itu apa? 

motivasiku yaaa.. 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 

E4 

63. jadi dari awal 

terdiagnosis sampai 

sekarang tidak ada 

penolakan atau 

diskriminasi dari 

lingkungan keluarga 

dan tetangga ya bu? 

gak ada, gak ada. 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 aj… 

E7 

64. jadi benar-benar gak 

ada ya, satupun? 
mungkin ada, tapi ya itu aku cuek. 

“wes meh ngomong-ngomngke aku, 

karepmulah!” 

E7 
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65. contohnya? yaa seperti.. itukan 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.. 

E7 

66. dari keluarga kandung 

atau dari keluarga 

suami bu? 

keluarga suami B3 

67. sampai sekarang? iya.. he.em.. memang dari awal 

pernikahanku dengan suami itu 

orange gak seneng, gak suka sama 

aku. La terus aku sakit kayak gini.. 

semakin gak suka lagi.. 

B3 

68. hubungan atau 

sosialisasi atau 

komunikasi dengan 

keluarga sebelum 

terdiagnosis gimana? 

hubungan dengan keluarga?... 

baguuuus yak biasa, gak gak ada 

masalah 

 

69. sama anak-anak juga 

baik? 
anak-anak juga baik, dekete kan 

juga sama aku 
 

70. sama suami? sama suami.. nek aku sama suami 

banyak beranteme mbak.. hehehehe 

banyak beranteme. Ya biasalah.. 

keluarga macam-macam masalahe.. 

sama anak-anak enggak, sama anak-

anak baik. Anak-anak sudah tahu 

karakter bapake itu galak, keras. 

Kalok pada tahu bapak ibu lagi 

marahan wes pada diem semua, aku 

juga diem.. udah pada tahu 

karakternya bapaknya 

 

71. lalu setelah 

terdiagnosis 

hubungannya dengan 

suami giaman? 

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 

E3 
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72. sampai sekarang? he.em… biasanya dari jauh teriak-

teriak.. sekarang enggak, udah gak 

sering teriak-teriak 

E3 

73. masih sering 

bertengkar? 
enggak, enggak.. sekarang kan 

anak-anak sudah besar mbak jadi 

bapaknya mengerti dan sudah tidak 

begitu seperti dulu yang suka 

marah-marah.. udah pada keluarga 

sendiri otomatis ekonomi juga 

sudah gak, gak banyak kayak pas 

dulu masih kuliah. Kalo pas masih 

kuliah pengeluaran masih banyak.. 

pusing.. pusingnya kan masalah 

ekonomi itu.. tapi sekarang udah 

gak.. tinggal anak satu. Jadi 

bebannya semakin berkurang lah.. 

E3 

74. kalo hubunganya 

dengan keluarga 

besar? 

keluarga besar baguus, baik.. baik 

sampai sekarang juga baik 
 

75. keluarga besar juga 

tahu kalo ibu positif? 
tahu, tahu semua.. cuman dulu aku 

kan sering ambil obatnya di 

Seamarang, kalo sudah hampir 

sebulan. “kapan ke Semarang 

lagi?” tanya gitu.. ya pokoknya 

selalu mengingatkan untuk ambil 

obat pada baik 

E3/D2 

76. dengan tetangga 

sebelum terdiagnosis 

sampai sudah 

terdiagnosis gimana? 

baik, sekarang juga semakin baik. 

Apa lagi sekarang tahu aku semakin 

sehat malah semakin baik 

E3 

77. kalo sama teman-

teman dekat? 
teman-teman dekat malah gak 

mengira aku HIV positif, yang dulu 

aku kerja di rumah sakit kan udah 

pada tahu yaa..malah sampai ada 

yang bilang “mbak paling dokter 

salah diagnosa kok mbak, kamu 

sehat kok mbak gak” hehehehe 

malah kayak gitu… terus au bilang 

“ngawur orang aku sudah minum 

obat kok salah diagnosa giaman, 

aku sudah tes berkali-kali itu 

hasilnya positif terus” hehehe dikira 

salah diagnosa.. hehehe 

 

78. tapi hubungannya baik 

ya bu? Selalu 

mendukung ya? 

he.em baik he.em baik.. D3 
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79. bu jika misal ibu 

ditawarin pekerjaan 

lain selain 

pendamping minat 

tidak? 

masih mau, yang tergoda tetap 

pendampingan… 
F 

80. tetap setia dengan 

pendampinngan ya.. 
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 

F 

81. berarti separuh 

jiwanya sudah disitu 

ya? 

tengah malam ditelfon mbak “mbak 

ibue piye mbak?” teruuus mbak.. 

tetap dilayani.. sms lewat WA, 

telfon.. hp gak pernah tak matiin. 

