
 
 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Kota Semarang 

Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Secara georafis, 

Kota Semarang sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur 

dengan Kabupaten Demak, sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, dan 

sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang. Kota Semarang terletak sekitar 

466 km sebelah timur Jakarta, 312 km sebelah barat Surabaya dan 624 km 

sebelah barat daya Banjarmasin. 83 

Kota Semarang memiliki luas 373,70 km atau 37.366.836 Ha terdiri dari 

16 kecamatan dan 117 kelurahan. Jumlah penduduk di kota Semarang hampir 

mencapai  2 juta jiwa. Penduduknya sangat heterogen terdiri dari campuran 

beberapa etnis yaitu Jawa, Cina, Arab dan Keturunan, juga etnis lain dari 

berbagai daerah di Indonesia yang datang ke Semarang untuk berusaha, 

menuntut ilmu atau menetap di Kota Semarang.84 

Kota Semarang menempati urutan pertama untuk kasus HIV /AIDS di 

Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu pemerintah kota Semarang membuat 

kebijakan yang mengatur penanggulangan HIV/AIDS yaitu Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Di dalam 

                                                           
83 Profil Kota Semarang, di akses dari www.semarangkota.go.id 5 September 2018. 

84 Ibid 

http://www.semarangkota.go.id/


 
 

peraturan daerah tersebut sudah mencakup upaya penanggulangan HIV/AIDS 

yaitu promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitatf. 

 

B. Hasil Wawancara 

a. Hasil wawancara dengan Ibu Rumah Tangga yang Positif HIV/AIDS 

Ibu rumah tangga positif HIV/AIDS yang peneliti wawancarai 

sebanyak 5 orang yaitu Ny. A, Ny. B, Ny. C, Ny. D dan Ny. E. Dari hasil 

wawancara mereka menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang bahaya 

penyakit HIV/AIDS dan mereka pun mengetahui cara penularan serta cara 

pencegahan agar tidak terinfeksi HIV/AIDS. Mereka juga menyatakan rajin 

kontrol setiap bulan untuk memeriksakan diri dan mengambil obat ARV, 

selain itu mereka juga rajin mengkonsumsi ARV setiap hari.  

Saat melakukan pemeriksaan HIV/AIDS kelima ibu rumah tangga 

tersebut tidak mendapat perlakuan diskriminasi dari tenaga kesehatan 

melainkan tenaga kesehatan sangat membantu dan mendukung agar ibu 

kembali sehat. Walaupun tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi dari 

tenaga kesehatan, Ny. A , Ny B dan Ny. D mendapat perlakuan diskriminasi 

dari keluarganya bahkan sampai ada yang tidak mengakui bahwa mereka 

bersaudara. Selain mendapatkan perlakuan diskriminasi dari keluarganya 

Ny. B juga mendapatkan perlakuan diskriminasi di kalangan masyarakat 

sekitar tempat tinggal. Berbeda dengan Ny. B, Ny. A tidak mendapat 

perlakuan diskriminasi bahkan para tetangganya tidak percaya jika ibu 

rumah tangga tersebut terinfeksi penyakit HIV/AIDS karena terlihat sehat 



 
 

dan bugar. Untuk Ny. E sendiri untuk saat ini tidak mendapatkan perlakuan 

diskriminasi dari keluarga maupun tetangganya dikarenakan Ny. E masih 

menutup statusnya saat ini yang merupakan pengidap HIV/AIDS. 

Dari hasil wawancara kelima ibu rumah tangga tersebut mereka 

menyatakan tidak mengetahui bahwa ada peraturan yang mengatur tentang 

hak ibu rumah tangga untuk terbebas dari Penyakit Menular Seksual 

termasuk HIV/AIDS. Salah satu diantara mereka yaitu Ny. B melakukan 

pemeriksaan  HIV/AIDS setelah sakit dan muncul beberapa gejala-gejala 

dari HIV/AIDS dan Ny. E diketahui positif HIV AIDS saat akan 

melahirkan. Sedangkan ketiga ibu rumah tangga yang lain melakukan 

pemeriksaan setelah suami diketahui positif terinfeksi HIV/AIDS. Mereka 

menyatakan bahwa mereka melakukan pemeriksaan dengan HIV/AIDS 

bukan karena mengetahui peraturan terkait HIV/AIDS, tetapi dikarenakan 

suaminya yang lebih dulu diketahui terinfeksi HIV/AIDS. 

Dan dari hasil wawancara mereka menyatakan bahwa mereka tertular 

penyakit HIV/AIDS karena tertular dari suaminya. Perilaku suaminya yang 

berisiko yaitu berganti-ganti pasangan itulah yang menyebabkan tertular 

penyakit HIV/AIDS dan suami tersebut juga menularkan penyakit 

HIV/AIDS kepada istrinya. Perilaku seks risiko yang dilakukan suaminya 

dilatarbelakangi karena pekerjaan suami yang sering bekerja diluar kota dan 

jarang pulang kerumah. Bahkan salah satu dari ibu rumah tangga yaitu Ny. 

E menyatakan bahwa dirinya mengetahui jika dirinya terinfeksi HIV/AIDS 



 
 

saat akan melahirkan. Saat itu dirinya melakukan pemeriksaan dan 

diketahui positif terinfeksi HIV/AIDS dan Hepatitas B. 

Selain itu, mereka menyatakan dukungan keluarga sangat penting 

baginya terutama suami karena suami yang sudah menularkan penyakit 

tersebut kepada dirinya. Akan tetapi berbeda dari yang diharapkan oleh Ny. 

A, beliau mengatakan bahwa tidak mendapatkan dukungan dari suaminya 

dalam bentuk apapun. Bahkan saat ini suaminya tidak bekerja untuk 

menafkahi keluarganya dan tidak minum ARV lagi. Padahal Ny. A 

mempunyai 3 anak yang masih butuh biaya pendidikan dan keadaan 

suaminya yang sudah tidak peduli lagi dengan keluarganya. Berbeda dengan 

keempat ibu rumah tangga yang lain yang mendapat dukungan dari keluarga 

dekatnya yaitu suami dan anaknya yang memperhatikan kondisi 

kesehatannya. 

Mereka juga menyatakan bahwa sebelum mereka mengetahui 

terinfeksi HIV/AIDS tidak ada sosialisasi tentang HIV/AIDS yang khusus 

pada ibu rumah tangga melainkan hanya sosialisasi umum saja. Selain itu, 

mereka mengetahui HIV/AIDS itu hanya suatu penyakit yang menular saja 

tanpa mengetahui penyebab, cara penularan dan cara pencegahnnya. 

b. Hasil wawancara dengan Ibu Rumah Tangga yang negatif dengan suami 

yang positif terinfeksi HIV/AIDS 

Ibu rumah tangga yang negatif HIV/AIDS dengan suami yang positif 

HIV/AIDS yang peneliti wawancarai sebanyak lima orang ibu rumah tangga 

yaitu Ny. P, Ny. Q, Ny. R, Ny. S, dan Ny. T. Dalam wawancara mereka 



 
 

menyatakan bahwa mengetahui tentang HIV/AIDS dari bahaya, penyebab, 

gejala, dan cara penularannya. Mereka mengetahui dari suaminya dan sering 

ikut acara suaminya bila ada pertemuan dengan ODHA yang lain. Suami 

dari kelima ibu rumah tangga tersebut merupakan kader HIV/AIDS di 

daerah sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, mereka menyatakan bahwa 

tidak ada sosialisasi khusus tentang HIV/AIDS pada ibu rumah tangga. 

