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Sambutan 

Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional 

 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarokatuh, 

Salam Sejahtera bagi kita semua. 

Peningkatan mutu hidup ODHA dan mitigasi dampak sosioekonomi pada orang yang 

tertular dan yang terdampak HIV dan AIDS termasuk dalam strategi utama 

penanggulangan AIDS di Indonesia. Upaya ini tentu harus diterjemahkan ke dalam 

kebijakan yang mendukung serta terintegrasi dalam program-program penanggulangan 

AIDS yang sudah berjalan. Beberapa kajian mengenai mutu hidup ODHA telah tersedia 

baik dari literatur internasional, dan beberapa dari Indonesia, dan dapat digunakan sebagai 

bahan untuk pengembangan maupun penguatan kebijakan dan program terkait peningkatan 

mutu hidup ODHA maupun mitigasi dampak sosioekonomi, setidaknya di tingkat lokal. 

Peran Dukungan Sebaya sangat penting di Indonesia, mengingat metode ini merupakan 

metode yang paling banyak dipraktekkan dalam upaya peningkatan mutu hidup ODHA di 

Indonesia sudah sejak 10 tahun. Dalam perkembangannya di masyarakat, dukungan 

sebaya, dirasakan banyak pihak dapat memberi manfaat yang bermakna. Pelaksanaannya 

cukup mandiri, tetapi tetap memiliki akses dukungan teknis dari tingkat pusat maupun 

provinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian, belum ada kajian mengenai peran 

dukungan sebaya terhadap peningkatan mutu hidup ODHA yang cukup mendalam serta 

melibatkan banyak orang maupun lembaga yang berperan dalam dukungan sebaya ini, 

khususnya yang berskala nasional. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini dapat diharapkan 

memberi sumbangan informasi yang strategis untuk pengembangan kebijakan dan program 

di masa yang akan datang. 

Saya menyambut baik hasil penelitian ini yang memperkuat anggapan bahwa sistem 

dukungan sebaya dapat membantu meningkatkan mutu hidup Odha, khususnya bagi 

mereka yang baru saja menerima informasi status HIV positif mereka. Tidak hanya itu, 

penelitian ini juga menunjukkan bahwa melalui kelompok dukungan sebaya, Odha juga 

lebih terhubung dengan akses informasi dan layanan kesehatan yang memang sangat 

dibutuhkan. Secara meyakinkan dalam penelitian ditemukan bahwa dukungan sebaya 

dapat meningkatkan rasa percaya diri, dan; bagi kelompok perempuan dapat saling 

mendukung untuk memberi perhatian pada kesehatan reproduksi mereka. Selain dianggap 

mampu memfasilitasi penurunan stigma dan diskriminasi, penelitian ini juga menunjukkan 

potensi yang cukup besar dari dukungan sebaya untuk mewujudkan pencegahan positif. 

Hasil ini dapat mengarahkan kita untuk lebih banyak melibatkan sektor dalam mendukung 

pembentukan kelompok dukungan sebaya yang baru ataupun mendukung kinerja 

kelompok dukungan sebaya yang sudah ada. 

Saya ucapkan terima kasih kepada tim peneliti yang telah berupaya dengan sangat 

serius melakukan penelitian sesuai dengan kebutuhan nasional akan informasi strategis. 
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Saya berharap agar hasil penelitian ini dapat disebar-luaskan kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan, dan menjadi bahan untuk terus meningkatkan mutu kebijakan dan program,  

untuk meningkatkan ―quality of life‖ Saudara/i kita yang terinfeksi dan terdampak HIV 

dan AIDS di masa yang akan datang. 

Wa‘alaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh. 

 

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional 

Sekretaris, 

 

Dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH 
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KATA PENGANTAR 

 

Rasa syukur yang dalam kami panjatkan ke hadiran Tuhan Yang Maha Pengasih, 

karena berkat rahmat dan kasihNya penelitian ―Peran Dukungan Sebaya Terhadap Mutu 

Hidup Odha di Indonesia‖ dapat terlaksana dan diselesaikan dengan baik.  

Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada tim peneliti dari Lembaga 

Penelitian dan Pengembangan Universitas Hamka yang telah bekerja sama dengan tim 

Spiritia sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Juga kerja sama yang kuat 

dan persahabatan yang baik dengan Kelompok Penggagas, Kelompok Dukungan Sebaya di 

10 provinsi, serta Odha dan keluarganya sehingga menjadi inspirasi dan memberikan 

kontribusi yang besar dalam mencapai mutu hidup Odha yang lebih baik di seluruh 

Indonesia.  

Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Komisi Penanggulangan 

AIDS Nasional, HCPI-AusAID dan The Ford Foundation yang telah memberikan 

dukungan teknis dan finansial dalam pelaksanaan penelitian ini. 

Kami menyadari bahwa selain mengalami tantangan dalam kesehatannya, orang 

dengan HIV/AIDS atau Odha juga kental dengan stigmatisasi dan diskriminasi. Berbagai 

strategi harus terus dilakukan oleh berbagai pihak penggiat HIV untuk meningkatkan mutu 

hidup Odha dari pelbagai segi, baik biopsikososial maupun ekonomi. Besar harapan kami 

hasil penelitian ini dapat membawa manfaat dan berdampak positif bagi sahabat-sahabat 

yang hidup dan terdampak dengan HIV/AIDS di seluruh Indonesia serta mampu 

mengubah epidemi ini. 