Kasian kalo keluarganya banyak 

yang belum tahu tentang HIV itukan 

kasian 

F 

E1 

82. ibu masih sering gak 

mengikuti kegiatan 

keluarga setelah 

terdiagnosis? 

ya masih sering F 

83. acara-acara keluarga? he.em.. he.em, bahkan kalo ada 

sodara yang punya gawe dulu kan 

saya sering buat among tamu 

sampai sekarang juga dimintai buat 

jadi among tamu 

 

84. kalo acar kampung 

seperti pengajian, 

arisan, ibu pkk? 

masih.. masih sering aktif terus  

85. bagaimana cara ibu 

menjelaskan 

HIV/AIDS kerekan 

ODHA yang lain? 

kita kasih tahu efek sampingnya, 

kelanjutannya kalo dia gak mau 

minum obat seperti apa.. banyak 

yang putus obat langsung drop, dan 

banyak juga yang meninggal. Terus 

ada pula yang terus putus obat 

dikasih obat itu lagi resisten udah 

menolak obat itu.. dan harus lini 2.. 

dan disini lini 2 masih jarang 

sekali, efek sampingnya juga 

semakin tinggi. Kita kasih tahu 

seperti itu..kalo dia putus obat 

seperti apa, kalo dia putus obat 

akhirnya akan lebih parah dari 

G 
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sebelumnya. Awal-awal terdiagnosa 

kan sudah ngedrop. “apa kamu mau 

parah seperti dulu lagi? Bahkan 

bisa lebih parah dari yang dulu 

lagi” gituu.. ya itu bosen biasanya 

86. lalu untuk mengurangi 

resiko HIV/AIDS 

bagaimana usaha ibu? 

yaa harus… ya haruus syaratnya 

setia dengan pasangan kalo setia 

dengan pasangan kan gak mungkin 

kena itu, gonta ganti pasangan dan 

mungkin juga jajan kan.. ya kalo 

seandainya harus itu kan bisa 

pencegahan pakai kondom. Kalo 

aku home visit kemana-mana selalu 

bawa kondom untuk ke rumah-

rumah dampingan, kalo ada yang 

butuh kondon ya pasti tak kasih 

kondom, karena setiap yang positif 

dengan yang positif pun tetap pakai 

kondom kan untuk menghindari 

terjadinya persilangan virus.. gitu 

aj 

G 

87. oh ya pengobatan apa 

saja yang sudah ibu 

lakukan? 

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, ya 

tapi kalo dari hatiku sudah gak 

percaya dulu.. “gak mungkin 

penyakit ini dengan gampangnya 

cuman seperti itu..”. Kalo herbal 

kan minuman-minuman kayak apa 

kayak ramuan itu kan gak percaya 

dulu, tapi tetep tak minum, tapi yow 

paling gak sampai habis 

C 

88. ada hasilnya? enggak sih.. enggak. Malah pahit  

89. itu pertama kali 

terdiagnosis langsung 

melakukan itu? 

he.em… he.em… pastikan cari 

sana sini kudune piye, mosok gak 

ada obatnya kyak gitu. Masih cari 

tahu kesana kemari 

C/E4 

90. berarti cocoknya ARV 

itu sampai sekarang? 
he.em.. beluuum pernah merasa 

bosan. Belum pernah aku. Selalu 

ingat 

C/E4 

91. ada tambahan obat gak 

sih bu? atau obatnya 

itu terus? 

obatku pernah diganti B1 
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92. karena? karena anemi.. B1 

93. anemia? Kurang 

darah? 
He.em… iya, aku gak cocok sama 

Durfiral 
 

94. jadi karena obatnya itu 

jadi anemi? 
iya karena Durfiral itu aku jadi 

anemi kurang darah. Terus harus 

transfusi dua kali. Terus sama 

dokter diganti 

B1 

95. itu pertama kali 

terdiagnosis? 
iyaa yang 5 bulan tadi harus 

bolakbalik ke rumah sakit itu dan 

harus rawat inap di rumah sakit itu 

karena efek samping ARV itu drop 

anemi, pingsang bolakbalik aku 

mbak. Gak tau aku.. karena efek 

samping obatnya ada mual ada 

muntah, tak piker karena itu.. malah 

ternyata ada anemi itu. Terus 

diganti ARVnya 

B1 

96. sekali ganti obat? sekali ganti obat itu langsung cocok 

sampai sekarang 
C/E4 

97. usaha untuk 

menghibur diri ibu 

sendiri apa yang sering 

dilakukan? 