Dari wawancara dengan Ny. R, beliau menyatakan bahwa penyebab 

suaminya terinfeksi HIV/AIDS yaitu dari penggunaan jarum suntik yang 

bergantian dalam mengkonsumsi narkoba, sedangkan untuk ibu rumah 

tangga yang lain tidak mengatakan penyebab suaminya terinfeksi 

HIV/AIDS dan peneliti tidak melakukan wawancara lebih dalam lagi 

dikarenakan hal tersebut merupakan hal yang sensitif dan privacy. 

Kelima ibu rumah tangga tersebut tidak mengetahui bahwa ada 

peraturan tentang hak ibu rumah tangga untuk terbebas dari Penyakit 

Menular Seksual termasuk HIV/AIDS. Mereka menyatakan bahwa sebelum 

menikah mereka sudah mengetahui bahwa suaminya terinfeksi HIV/AIDS. 

Ny. R mengatakan bahwa dirinya merupakan istri pertama suaminya 

sedangkan keempat ibu rumah tangga tersebut menyatakan bahwa  dirinya  

merupakan istri dari pernikahan kedua dari suaminya dan istri pertama 

sudah meninggal dikarenakan terinfeksi HIV/AIDS juga. Dan mereka 

mengatakan bahwa suaminya menjaga agar istrinya tidak tertular 

HIV/AIDS, pernyataan ini didukung oleh pernyataan para suami. Suami 

dari kelima ibu rumah tangga menyatakan bahwa mereka mempunyai 



 
 

tanggungjawab untuk melindungi dan menjaga keluarganya agar tidak 

tertular HIV/AIDS termasuk istrinya dikarenakan suami ibu rumah tangga 

tersebut tidak ingin kehilangan istri mereka seperti pada pernikahan 

sebelumnya. Selain itu karena suami tersebut juga seorang kader HIV/AIDS 

yang mendorong suami utnuk selalu menjaga dan melindungi keluarganya 

agar tidak tertular HIV/AIDS. Kelima ibu rumah tangga tersebut juga selalu 

mendukung suami dan mengingatkan untuk minum ARV serta rutin 

melakukan pemeriksaan setiap bulannya. 

Dari hasil wawancara juga didapatkan bahwa ibu rumah tangga tidak 

mendapat tekanan atau paksaan dari suami dalam berhubungan suami istri. 

Dalam melakukan hubungan suami istri mereka memakai alat kontrasepsi 

kondom agar tidak menularkan virus HIV/AIDS melalui cairan sperma 

suami. Saat melakukan program kehamilan, keduanya juga melakukan 

pemeriksaan terlebih dahulu karena untuk melakukan program hamil suami 

ibu rumah tangga tersebut harus memiliki kadar CD4 di atas batas normal. 

Diketahui juga bahwa ibu terinfeksi HIV/AIDS kemungkinan besar anak 

yang dikandungnya juga akan tertular melalui plasenta. 

c. Hasil wawancara dengan Pemerintah (Dinas Kesehatan Kota Semarang dan 

Kesekertariatan Komisi Penanggulangan AIDS Wilayah Jawa Tengah) 

1) Dinas Kesehatan Kota Semarang 

Peneliti melakukan wawancara kepada Dinas Kesehatan Kota 

Semarang yaitu salah satu staf bidang Pengendalian dan Pemberantasan 

Penyakit (P2P), mereka menyatakan bahwa sudah melakukan sosialisasi 



 
 

tentang HIV/AIDS yang bekerjasama dengan Lembaga Swadaya 

Masyarakat kepada ibu rumah tangga melalui Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK) dan puskesmas setempat di wilayah Kota Semarang. 

Selain itu juga dibentuknya Tenaga Survailans Kesehatan (GaSurKes) 

disetiap kelurahan di Kota Semarang. Saat ini dari Dinas Kesehatan 

Kota Semarang belum ada program sosialisasi khususnya pada ibu 

rumah tangga dan hanya menjalankan sesuai dengan kebijakan 

pemerintah kota Semarang. 

Dalam menurunkan angka kejadian HIV/AIDS Dinas Kesehatan 

Kota Semarang juga melakukan tes HIV/AIDS pada ibu hamil di 

puskesmas-puskesmas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 

Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Hingga saat ini 

pemeriksaan HIV/AIDS pada ibu hamil belum mencakup keseluruhan 

target, dikarenakan pemeriksaan HIV/AIDS pada ibu hamil bersifat 

anjuran. Tetapi pada tahun 2018 ini angka kesadaran ibu hamil dalam 

melakukan pemeriksaan HIV/AIDS sudah meningkat. Staf tersebut juga 

menyatakan ibu hamil yang periksa di puskesmas sudah dipastikan 

melakukan pemeriksaan HIV/AIDS untuk meminimalkan angka 

kejadian HIV/AIDS pada trimester pertama. Akan tetapi ibu hamil yang 

memeriksakan kehamilannya di rumah sakit swasta belum seluruhnya 

melakukan pemeriksaan HIV/AIDS. Rumah sakit swasta yang sudah 

menetapkan layanan pemeriksaan HIV/AIDS yaitu  Rumah Sakit 

Citarum dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina. Dari seluruh rumah 



 
 

sakit swasta baik yang rumah sakit ibu dan anak belum seluruhnya 

menetapkan layanan pemeriksaan HIV/AIDS, karena dikenakan 

pembiayaan. Layanan tersebut bersifat anjuran saja tanpa ada 

pemaksaan, ada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan 

HIV/AIDS karena merasa perlu dan penting, selain itu juga ada ibu 

hamil yang belum melakukan pemeriksaan HIV/AIDS dikarenakan 

belum merasa perlu dan penting untuk saat ini. 

Dari Dinas Kesehatan belum ada program khusus tentang 

HIV/AIDS, saat ini Dinas Kesehatan Kota Semarang hanya mengikuti 

peraturan dan program dari pemerintah. Staf tersebut mengatakan 

bahwa ada program dari pemerintah yaitu Pencegahan Penularan dari 

Ibu ke Anak (PPIA). Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 

Kota Semarang tentang Penanggulangan HIV/AIDS, menganjurkan 

setiap calon pengantin untuk melakukan tes HIV/AIDS untuk mencegah 

sebelum terjadinya kehamilan.  

Selain itu, staf tersebut juga mengatakan bahwa memang rata-rata 

risiko penularan HIV/AIDS melalui heteroseksual dimana laki-laki atau 

perempuan tidak hanya mempunyai satu pasangan saja melainkan lebih. 

Akan tetapi, fenomena yang terjadi saat ini kejadian Laki-laki Seks 

Laki-laki (LSL) mengalami peningkatan. Kejadian ini berimbas juga ke 

ibu rumah tangga, karena kaum Laki-laki Seks Laki-laki (LSL) atau 

sering disebut gay juga berkeluarga. Jika kejadian ini semakin 



 
 

meningkat bisa dipastikan angka penularan HIV/AIDS pada ibu rumah 

tangga pun akan semakin meningkat. 