pastinya yaa, banyak berdoa ya 

mbak sama mendekatkan diri sama 

yang di atas itu saja 

C 

98. selain itu? Hiburan ibu 

yang bisa membuat 

ibu tertawa tersenyum 

halah paling hiburanku lihat tv, nek 

maukan seneng nyanyi.. kalo 

menyanyi belum kuat.. yak paling 

ya liat tv itu saja, daah gak pernah 

kemana-mana 

C 

99. kalo sekarang? kalo sekarang kemana-mana 

hehehehhe sekarang nyanyi-nyanyi, 

temene banyak , ikut itu arisan 

temen-temen sekolah dulu setiap 

bulan 

E5 

100. pernah gak 

menertawakn diri 

sendiri untuk 

menghibur diri 

sendiri? 

gak pernah sih.. gak pernah…  

101. kayak misal 

kesandung terus dia 

ketawa-ketawa 

sendiri.. 

paling kalo lupa, lupa naruh apa.. 

terus duuuh (sambil memegang 

kepala) yaa terus tertawa sendiri.. 

“seng naruh aku dewe kok yow 

laliiii” paling gitu aja… nek lupa 

sering.. kalo yang lain ya enggak 

sih 

E6 

102. pernah gak ibu masalah opo yow mbak? Hehehe  
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mencoba merubah 

masalah yang negatif 

merubah ke positif? 

103. ya misal masalah 

dengan suami atau 

anak-anak, kan misal 

masalah yang negative 

buat ibu nah ibu 

mencoba merubah 

masalah itu menjadi 

positif sampai 

membuat ibu tertawa 

sendiri 

pernaaah… 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 

E6 

104. cucunya yang 

sekarang itu ya bu? 
he.em…he.em… itukan jauuuh 

menghibuuur diri itu.. sedangkan 

mbake kan belum punya 

E6 

105. momongan? belum.. he.em..  

106. bagaimana ibu 

memaknai hidup ibu 

yang sekarang? 

sehat itu lebih mahal, sehat itu lebih 

berharga dari apapun, kita punya 

uang kalo gak sehat gak bisa 

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 

E7 

107. dukungan apa yang 

ibu dapatkan dari awal 

sampai sekarang 

menjadi seorang 

pendamping? 

kalo dukungan dari pendampingku 

ya intine dia mau aku sehat, minum 

obat rutin, dari keluarga pun juga 

seperti itu.. apalagi anak-anakku 

kan sudah besar, sudah banyak tahu 

tentang itu dan harus minum 

obatnya seperti apa anak-anak 

sudah tau, ya selalu mengingatkan 

seperti itu. Anak-anak kan yang 

lebih dekat kan anak-anak.. “bu 

obat bu” gak banyak ngomong sih.. 

“bu, obate sampun?” biasane kayak 

gitu.. 

D3 

D2 

108. kalo dukungan yang 

didapat sekarang 

hingga menjadi 

seorang pendamping 

untuk mendampingi 

rekan ODHA yang 

lainnya? 

selama 2 tahun kan aku gak kerja 

sama sekali, terus ada tawaran dari 

teman untuk pendampingan itu, 

enggak ada salahnya tak coba dulu. 

Awal-awal anak-anak gak boleh 

takutnya aku kecapekan, takutnya 

kalo kecapekan nanti malah drop 

F 
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karena 2 tahun persis gak pernah 

kerja. Anak-anak pesen “dicoba 

sebentar ya bu, kalo kecapekan gak 

usah lanjut kerja”. Awale berat 

mbak musuh itu dimana-mana, 

kerja seperti ini itu musuhe dimana-

mana 

109. musuh dari? musuh dari sesame  

110. sesama pendamping 

atau yang lain? 
sesama pendamping juga, banyaak 

apa lagi yang cowok-cowok kan 

yang hobi seks maksudnya pastikan 

banyak tawaran seperti itu. Dari 

awal kan aku engak-enggak 

kerasan, tapi aku kasian sama 

orang-rang yang bener-bener gak 

tau terus dia yang mendampingi 

siapa. Awale emang berat sekali, 

tapi ada temen pendamping yang 

lain lagi menguatkan saya “ayo 

mbak, mbak pasti bisa, mbak pasti 

bisa” gitu terus.. dengan teman 

seperti itu tak coba lagi sampai 

sekarang ini 

F 

D3 

111. perasaannya gimana 

sih bu mendampingi 

rekan-rekan sesama 

ODHA? 