Dari hasil wawancara juga staf menyatakan hambatan dalam 

menanggulangi HIV/AIDS, pertama kurang sumber tenaga manusia, 

dimana Kota Semarang adalah Kota yang luas sedangkan petugas dari 

Dinas Kesehatan yang menangani HIV/AIDS hanya ada dua orang saja. 

Kedua susahnya memecah fenomena gunung es, dimana jumlah yang 

dilaporkan lebih sedikit dari jumlah sebenarnya. Ketiga kurangnya 

kesadaran orang terutama orang yang berisiko untuk memeriksakan 

dirinya, mereka akhirnya diketahui setelah sakit dan berada di rumah 

sakit. Keempat layanan pemeriksaan HIV/AIDS yang belum merata di 

seluruh rumah sakit swasta ataupun rumah sakit ibu anak di Kota 

Semarang. 

2) Komisi Penanggulangan AIDS Wilayah Jawa Tengah 

Peneliti melakukan wawancara kepada dua orang staf Komisi 

Penanggulangan AIDS (KPA) Wilayah Jawa Tengah. Komisi 

Penanggulangan AIDS (KPA) adalah suatu lembaga independent yang 

dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan 

penanggulangan AIDS yang lebih intensif, terpadu dan terkoordinasi. 

KPA terdiri dari unsur pemerintah, organisasi profesi, organisasi 

masyarakat, LSM, dan dunia usaha. Dalam wawancara tersebut 

didapatkan hasil bahwa selama ini pihak KPA selalu melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat tetapi belum mengkhususkan ke ibu 



 
 

rumah tangga. Staf tersebut menyatakan bahwa KPA pernah melakukan 

pelatihan kepada Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di 

Kabupaten/Kota Semarang tentang HIV/AIDS. Dari pelatihan ini 

diharapkan informasi tentang HIV/AIDS bisa sampai kepada 

masyarakat khususnya ke ibu rumah tangga. Selain itu PKK, KPA juga 

bekerjasama dengan posyandu untuk sosialisasi tentang HIV/AIDS. 

Dari hasil wawancara staf tersebut juga menyatakan bahwa KPA 

juga bekerjasama dengan Lembaga Swadaya masyarakat seperti 

Yayasan Spiritia, Yayasan Peduli Kasih, Komunitas Gay, Komunitas 

waria dan lain-lain agar lebih menjangkau dan tepat sasaran. Selain itu 

juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas 

Sosial untuk sama-sama menangani para pengidap HIV/AIDS entah itu 

dalam segi kesehatan, pendidikan, atau sosialnya. 

Staf tersebut juga menyatakan bahwa khususnya pada angka 

kejadian penularan terhadap ibu rumah tangga semakin meningkat dan 

menduduki peringkat kedua di Kota Semarang. Salah satu faktor 

peningkatan angka penularan pada ibu rumah tangga yaitu pada suami, 

karena dalam beberapa kasus didapatkan hasil bahwa ditemukannya 

suami yang belum terbuka dengan istrinya mengenai statusnya yang 

sudah terinfeksi penyakit HIV/AIDS. Selain itu juga kurangnya 

kesadaran pada suami yang berisiko untuk memeriksakan dirinya ke 

rumah sakit. Karena di Kota Semarang penularan terbanyak melalui 

hubungan heteroseksual yaitu dari laki-laki ke perempuan ataupun 



 
 

sebaliknya. Rata-rata penularan virus HIV/AIDS pada ibu rumah tangga 

berasal dari suami yang sudah positif terinfeksi HIV/AIDS. 

Selain itu staf tersebut juga menyatakan bahwa belum bisa 

terbukanya tentang status orang pengidap HIV/AIDS karena salah 

satunya masih ada perilaku diskriminasi di kalangan masyarakat tempat 

tinggalnya bahkan dari tenaga kesehatan sendiri. Perlunya sosialisasi 

yang menyeluruh kepada masyarakat dan perlunya pelatihan kepada 

tenaga kesehatan tentang penyakit HIV/AIDS. Beberapa rumah sakit 

sudah melakukan in house training untuk para pegawainya, diantaranya 

Rumah Sakit Karyadi, Rumah Sakit Tugurejo, dan Rumah Sakit 

Citarum. Walaupun dilakukan in house training masih banyak tenaga 

kesehatan yang takut dalam menangani orang pengidap HIV/AIDS. 

Dari hasil wawancara juga didapatkan beberapa hambatan-

hambatan dalam penanggulangan HIV/AIDS yaitu pertama pentingnya 

kesadaran diri pada orang-orang berisiko terkena HIV/AIDS untuk 

melakukan tes HIV/AIDS. Kedua, kurangnya sumber daya manusia 

dalam menanggulangi HIV/AIDS agar informasi tentang HIV/AIDS 

menyebar luas sampai masyarakat pelosok. Ketiga, kurangnya 

pendanaan untuk melakukan penanggulangan HIV/AIDS. Keempat 

masih susahnya memecahkan akar permasalahan dari HIV/AIDS. 

 

d. Lembaga Swadaya Masyarakat (Yayasan Peduli Kasih) 



 
 

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu staf Yayasan Peduli 

Kasih dan didapatkan hasil bahwa Yayasan Peduli Kasih pernah melakukan 

sosialisasi tentang HIV/AIDS kepada masyarakat. Bahkan sering di undang 

menjadi pembicara dalam suatu acara. Dan sosialisasi tersebut sudah sampai 

kelurahan-kelurahan di Kota Semarang. Akan tetapi belum ada program 

yang mengkhususkan pada golongan ibu rumah tangga. 

Staf tersebut menyatakan selama ini Yayasan Peduli Kasih selalu 

mendampingi para pengidap HIV/AIDS entah yang sudah lama atau masih 

baru. Pendampingan tersebut bertujuan agar pengidap HIV/AIDS selalu 

bersemangat, mampu menerima statusnya, rajin meminum obat ARVnya, 

rajin untuk melakukan pemeriksaan, dan lain-lain. 

Rata-rata penularan HIV/AIDS yaitu dari hubungan heteroseksual, 

akan tetapi saat ini di Kota Semarang golongan Laki-laki Seks Laki-laki 

(LSL) meningkat. Dan Yayasan Peduli Kasih bekerjasama dengan 

pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS yaitu dengan Dinas 

Kesehatan dan Komisi Perlindungan AIDS (KPA). 

Dari hasil wawancara juga staf menyatakan bahwa ada beberapa 

hambatan dalam penanggulangan HIV/AIDS yaitu pertama masih adanya 

perlakuan diskrimnasi dari masyarakat kepada orang pengidap HIV/AIDS 

yang menjadikan para pengidap HIV/AIDS belum bisa membuka statusnya. 

Apabila masyarakat bisa menerima mereka tentunya akan banyak pengidap 

HIV/AIDS yang akan membuka statusnya. Kedua, kurangnya kesadaran 

orang-orang yang berisiko untuk melakukan pemeriksaan HIV/AIDS. 



 
 

Dimana jika ada yang positif mereka akan diketahui setelah keadaannya 

sudah buruk, selain itu juga akan menularkan ke orang lain. Ketiga, 

kurangnya dukungan dari pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS. 

Keempat sulitnya memecahkan fenomena gunung es dimana jumlah 

HIV/AIDS semakin meningkat setiap tahunnya dan belum ditemukan akar 

permasalahannya. Kelima, sumber daya manusia yang kurang dalam 

penanggulangan HIV/AIDS. Keenam, masih banyaknya masyarakat yang 

belum paham dan mengerti mengenai HIV/AIDS walaupun sudah 

dilakukannya sosialisasi. 

Selain itu, staf juga menyatakan harapan kepada pemerintah dalam 

menanggulangi HIV/AIDS yaitu pertama perlunya peraturan yang 

mengatur tentang pasangan suami istri diwajibkan untuk melakukan tes 

HIV/AIDS. Kedua, memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat 

khususnya di daerah yang terpencil agar masyarakat awam lebih paham dan 

mengerti tentang HIV/AIDS. Ketiga, perlunya pelatihan bagi tenaga 

kesehatan mengenai HIV/AIDS agar tenaga kesehatan lebih tanggap dan 

tidak takut lagi bila menangani orang yang mengidap HIV/AIDS. Selain itu 

juga mengurangi perlakuan diskriminasi dari tenaga kesehatan kepada 

pengidap HIV/AIDS. Keempat, menerapkan kewajiban bagi calon 

pengantin untuk melakukan tes HIV/AIDS sebagai syarat dari Kantor 

Urusan Agama (KUA). Kelima, pentingnya peran pemerintah dalam 

meminimalisir perlakuan diskriminasi pada pengidap HIV/AIDS di 

kalangan masyarakat salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi pada 



 
 

masyarakat. Para pengidap HIV/AIDS menginginkan dianggap biasa saja 

dikalangan masyarakat, bila masyarakat sudah mengetahui apa itu 

HIV/AIDS maka kejadian perlakuan diskriminasi pada ODHA akan 

berkurang. 

Dari hasil wawancara juga didapatkan strategi-strategi dari Yayasan 

Peduli Kasih untuk meminimalisir penyebaran kasus HIV/AIDS yaitu 

pertama lebih giatnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

khususnya masyarakat tepencil yang masih awam tentang HIV/AIDS. 

 

C. Pembahasan  

1. Bentuk Perlindungan Hukum dan Peran Pemerintah Kota Semarang 

dalam Memenuhi Hak Ibu Rumah Tangga Atas Risiko Tertularnya 

HIV/AIDS 

HIV/AIDS masih menjadi isu global dunia, dimana dianggap seperti 

fenomena gunung es yang berarti jumlah penderita yang dilaporkan lebih 

sedikit dibandingkan jumlah yang sebenarnya. Saat ini yang permasalahan 

lain tentang angka penularan HIV/AIDS yang terus meningkat adalah angka 

penularan pada ibu rumah tangga yang semakin meningkat setiap tahunnya 

dan menduduki peringkat pertama di Indonesia bila dilihat dari aspek 

pekerjaan atau status pada tahun 2017.85  

                                                           
85 Laporan Perkembangan HIV-AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 

2017, Loc Cit. 



 
 

Dilihat dari kondisi ini perlunya perhatian khusus untuk ibu rumah 

tangga karena bila seorang ibu rumah tangga yang positif HIV/AIDS bisa 

menularkan virus HIV ke janinnya. Belum lagi adanya diskriminasi dari 

masyarakat dan tenaga kesehatan bila diketahui ibu rumah tangga positif 

HIV/AIDS. Keadaan ini malah semakin menambah beban bagi ibu rumah 

tangga. Setiap orang berhak untuk hidup sehat tidak memandang etnis, suku, 

budaya, ras, dan agama termasuk ibu rumah tangga. Seperti yang tercantum 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28h yang berbunyi : 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal 

dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh 

pelayanan kesehatan”.Selain itu juga tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 yang berbunyi 

: 

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 

meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak tenteram, 

aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 
 

Hukum dibuat atau dibentuk untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. 

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi 

rakyat Indonesia termasuk ibu rumah tangga dengan memberikan 

perlindungan terhadap hak-haknya. Dalam penjelasan di atas, ibu rumah 

tangga mempunyai hak untuk terbebas dari penyakit penular seksual (PMS) 

yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Reproduksi Pasal 10 Ayat 2 poin h yang berbunyi: 



 
 

“Peran Pasangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi : mencegah infeksi menular seksual termasuk Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency 

Syndrome (AIDS).” 

 

Perlunya upaya kesehatan dalam menanggulangi penyakit menular 

seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS sesuai yang tercantum dalam Pasal 152 

Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Penanggulangan HIV/AIDS  meliputi pelayanan promotif,preventif, 

diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka 

kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit 

agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif 

yang ditimbulkannya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 butir (1) satu 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS. 

Konseling dan tes HIV merupakan salah satu penanggulangan 

HIV/AIDS termasuk pada ibu rumah tangga. Tujuan dari konseling adalah 

untuk mendeteksi sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan 

kejadian HIV/AIDS dan pengobatan sedini mungkin selain itu juga untuk 

menegakkan diagnosis. Dimana konseling dan tes HIV tersebut harus 

terlaksana di semua fasilitas kesehatan. Sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 

tentang Pelaksanakan Konseling dan Tes HIV. 

Pada perempuan yang akan menikah diperlukan pemeriksaan 

penunjang termasuk pemeriksaan penyakit menular seksual dengan indikasi 

medis yang bertujuan menyiapkan perempuan yang hamil sehat. 



 
 

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 poin c Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, 

Masa Hamil, Persalinan, dan Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan 

Pelayanan Kontrasepsi , serta Pelayanan Kesehatan Seksual. 

Peran pemerintah daerah kota Semarang dalam kasus HIV/AIDS 

tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Penanggukangan HIV dan AIDS. Dalam peraturan tersebut sudah 

mencakup upaya penanggulangan HIV/AIDS yaitu upaya promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif. Upaya promotif yaitu dengan melakukan 

promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Upaya 

promosi dilakukan melalui peningkatan komunikasi, informasi, dan 

edukasi. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Semarang sudah melakukan 

sosialisasi-sosialisasi tentang HIV/AIDS dengan bekerjasama dengan 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di wilayah kota Semarang. Akan 

tetapi, sosialisasi khusus kepada ibu rumah tangga tentang HIV/AIDS 

belum ada hanya sosialisasi pada ibu rumah tangga melalui Pembinaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan melalui posyandu setempat. Selain itu 

juga dibentuknya Tenaga Survailans Kesehatan (GaSurKes) di setiap 

kelurahan dengan tujuan agar informasi HIV/AIDS bisa merata sampai 

seluruh lapisan masyarakat kota Semarang. 