perasaannya ya seneng, senenge 

banyak temen hehehehe 
F 

112. melihat teman-teman 

yang terpuruk? 
yaaa ituu, kalo ada teman-teman 

yang terpuruk kita menguatkan. 

Dulu aku pernah mengalami seperti 

itu, ya kita kasih tahu pengalama 

kita dulu seperti apa. Kadangkan 

ada yang gak percaya sebelum kita 

sampai masuk untuk membuka diri 

bahwa aku ini loh juga ODHA, 

kadangkan mereka belum tahu, 

taunya kan kita orang sehat. Kalo 

sudah tahu buka status baru 

percaya “ow mbake iki ternyata ya 

nganu ta, juga positif”, baru 

percaya… setelah itu tanya tips-

tipsnya apa biar cepet sehat gimana 

mbak. Ya kita banyak komunikasi 

lewat hp lah 

G1 

E1 

E3 

113. perasaannya gimana? perasaane yaa kasian, ingat aku 

yang dulu. Aku pasti seperti aku 
E1 
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yang dulu 

114. muncul rasa empati 

ya? 
he.em iyaaa, terus kalo dulu aku 

gak ada yang damping aku pasti 

gak bisa seperti ini. Pasti yow aku 

mengurung diri terus kan. Setelah 

ada yang damping kan, jadi lebih 

banyak tahu, yang ngajak ngomong 

terus, terus ya itu udahh.. ingat 

masa lalu 

C 

115. kalo ibu gak ada yang 

mendukung 

perasaanya gimana? 

ya gak tau, mungkin gak bisa 

seperti ini. Gak tau juga, soale 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, aku kan gak 

seneng rujak tak makan buah gitu, 

soalnya gak berani makan pedes 

soale masih sering diare, tapi 

dengan itu saja udah seneng. Ya 

kalo gak ada pendamping pasti 

laah, pastilah banyak yang putus 

obat, dengan adanya pendamping 

aj masih banyak yang putus obat 

kok, apa lagi gak ada pendamping 

gak ada yang mengingatkan untuk 

obat minum setiap hari 

C 

D3 

F 

116. untuk harapan 

kedepannya ibu apa? 
harapan untuk?  

117. harapan untuk 

kehidupan 

kedepannya? 

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.. ya kalo 

untuk keluarga makin menjadi ibu 

yang lebih baik lagi untuk anak-

F 

E7 
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anak 

118. yak mungkin cukup 

untuk hari ini, besok 

kalo ada tambahan lagi 

minta waktunya lagi 

ya bu hehehe terima 

kasih banyak bu 

iya mbak gakpapa, sama-sama 

mbak 
 

 

2. Tabel Observasi Subjek 3 

No  Perilaku yang diteliti Muncul  Tidak 

muncul 

1. Kedua telapak tangan terbuka V  

2. Malu-malu canggung saat bercerita (kadang-

kadang) 

V  

3. Subjek menundukan kepala saat bercerita  V 

4. Subjek duduk dengan posisi yang tegap V  

5. Menggenggam telapak tangan  V 

6. Cara berbicara subjek yang ragu  V 

7. Subjek tersenyum saat bercerita V  

8. Subjek menunjukkan ekspresi semangat yang 

berlebihan 

 V 

9. Subjek menjawab pertanyaan dengan cepat tanpa 

berfikir 

V  

10. Subjek menatap mata lawan bicaranya saat bercerita  V 

11. Subjek melakukan pekerjaannya sendiri tanpa 

bantuan orang lain 

 V 

12. Subjek mengelurkan keringat dingin  V 

13. Subjek bolak-balik ke kamar mandi saat mengobol  V 

14. Subjek menangis saat mengobrol  V 

15. Subjek tertawa saat bercerita V  

16. Subjek membranikan diri bertanya saat tidak paham 

dengan pertanyaan yang diberikan 

V  

17. Subjek diam saat melakukan kesalahan  V 

18. Subjek pasif saat diwawancarai  V 

19 Mengeluarkan kata ‘em’ ‘anu’ ‘e’ V  
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3. Tabel Pengkodingan Wawancara Significant Other Subjek 3 

Inisial : W (Adik Ipar Subjek) 

Usia : 30 tahun 

No Pertanyaan Jawaban Koding 

1. Selamat Sore pak.. Selamat sore mbak..  

2. Saya mau mewawancara 

subjek saya bu T, 

mengenai 

perkembangannya dari 

dia terpuruk sampai dia 

bangkit.  Langsung saja 

ya pak.. 