Upaya preventif atau pencegahan penularan virus HIV pada ibu rumah 

tangga yaitu pemerintah mempunyai program Pencegahan Penularan dari 

Ibu ke Anak (PPIA) yaitu dengan melakukan konseling HIV kepada calon 



 
 

pengantin di puskesmas setempat yang bersifat anjuran dengan tujuan untuk 

mencegah penularan HIV/AIDS saat kehamilan. Untuk meminimalisir 

angka penularan dari ibu ke bayi, pemerintah daerah kota Semarang (Dinas 

Keseahtan Kota Semarang) menganjurkan ibu rumah tangga yang sedang 

hamil untuk melakukan tes HIV/AIDS di beberapa layanan kesehatan, 

program ini sudah berjalan walaupun masih ada ibu hamil yang belum 

melakukan tes HIV/AIDS saat melakukan Antenatal Care (ANC).  Layanan 

kesehatan milik pemerintah dipastikan sudah menerapkan tindakan tes 

HIV/AIDS pada saat ibu hami melakukan ANC. Dan beberapa rumah sakit 

swasta sudah menerapkan tindakan tes HIV/AIDS pada saat ANC seperti 

Rumah Sakit Citarum dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina. Akan tetapi, 

belum meratanya layanan kesehatan yang menerapkan tindakan tes HIV 

pada ANC di rumah sakit swasta merupakan suatu pekerjaan rumah bagi 

pemerintah. Karena dengan melakukan tes HIV pada pemeriksaan ANC 

salah satu upaya deteksi dini HIV/AIDS pada ibu rumah tangga agar tidak 

menularkan ke anaknya. 

Upaya penanganan HIV/AIDS mencakup upaya perawatan, 

dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap Orang Dengan HIV 

AIDS (ODHA) yang dilakukan dengan pendekatan berbasis klinis, 

keluarga, kelompok dukungan sebaya, organisasi profesi dan masyarakat. 

Dalam meningkatkan upaya perawatan dan pengobatan pemerintah kota 

Semarang yaitu Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) melakukan pelatihan 

kepada tenaga kesehatan tentang HIV/AIDS yaitu berupa in house training 



 
 

dengan harapan tenaga kesehatan lebih paham informasi tentang HIV/AIDS 

dan lebih tanggap dalam penanganan kasus HIV/AIDS. Untuk pengobatan 

pemerintah menyediakan obat antiretroviral (ARV), obat infeksi 

opotunistik, dan obat IMS. Untuk pembiayaan sesuai yang tercantum dalam 

Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan 

AIDS pasal 41 menyebutkan bahwa semua pembiayaan dalam 

penanggulangan HIV/AIDS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana yang lain yang sah dan tidak 

mengikat. 

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS Pasal 15 upaya rehabilitatif dalam 

penanggulangan HIV/AIDS yaitu rehabilitasi sosial dengan maksud untuk 

memulihkan dan mengembangkan bekas pecandu narkotia, ODHA dan 

OHIDHA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya. Bentuk rehabilitasi sosial yang diberikan yaitu sebagai berikut : 

a. Motivasi dan diagnosa psikososial 

b. Perawatan dan pengasuhan 

c. Pembinaan kewirausahaan 

d. Bimbingan mental spiritual 

e. Bimbingan sosial dan konseling psikososial pelayanan aksesibilitas 

f. Bantuan dan asistensi sosial 

g. Bimbingan resosialisasi 

h. Bimbingan lanjut 



 
 

i. Terapi kreatifitas 

j. Rumah singgah 

k. Kelompok dukungan 

l. Pendidikan kelompok sebaya 

m. Advokasi 

n. Rujukan 

Dalam uraian di atas bentuk rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh 

pemerintah belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan kurangnya sumber 

daya manusia dalam penanggulangan HIV/AIDS. 

Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ibu rumah tangga 

mempunyai hak untuk terbebas dari penyakit menular seksual termasuk 

HIV AIDS dan hak tersebut dilindungi oleh hukum. Dan negara 

berkewajiban untuk melindungi hak ibu untuk terbebas dari penyakit 

menular seksual termasuk HIV/AIDS. Ibu rumah tangga dapat melaporkan 

ke aparat penegak hukum apabila haknya untuk terbebas dari penyakit 

menular seksual tidak terpenuhi. Apabila ibu rumah tangga melapor maka 

apparat penegak hukum wajib untuk memprosesnya. 

Adanya peraturan tentang hak ibu rumah tangga untuk terbebas dari 

penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, tugas dinas kesehatan untuk 

melindungi hak tersebut harus dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi-

sosialisasi di kalangan masyarakat bahwa ibu rumah tangga mempunyai hak 

untuk terbebas dari penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS.  



 
 

Diharapkan masyarakat mengerti dan ikut melindungi hak ibu rumah tangga 

tersebut agar tidak terjadi pelanggaran. 

Dalam melaksanakan program terdapat beberapa hambatan yang 

ditemui oleh pemerintah (dinas kesehatan dan komisi penanggulangan 

aids). Pertama, kurangnya sumber daya manusia dimana petugas dari dinas 

kesehatan yang menangani HIV/AIDS hanya ada dua orang staf saja. Kota 

semarang adalah kota yang besar sehingga perlunya penambahan sumber 

daya manusia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS 

agar upaya tersebut mencakup seluruh kota Semarang dan sesuai target yang 

diprogramkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS. Kedua, susahnya memecah fenomena 

gunung es dimana jumlah yang dilaporkan lebih sedikit dari jumlah yang 

sebenarnya. Ketiga, kurangnya kesadaran dari orang yang sudah terinfeksi 

HIV/AIDS untuk membuka identitasnya yang sudah positif terinfeksi virus 

HIV kepada keluarganya terutama pasangannya. Keempat, layanan 

pemeriksaaan HIV/AIDS yang belum merata di seluruh rumah sakit swasta 

atau rumah sakit ibu dan anak di kota Semarang. Kelima, kurangnya 

anggaran dana dari pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan 

penanggulanagn HIV/AIDS. Keenam, masih adanya perlakuan diskriminasi 

dari kalangan masyarakat pada orang pengidap HIV/AIDS oleh karena itu 

para ODHA belum siap untuk membuka statusnya di masyarakat. 

Dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS khususnya pada ibu rumah 

tangga diperlukan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan agar semua 



 
 

program dapat terlaksana sehingga didapatkan hasil yang diharapkan. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Kota Semarang. 

Dari peraturan-peraturan yang ada terdapat nilai keadilan, 

kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Nilai keadilan dalam peraturan 

ini terkait dengan pemenuhan hak ibu rumah tangga untuk terbebas dari 

penyakit menular seksual khususnya HIV/AIDS. Nilai kemanfaatan dalam 

regulasi ini terkait dengan upaya penanggulangan HIV/AIDS khususnya ibu 

rumah tangga yaitu untuk menurunkan angka penularan, penemuan infeksi 

baru dan menurunkan angka kematian serta meningkatkan kualitas hidup 

ODHA. Nilai kepastian hukum dalam regulasi ini berkaitan dengan upaya 

penanggulangan HIV/AIDS khususnya ibu rumah tangga yaitu hukum yang 

merujuk pada jaminan terhadap ibu rumah tangga. Artinya dengan kepastian 

hukum, hukum yang berisi keadilan, dan norma-norma yang memajukan 

kebaikan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang harus dan benar-

benar ditaati. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Jumlah Pengidap 

HIV/AIDS pada Ibu Rumah Tangga 

Awalnya kelompok berisiko tinggi terkena HIV adalah mereka 

dengan perilaku seksual tertentu yaitu seperti kelompok homoseksual, 

kelompok heteroseksual yang berganti-ganti pasangan, pekerja seks 

komersial, kelompok pengguna obat narkotika suntik, kini HIV/AIDS juga 



 
 

menginfeksi perempuan yaitu istri atau ibu rumah tangga yang setia pada 

pasangannya. 