Sejak kapan bapak 

mengetahui bu T 

terdiagnosis HIV/AIDS? 

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 

A 

3. Apa yang terjadi atau apa 

yang dialami  bu T saat 

pertama kali 

terdiagnosis? Secara 

psikis dan fisiknya? 

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.... 

B2 

4. Itu sejak kapan pak? Ya sejak terdiagnosa itu..dia tau A 

5. Sampai? Ya terus dia mulai itukan terus 

di...disemangati saya juga menyemangati 

ya, maksudnya kalau pun sakit kan pasti 

ada obatnnya ada caranya terus 

Eeee...Support terus semangat supaya 

dia kan punya keluarga punya anak 

pastikan juga pingin bersama terus. Nah 

di waktu itu dia sudah mulai terbuka. 

Mulai...Eee...ngobrol-ngobrol cerita, 

beban pikiran jadinya berkurang 

D2 

C 

6. Itu kira-kira berapa 

bulan? Lama gak sih 

pak? 

Waktu terpuruk itu ya sekitar mungkin ya 

6-7 bulanan 
B1 

7. Itu bener-bener 

aktifitasnya dirumah gak 

keluar sama sekali? 

Iya...waktu itu ya ya dirumah terus gak 

pernah keluar sama sekali pas dropnya 

itu 

B1 

8. Lalu keadaan fisiknya? Kalau keadaan fisik ya mungkin 

kelihatan makin kurus ya..makin kurus.. 

dah itu tok 

B1 

9. Lalu yang terlihat lainnya 

apa pak? 
Gak ada..gak ada kelihatahn lainnya, 

mungkin perubahan berat badan aja, 

postur tubuh kurus mengecil gtitu aja 

B1 

10. Lalu bu T ada usaha Ya awal-awal mungkin putus asa B2 
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untuk bangkit dari 

keterpurukannya? 
pastinya, pas cerita itu to pas awal-awal 

yaudah buat apa lagi keadaan sudah 

seperti ini. Tapi ya lama-kelamaan 

setelah ada semangat ada dukungan dari 

keluarga juga 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 

D2 

D1 

11. Lalu dukungan apa saja 

yang didapat oleh bu T 

ini? 

Ya terutama dari keluarga..dukungan 

dari keluarga 
D2 

12. itu seperti apa gitu 

contohnya? 
Ya kita memberi semangatnya ya 

contohnya ya kita melihatkan misalkan 

dia punya keluarga punya anak punya 

cucu masak gak mau ada semangat untuk 

hidup gitu lho, ya seperti itu setiap 

harinya. Kalau untuk lainnya kan 

belum..disaat itu kan belum terfikir untuk 

bekerja atau apa kan belum, yang penting 

dari keluarga kan ada dukungan dia 

sudah mulai bangkit lagi 

C/D2 

13. Keluarga besar 

mengetahui ya pak? 
Iya mengetahui.. A 

14. Lalu menurut bapak, 

bapak tau gak tetangga-

tetangga mengetahui 

tentang kondisi bu T ini? 

Sudah tau, ya mungkin sebagian ada 

yang tau dan sebagian ada yang gak tau 
A 

15. Tapi bagaimana 

tanggapan mereka ? 
Ya gapapa, dilingkungan malah bagus 

gak ada yang gimana gitu 
D3/E3 

16. Lalu ada pendampingan 

juga dari pihak Rumah 

Sakit? 

Ya ada..  

17. Lalu menurut bapak, ibu 

T sudah mampu belum 

memahami diri sendiri 

dan orang lain dengan 

keadaanya yang 

sekarang? 

Mampu...pastinya sudah mampu ya E1 

18. Kemudian sudah 

mampukah bu T menolak 

ajakan atau tawaran yang 

menurutnya tidak baik? 