Pada tahun 2017, golongan ibu rumah tangga menduduki peringkat 

pertama di Indonesia dan di Kota Semarang menduduki peringkat kedua 

dalam kasus HIV/AIDS. Saat ini banyak ibu rumah tangga yang hanya di 

rumah tertular HIV/AIDS. Mereka tertular dari suaminya yang sudah positif 

HIV/AIDS. Seorang ibu rumah tangga yang positif HIV/AIDS hamil bisa 

menularkan virus HIV kepada anaknya. Kondisi ini sangat memprihatinkan 

dimana istri setia pada pasangan tetapi ikut menanggung penyakit, apabila 

kondisi ini berlangsung terus menerus maka angka penularan HIV/AIDS 

akan semakin meningkat. 

Secara biologis/fisiologi, perempuan dua kali lebih mudah tertular 

HIV dibandingkan laki-laki, apabila berhubungan seks tanpa kondom. Hal 

ini disebabkan  luasnya jaringan mukosa dan konsentrasi virus HIV dalam 

air mani. Dan perempuan remaja mempunyai kerentanan fisik yang lebih 

tinggi, karena jaringan mukosanya lebih tipis dibandingkan perempuan 

dewasa. Kecenderungan perempuan untuk tidak mengalami gejala pada 

waktu menderita sebuah penyakit menular seksual. Penyakit menular 

seksual kita ketahui selain menjadi indikator adanya perilaku berisiko juga 

bisa menjadi pintu masuk virus HIV terutama bagi penyakit yang 

menyebabkan luka atau ulcer.86 

                                                           
86 Julius R Siyaranamual, 1997, Etika, Hak Asasi dan Pewabahan AIDS, Jakarta : Pustaka Sinar 

Harapan, hal. 70-71 



 
 

Secara sosial, semakin terlihat kerentanan perempuan terutama 

perempuan miskin terhadap HIV/AIDS. Kemiskinan memfasilitasi 

penyebaran HIV karena kurangnya infrastruktur pelayanan kesehatan, 

kurangnya akses tentang informasi kesehatan khususnya tentang kesehatan 

reproduksi dan penyakit menular seksual, mobilitas masyarakat miskin 

untuk mencari nafkah.87 

HIV/AIDS dalam kenyataannya bukan hanya masalah kesehatan saja, 

melainkan juga masalah masyarakat dikarenakan efeknya yang luar biasa di 

dalam masayrakat. Dalam lingkup sosial, Orang Dengan HIV/AIDS 

(ODHA) seringkali mendapatkan stigma di kalangan masyarakat sehingga 

mendapatkan perlakuan diskriminasi. Stigma ini dapat terjadi dimana dan 

kapan saja seperti di dalam lingkup keluarga, lingkungan tempat tinggal, 

tempat beribadah, tempat pendidikan dan lain-lain. 

Adanya stigma dan perlakuan diskriminatif inilah yang membuat 

Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) maupun keluarganya menutup diri dan 

belum bisa membuka statusnya di kalangan masyarakat bahkan keluarganya 

sendirinya. Bagi pasangan suami istri, apabila salah satu diketahui positif 

terinfeksi HIV/AIDS hendaknya untuk terbuka agar tidak menularkan ke 

keluarga khususnya pasangannya. Karena jika tidak terbuka dan berakibat 

pasangannya juga diketahui tertular maka ini akan menambah angka 

penularan HIV/AIDS. Dan kondisi seperti ini bisa lebih parah apabila istri 

                                                           
87 Ibid, hal. 71 



 
 

diketahui positif tertular HIV/AIDS hamil, dimana virus HIV bisa menular 

ke janinnya melalui plasenta. 

Bagi orang yang berpendidikan sebagian sudah mengetahui bahwa 

HIV adalah suatu virus yang menyerang kekebalan tubuh. Akan tetapi beda 

halnya di kalangan masyarakat yang menganggap HIV/AIDS adalah 

penyakit yang menular seksual, dan sering diartikan bahwa orang yang 

mengidap HIV/AIDS adalah orang yang nakal yang melanggar norma 

agama, norma moral dan etika. Pemaham seperti inilah yang harus segera 

diluruskan agar tidak semakin luas. 

Adanya kerentanan sosial budaya dan ekonomi seperti mentoleransi 

hubungan seksual diluar nikah, multi partner, dan ketergantungan finansial 

perempuan kepada laki-laki menyebabkan jumlah ODHA pada ibu rumah 

tangga meningkat. Selain itu, perempuan merasa aneh bila harus berdiskusi 

seksualitas termasuk tentang pemakaian kondom karena selalu percaya 

kepada suami.88 Tertularnya perilaku berisiko suami dengan pasangan lain 

selain istrinya seperti pekerja seks komersial dan penggunaan jarum suntik 

pada narkoba. Keadaan ini didukung dari pekerjaan suami yang sering 

berada di luar rumah atau bekerja di luar kota. Keadaan inilah yang 

menyebabkan angka penularan HIV/AIDS pada ibu rumah tangga semakin 

meningkat setiap tahunnya. 

Minimnya pengetahuan ibu rumah tangga tentang kesehatan 

reproduksi khususnya penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS. Ibu 

                                                           
88 Adiningtyas Prima Yulianti, op. cit., hal. 4-5 



 
 

rumah tangga yang tidak mengetahui tentang penyakit menular seksual 

khususnya HIV/AIDS cenderung mudah tertular HIV/ AIDS. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan yang rendah dan daerah tempat 

tinggal yang terpencil sehingga pemerintah kurang memperhatikan kondisi 

ini. Perlunya sosialisasi tentang HIV/AIDS kepada ibu rumah tangga agar 

angka penularan HIV/AIDS dapat menurun. 

Ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender menyebabkan adanya 

hubungan yang tidak seimbang antara suami dan istri, sehingga perempuan 

tidak bisa menolak berhubungan seksual dengan suaminya walaupun dia 

sudah mengetahui bahwa suaminya sering berganti pasangan atau memiliki 

hubungan dengan perempuan lain di luar ikatan perkawinan. Kejadian ini 

mengartikan bahwa posisi laki-laki masih tinggi dibandingkan perempuan. 

Keadaan ini lah yang membuat perempuan khususnya ibu rumah tangga 

seringklai dianggap lemah dan dinomerduakan. Sehingga perempuan 

seringkali mendapatkan perlakuan diskriminasi, pelecehan seksual dan 

kekerasan dalam rumah tangga. 