Pasti dia menolak..pasti itu E2 

19. Eeee..kalau yang tadi 

memahami dirinya 

sendiri itu contohnya 

Ya dia menjaga dirinya sendiri E1 
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seperti apa? 

20. Lalu kalo memahami 

orang lain pernah gak 

bapak, melihat usaha ibu 

T dalam memahami 

orang lain dengan 

masalah apa gitu, posisi 

saat keadaannya dia juga 

terpuruk 

Ya pasti dia, itu posisi dia sedang 

terpuruk tapi dia bisa memahami orang 

lain yaa. Ya bisa, dia juga bisa 

memahami 

E1 

21. Contohnya pak? Kalo 

misal di keluarga.. 
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.. 

E1 

22. Lalu yang tadi 

ya..eee...menolak ajakan 

atau tawaran contohnya 

itu pernah gak bapak 

diceritain tentang, aku 

diajakin ini tawaran 

kayak gini tapi aku gak 

mau... 

Kalo soal itu dia gak pernah cerita, tapi 

kalo sekedar orang iseng-iseng ya pasti 

ada..tapi kalo soal ajakan gak pernah 

E2 

23. Lalu bagaimana 

hubungan bu T dengan 

keluarga? Dari sebelum 

terdiagnosis hubungan 

komunikasi gimana? 

Semuanya baik-baik saja mbak sampai 

sekarang 
 

24. Lalu dengan tetangga 

sebelum terdiagnosis? 
Sama saja, semua tetangga semua 

menerima, ya mungkin awal-awalnya ya 

kaget ya tetep kaget pastinya..tapi ya gak 

papa. Tetep sosialisasinya tetep bagus di 

lingkungan diterima baik 

E3 

25. Selain pengobatan yang 

dilakukan bu T untuk 

sembuh apa saja bapak? 

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 

E7 

26. Selain melakukan 

pengobatan dengan obat 

ARV, itu kira-kira bapak 

tau gak pengobatan apa 

aja yang sudah 

dilakukan? 

Uhmm gak ada...gak ada  

27. Apakah bapak juga tau 

usaha ibu T saat 

menghadapi masalah lalu 

Gimana ya, mungkin masalah kebutuhan 

ekonominya sendiri ya dia usaha sendiri 

dia kerja sendiri tidak menggantungkan 

E4 
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dia menyelesaikannya 

sendiri? 
oranglain..mungkin begitu ya.. 

28. Lalu hubungannya ibu T 

dengan suaminya sendiri 

gimana? 

ya baik-baik saja mbak, dari awalpun 

dia juga sudah tau 
E3 

29. Lalu bagaimana usaha 

untuk menghibur dirinya  

ibu T untuk 

menyelesaikan 

masalahnya gimana? 

Usahanya ya tetep contohnya bergaul 

dengan lingkungan tetep ngobrol-

ngobrol tetep main di lingkungan tidak 

mengurung dirinya sendiri 

E5 

30. Bapak tau gak kalo ibu 

itu menjadi seorang 

pendamping untuk 

ODHA yang lainnya? 

Iya tau..tau saya  

31. Itu awal ceritanya 

bagaimana? 
Awal ceritanya kan pas dia terdiagnosa 

terus pas selama pengobatan kan ada 

pertemuan-pertemuan di RS terus 

sharing-sharing sama temen-temen terus 

ada lowongan di yayasan pendampingan 

dia ikut daftar ya Alhamdulilah diterima 

sampai sekarang ini 

F 

32. Sejak kapan sih bapak 

mendampingi bu T ini? 
Saya sejak 2014 itu ya sampai sekarang D2 

33. Dari terpuruk pun tau 

semuanya ya? 
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. Ya apapun masalah bosen 

lah atau apalah pasti ada tapi ya itu 

harus tetep pengobatan rutin 

E3/D2 

C 

34. Respon keluarga gimana 

pak? 
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 

E7/F 

35. Hubungan Bu T dengan 

anak-anaknya gimana 

pak? 

Bagus-bagus semua, anak-anaknya pun 

mendukung semua 
D2 

36. Saat ini pernah gak 

melihat bu T mengalami 

stres atau depresi 

belakangan-belakangan 

ini? 

Kalau stres dan depresi gak pernah lihat  
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37. Lalu pendampingan 

selama, dulu kan bu T 

pernah bilang kalau 

pernah pengobatan di 

Karyadi juga, itu bapak 

pernah ikut 

mendampingi? 