Kurangnya fasilitas kesehatan juga mempengaruhi peningkatan angka 

penularan pada ibu rumah tangga, dimana fasilitas yang belum membuka 

layanan kesehatan pemeriksaan HIV/AIDS tidak bisa melakukan 

pendeteksian dini pada ibu rumah tangga. Sebagai contoh deteksi sini dapat 

dilakukan pada ibu hamil saat melakukan Antenatal Care (ANC). Jika saat 

pemeriksaan kehamilan ibu rumah tangga tersebut sudah diketahui positif 



 
 

HIV/AIDS maka petugas kesehatan dapat melakukan pencegahan 

penularan pada ibu ke anak sesuai dengan standar operasional prosedur. 

Adapun faktor yang menunjang kerentanan perempuan Indonesia 

terhadap HIV/AIDS adalah pendekatan pembangunan yang membatasai 

kesempatan ekonomi perempuan, pola hubungan gender, pelayanan 

kesehatan yang tidak memadai, adanya jaringan industri seks yang tersebar 

luas, dan masalah kekerasan terhadap perempuan.89 

Ketimpangan gender memfasilitasi penyebaran HIV karena 

terbatasnya kesempatan ekonomi bagi perempuan, perempuan 

disosialisasikan untuk menomerduakan kebutuhan kesehatannya sesudah 

anggota keluarganya. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan reproduksi 

dianggap suatu hal yang memalukan dan kotor, dimana perempuan tidak 

bisa mengkontrol perilaku seksual pasangannya, dan perempuan yang 

rentang terhadap pelecehan seksual serta kekerasan seksual terhadap 

dirinya.90 

Dalam konteks kerentanan perempuan dalam pewabahan HIV/AIDS 

perlu dilihat secara kritis sejauh mana upaya penanggulangan membantu 

perempuan melindungi dirinya atau malahan semakin tidak 

memberdayakan perempuan. Pada umunya, upaya penanggulangan 

HIV/AIDS di Indonesia memakai logika menjaga “ambang pintu 

masuknya” virus HIV. Diasumsikan bahwa HIV/AIDS akan masuk lewat 
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90 Ibid, hal. 71 



 
 

kelompok-kelompok berisiko yang high profile seperti gigolo, waria, 

pelacur dan gay di kota-kota besar.konsekuensi dari pendekatan “kelompok 

berisiko” ini membuat kita cenderung tidak memperhatikan peluang-

peluang penularan HIV yang terjadi di masyarakat lyas, apalagi 

mempelajari bentuk keseharian ketimpangan gender.91 

Kondisi pendekatan penanggulangan HIV/AIDS yang dominan ini 

cenderung mengkambinghitamkan perempuan yang bekerja di industri seks. 

Mereka dianggap sumber permasalahan HIV/AIDS semakin merajalela, 

padahal apabila dilihat lebih jauh bukan hanya pekerja seks saja yang 

menularkan HIV/AIDS. Padahal laki-laki yang sudah mempunyai pasangan 

tetapi berganti-ganti pasangan dan laki-laki seks laki-laki juga bisa 

menularkan virus HIV ke pasangannya. Di Indonesia khususnya Kota 

Semarang sebagian besar penularan HIV/AIDS dari kelompok 

heteroseksual. Tetapi saat ini kelompok laki-laki seks laki-laki (LSL) angka 

penularannya semakin meningkat, dimana kelompok gay tersebut juga 

mempunyai istri. Apabila salah satu pasangan gay positif terinfeksi 

HIV/AIDS kemungkinan besar dia juga bisa menularkan virus HIV ke 

istrinya. 

3. Dukungan dan Peran Keluarga terhadap Penularan HIV/AIDS pada 

Ibu Rumah Tangga 

Permasalahan ibu rumah tangga yang positif HIV/AIDS bukan hanya 

dari masalah kesehatan saja melainkan juga dari masalah sosial dan masalah 

                                                           
91 Ibid, hal. 72 



 
 

psikologis. Masalah sosialnya, bagaimana ibu rumah tangga tersebut bisa 

hidup dengan sehat di kalangan masyarakat bila mereka mengetahui bahwa 

ibu rumah tangga tersebut terinfeksi virus HIV yang mematikan dan stigma 

diskriminatif masyarakat sekitarnya. Sedangkan masalah psikologisnya yaitu 

bagaimana keadaan ibu saat dirinya diketahui positif terinfeksi apakah akan 

terjadi penolakan atao penerimaan. Selain itu juga rasa kecewa yang teramat 

dalam kepada suami yang tidak setia dengannya dan menularkan virus HIV 

ke dirinya. Dan apakah keluarganya akan menerimanya bila mengetahui 

dirinya positif terinfeksi HIV/AIDS. 

Stigma atau perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat 

karena mereka beranggapan bahwa HIV/AIDS adalah penyakit yang 

menakutkan sehingga lebih baik untuk menghindari orang pengidap 

HIV/AIDS agar tidak tertular dan seseorang yang mengidap HIV/AIDS 

merupakan aib bagi keluarganya. Kondisi seperti ini yang membuat pengidap 

HIV/AIDS semakin tertutup. Dalam hal ini peran pemerintah sangat 

dibutuhkan dalam memberikan sosialisai kepada masyarakat khususnya bagi 

masyarakat terpencil agar mereka mengetahui apa itu HIV/AIDS.  

Selain peran pemerintah, peran keluarga sangat diperlukan dalam 

kondisi tersebut. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS Pasal 8 point a, keluarga mempunyai peran 

dalam upaya preventif yaitu penguatan peran keluarga dalam penerapan 

kaidah agama sebagai upaya pencegahan seks pra nikah dan seks berisiko. 

Keluarga merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam 



 
 

kesejahteraan ibu rumah tangga pengidap HIV/AIDS. Hal ini sesuai dengan 

teori keluarga menurut Maulana M Ali dalam buku Safrudin Aziz bahwa 

keluarga secara normatif berarti kumpulan beberapa orang yang karena 

terikat oleh suatu ikatan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri 

sebagai suatu gabungan yang khas dan sama-sama memperteguh gabungan 

itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman semua anggota yang 

ada di dalam keluarga tersebut.92 

Menurut Helmawati sebagaimana dikutip oleh Safrudin, fungsi 

keluarga mencakup :93 

a. Fungsi agama : fungsi ini dilaksanakan melalui penanaman nilai-nilai 

keyakinan berupa iman dan takwa. Dalam artian menjalan perintah 

Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya melalui pembiasaan 

diri secara optimal. 

b. Fungsi biologis : fungsi pemenuhan kebutuhan agar keberlangsungan 

hidupnya tetap terjaga. 

c. Fungsi ekonomi : berhubungan dengan pengturan penghasilan yang 

diperoleh untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. 

d. Fungsi kasih sayang : bagaimana setiap angggota keluarga harus 

menyayangi satu sama lain. 

e. Fungsi perlindungan : setiap anggota berhak mendapatkan perlindungan 

dari anggota lainnya. Sehingga kepala keluarga harus mampu 

                                                           
92 Safrudin Aziz, op. cit., hal. 15 

93 Ibid, hal. 19 



 
 

memberikan keamanan dan kenyamanan dalam kelarga sehingga tidak 

sepantasnya terjadi sikap saling menyakiti satu sama lain. 

f. Fungsi rekreasi : penyegaran pikiran, menenangkan jiwa dalam bentuk 

rekreasi guna mengakrabkan tali kekeluargaan. 