Ya pernah, saya pernah mendampingi ke 

sana. Mengambil obat, periksa sebelum 

pindah ke purwodadi pertama dulu kan 

di Karyadi 

D2 

38. Eeee..kira-kira apa sih 

yang pernah diceritain bu 

T ke bapak tentang 

perasaannya saat 

terpuruk itu? 

Ya perasaanya ya sudah...gimana 

ya..sudah gak punya pikiran, ibaratnya 

orang itu udah blank ya, tujuannya mau 

kemana, cita-cita misal angan-angan 

belum tercapai tapi sudah terpuruk 

seperti ini apakah bisa melanjutkan 

keinginannya kepada anak-anaknya 

pada keluarganya, ya cerita-cerita soal 

seperti itu..yaa...wes keputusasaan 

dirinya lah menerima awalnya seperti itu 

B1/B2 

39. Pernah gak ibu merasa, 

udahlah aku gak mau 

berobat, aku pasrah? 

Dulu pernah, sempat seperti itu karena 

dulu merasa bosan terus belum 

istilahnya belum mengenal kerjaan pas 

masih di rumah. Otomatis kan kalo di 

rumah beban pikiran yang dipikirkan 

dirinya sendiri terus. Dia sempat, 

yaudahlah aku gak mau minum obat 

untuk apa? Buat apa minum obat gak ada 

gunanya. Tapi aku selalu beri dia 

semangat, keluarga juga beri semangat. 

Dia melupakan semuanya itu tetep 

berobat karena ingat anak-anak inget 

juga keluarga dan pengen bekerja lagi 

C 

D2 

C/E7/F 

40. Itu posisi pas ibu mulai 

pasrah itu udah 

mulai..udah jalan 

pengobatan juga? 

Iya udah pengobatan, awal-awal 

pengobatan. Awal-awal pengobatan dia 

merasakan tubuhnya kan mungkin ya 

karena obat setiap hari, ada yang 

pusing, ada yang..ee..pegel..ada yang 

sakit berhari-hari gak hilang-hilang dan 

dia mulai bosan dengan obat. Tapi ya 

setelah itu ya sampai sekarang sudah 

gak ada keluhan apa-apa gak ada 

C 

41. Menurut bapak penilaian 

tentang ibu T saat 

terpuruk sampai 

sekarang? 

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 

F 

42. Ya sudah pak, cukup 

sekian wawancara kali 

ini pak. Nanti kalo ada 

tambahan-tambahan saya 

Iya mbak, sama-sama  
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bisa hubungi bapak lagi. 

Terima kasih 

 

4. Tabel Observasi Significant Other Subjek 3 

No  Perilaku yang diteliti Muncul  Tidak 

muncul 

1. Kedua telapak tangan terbuka, SO T terbuka saat 

bercerita 

V  

2. Malu-malu canggung saat bercerita, karena baru 

awal bertemu dengan pewawancara 

V  

3. Subjek menundukan kepala saat bercerita  V 

4. Subjek duduk dengan posisi yang tegap V  

5. Menggenggam telapak tangan  V 

6. Cara berbicara subjek yang ragu  V 

7. Subjek tersenyum saat bercerita V  

8. Subjek menunjukkan ekspresi semangat yang 

berlebihan 

 V 

9. Subjek menjawab pertanyaan dengan cepat tanpa 

berfikir 

V  

10. Subjek menatap mata lawan bicaranya saat bercerita V  

11. Subjek melakukan pekerjaannya sendiri tanpa 

bantuan orang lain 

 V 

12. Subjek mengelurkan keringat dingin  V 

13. Subjek bolak-balik ke kamar mandi saat mengobol  V 

14. Subjek menangis saat mengobrol  V 

15. Subjek tertawa saat bercerita, SO T serius saat 

bercerita 

 V 

16. Subjek membranikan diri bertanya saat tidak paham 

dengan pertanyaan yang diberikan 

V  

17. Subjek diam saat melakukan kesalahan  V 

18. Subjek pasif saat diwawancarai  V 

19. Mengeluarkan kata ‘em’ ‘anu’ ‘e’ V  
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LAMPIRAN C 

SURAT IJIN PENELITIAN 
 

C-1 SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN 

C-2 SURAT PEMBERIAN IJIN PENELITIAN 

C-3 INFORMCONSENT 
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C-1 SURAT PERMOHONAN IJIN 

PENELITIAN 
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C-2 SURAT PEMBERIAN IJIN 

PENELITIAN 
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