Dari penjelasan fungsi keluarga di atas dapat kita simpulkan bahwa 

keluarga sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidup oleh seorang ODHA 

khususnya bagi ibu rumah tangga karena menurut fungsinya keluarga selalu 

ada dalam keadaan suka dan duka. Untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya ibu rumah tangga yang positif HIV/AIDS dukungan keluarga 

sangatlah yang utama bagi ibu terutama pasangan hidupnya. Seorang suami 

sebagai seorang pemimpin atau kepala keluarga berkewajiban untuk selalu 

melindungi dan memastikan kesejahteraan bagi anggota keluarganya. 

Menurut Helmawati sebagaimana dikutip oleh Safrudin Aziz94, kewajiban 

besar yang harus dipikul seorang suami mencakup : memelihara keluarga 

dari api neraka, mencari dan memberi nafkah secara halal, bertanggung 

jawab atas ketenangan, keselamatan dan kesejahteraan keluarga, memimpin 

keluarga, mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab, 

mencari istri yang shalehah, memberi kebebasan berfikir dan bertindak 

kepada istri sesuai dengan ajaran agama, mendoakan anak-anaknya, 

menciptakan kedamaian (ketenangan jiwa) dalam keluarga, memilih 

lingkungan yang baik serta berbuat adil. 

                                                           
94 Ibid, hal. 36 



 
 

Di bawah ada bentuk-bentuk dukungan yang diberikan keluarga untuk 

ODHA khususnya ibu rumah tangga iala sebagai berikut : 

a. Dukungan Emosional 

Dukungan emosional merupakan suatu upaya yang diberikan dalam 

memperlihatkan perasaan maupun kasih sayang terhadap seseorang 

ketika berada dalam kondisi labil. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh 

keluarga ketika ada anggota keluarga yang terinfeksi HIV/AIDS.95 

b. Dukungan Penghargaan 

Perhatikan dan penerimaan keluarga kepada ODHA merupakan suatu 

semngat bagi ODHA dalam menjalani kehidupan mereka. Adanya 

penerimaan dari keluarga berdampak secara signifikan dalam proses 

pengobatan yang dilakukan oleh ODHA.96 

c. Dukungan Materi 

Berbagai cara dilakukan oleh keluarga untuk membantu pengobatan 

keluarganya. Mereka melakukan berbagai cara untuk memperoleh uang 

agar dapat membeli obat yang dikonsumsi oleh anggota keluarga yang 

terinfeksi.97 

d. Dukungan Informasi 

Upaya yang dilakukan oleh keluarga besar saat menerima atau 

mengetahui tentang kondisi keluarganya yang terinfeksi HIV adalah 

                                                           
95 Nancy Rahakbauw, 2016, :”Dukungan Keluarga terhadap Kelangsungan Hidup ODHA (Orang 

Dengan HIV/AIDS)” dalam INSANI, ISSN : 2407-6856 | Vol. 3 No. 2. Hal. 79 

96 Ibid, hal 79 

97 Ibid, hal 79 



 
 

berusaha untuk mencari informasi sebanyak mungkin terkait dengan 

penyakit yang dualami oleh anggota keluarganya. Disamping itu mereka 

meminta saran dari berbagai pihak yang berkepentingan terkait dengan 

kondisi yang dialami oleh anggota keluarga lainnya.98 

e. Dukungan Bersosialisasi 

Setelah mengumpulkan informasi dan memperoleh saran dari berbagai 

pihak, maka keluarga berusaha untuk terlibat di lembaga-lembaga yang 

memberikan pelayanan kepada orang dengan HIV/AIDS yaitu melalui 

kelompok-kelompok dukungan. Upaya yang dilakukan keluarga 

merupakan suatu cara untuk membantu orang dengan HIV/AIDS tidak 

merasa terisolasi dari lingkungan sosialnya.99 

Meskipun suami memiliki hak penuh dalam mengatur rumah 

tangganya, namun ia tidak berhak melakukan pola kepemimpinannya secara 

diktator, permisif, apalagi menyengsarakan anggota keluarganya. Akan 

tetapi kekuasaan yang dipegangnya harus mampu menciptakan suasana 

kehidupan keluarga yang tenteram, selamat dan bahagia dunia hingga di 

akhirat kelak.100 Dalam sebuah kasus, seorang ibu rumah tangga yang tertular 

virus HIV dari suaminya yang mempunyai perilaku seks berisiko. Keadaan 

ibu yang kecewa dengan suaminya ditambah dengan dirinya yang ikut 

terinfeksi virus HIV membuat ibu semakin terpuruk. Ditambah dengan sikap 
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99 Ibid, hal 79 

100 Safrudin Aziz, op. cit., hal. 37 



 
 

suaminya yang sudah tidak mempedulikan keluarganya lagi, tidak mencari 

nafkah untuk keluarganya, tidak melindungi keluarganya ini hanya akan 

menambah beban bagi istrinya. Istri yang sedang sakit harus rela 

mengesampingkan kesehatannya demi mencari nafkah untuk keluarga, 

belum lagi merawat dan mendidik anaknya. Padahal istrinya tertular dari 

suaminya yang mempunyai perilaku seks berisiko. Keadaan ini yang 

menimbulkan ketidakadilan dan kesetaraan gender yang menimbulkan beban 

ganda kepada perempuan. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa 

perempuan selalu dinomerduakan. Seharusnya dengan diketahui ibu rumah 

tangga yang positif terinfeksi HIV/AIDS membuat suami sadar bahwa semua 

ini terjadi karena perilaku seks berisiko yang ia lakukan. Dalam kondisi ini 

suami sebaiknya merangkul istri dan sama-sama berjuang bertahan 

melangsungkan hidupnya demi anak dan terciptanya keluarganya yang 

sejahtera. 

Dalam hasil penelitian di atas, seorang ibu rumah tangga yang negatif 

HIV/AIDS yang bersuamikan pengidap HIV/AIDS. Walaupun suaminya 

positif terinfeksi HIV/AIDS tidak lantas membuat ibu meninggalkannya 

malah merangkul dan mendukung suaminya. Tertular virus HIV dari 

perilaku seks berisiko inilah yang membuat suami sadar bahwa ini akibat 

dari kesalahannya sendiri. Dari rasa tanggungjawab suaminya itulah yang 

membuat tidak adanya paksaan pada ibu rumah tangga untuk berhubungan 

suami istri dan saat melakukan hubungan suami istri mereka memakai alat 

kontrasepsi kondom untuk mencegah penularan virus HIV melalui cairan 



 
 

sperma. Rasa tanggung jawab itu juga dikarenakan suami merupakan kader 

HIV/AIDS dimana suami sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

serta ikut mendampingi ODHA yang lain terutama yang baru. Kesadaran ini 

lah yang membuat dirinya mempunyai tanggung jawab untuk melindungi 

dan menjaga keluarganya agar tidak ikut tertular virus HIV. Karena 

tanggung jawab seorang suami yaitu melindungi keluarganya, istri juga 

bertanggung jawab untuk merawat suaminya seperti mengingatkan untuk 

tepat waktu meminum obat ARV. 

  