 

 

Jakarta, Desember 2011 

Yayasan SPIRITIA 
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OPSI  Organisasi Pekerja Seks Indonesia 

ODS  Odha Dukungan Sebaya 

ONDS  Odha Non Dukungan Sebaya 

Penasun Pengguna NAPZA suntik 

Perpres  Peraturan Presiden 

PKNI  Persaudaraan Korban Napza Indonesia 

PMI  Palang Merah Indonesia 

PMTCT Prevention from Mother to Child Transmission  

PMTS  Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual 

PS  Pekerja Seks 

PTRM  Program Terapi Rumatan Metadon 

RAN  Rencana Aksi Nasional 

SK Gub  Keputusan Gubernur 

SRAN   Strategi dan Rencana Aksi Nasional 

STBP  Surveilans Terpadu Biologis dan Perilaku 

STHP  Surveilans Terpadu HIV dan Perilaku  

STRANAS Strategi Nasional 

SOP  Standard Operating Procedures 

TBC  Tuberkulosis 

VCT  Voluntary Counseling and Testing 

WHO  World Health Organization 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia adalah salah satu negara di Asia dengan epidemi HIV yang berkembang 

paling cepat menurut data UNAIDS (2008). Perkembangan kasus AIDS sampai dengan 

Desember 2010 yang dilaporkan secara kumulatif sejumlah 24.131 kasus. Ada sebanyak 

300 kabupaten atau kota  dan 32 provinsi yang melapor. Tingkat kumulatif kasus AIDS 

Nasional sampai dengan Desember 2010 adalah 10,46 per 100.000 penduduk (berdasarkan 

data BPS 2009, jumlah penduduk Indonesia 230.632.700 jiwa). Hingga akhir tahun 2009 

diperkirakan terdapat 186.257 orang yang hidup dengan HIV/AIDS di Indonesia berumur 

15--49 tahun (Odha) dan tersebar di seluruh 33 provinsi. Data ini menunjukkan bahwa 

pada tahun 2014 diperkirakan Indonesia akan memiliki hampir tiga kali jumlah orang yang 

hidup dengan HIV dan AIDS yaitu sebanyak 541.700 orang.
1
  

Peningkatan mutu hidup Odha merupakan salah satu tujuan dari Strategi Rencana 

Aksi Nasional (SRAN) Penanggulangan AIDS 2010-2014 (Komisi Penanggulangan 

HIV/AIDS, 2010). Upaya peningkatan mutu hidup Odha di Indonesia sudah dilakukan 

oleh  berbagai pihak, namun masih terpisah-pisah dan sangat tergantung pada kondisi 

daerah. 

Dukungan sebaya merupakan dukungan sesama yang dilakukan oleh Odha atau 

Ohidha kepada Odha dan Ohidha lainnya, terutama Odha yang baru mengetahui status 

HIV. Dukungan sebaya berfokus pada peningkatan mutu hidup Odha khususnya dalam 

peningkatan percaya diri; peningkatan pengetahuan HIV/AIDS; akses dukungan, 

pengobatan dan perawatan; pencegahan positif dengan melakukan perubahan perilaku; dan 

kegiatan produktif. Di Indonesia, Yayasan Spiritia yang bekerja di tingkat nasional 

mengambil inisiatif dan memfasilitasi pembentukan, penguatan dan pengembangan 

dukungan sebaya baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Spiritia 

adalah kelompok dukungan sebaya yang pertama terbentuk di Indonesia pada pertengahan 

1995. Sistem  dukungan sebaya ini mencakup pelaksanaan  penjangkauan, pendataan dan 

pendampingan Odha. Dengan mekanisme pengembangan dukungan sebaya yang terus 

menerus melalui  Kelompok Penggagas (KP) di tingkat provinsi dari Kelompok Dukungan 

Sebaya (KDS) di tingkat kabupaten/kota  sejak 1996 hingga  Juni 2011 telah lebih dari 22 

ribu Odha mendapatkan dukungan. Oleh sebab itu program ini memiliki potensi besar 

                                                 
1
 Data Kementerian Kesehatan 2008 
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untuk mewujudkan Total Cakupan bagi Odha – akses universal bagi Odha pada akhir 

tahun 2014. Melalui mekanisme KDS ini program mitigasi sosial juga dapat dilakukan 

bagi Odha/Ohidha dewasa maupun anak. 

Belum ada penelitian HIV/AIDS yang berkaitan dengan peran dukungan sebaya 

terhadap mutu hidup Odha di Indonesia. Oleh sebab itu, temuan ini akan sangat bermakna 

sebagai informasi strategis pengembangan kebijakan dan program untuk peningkatan mutu 

hidup Odha sebagaimana yang ditetapkan dalam salah satu tujuan dari penanggulangan 

AIDS Nasional. Pembuktian peran dukungan sebaya ditinjau dari pembagian wilayah 

sistem dukungan sebaya, merupakan bagian dari orisinalitas penelitian ini. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum 

Untuk mengetahui peran Dukungan Sebaya (DS) dalam sistem penanggulangan 

HIV/AIDS terhadap mutu hidup Odha di Indonesia 

Tujuan khusus 

1. Bagaimana mutu hidup Odha di Indonesia? 

2. Apakah ada perubahan percaya diri, pengetahuan HIV/AIDS, kemampuan 

mengakses dan menggunakan akses dukungan mental, pengobatan dan perawatan 

HIV/AIDS, perilaku pencegahan infeksi HIV, dan melakukan kegiatan positif, antara 

sebelum dan sesudah mendapatkan intervensi program dukungan sebaya ? 

3. Apakah ada perbedaan mutu hidup secara bermakna antara Odha yang didukung 

oleh dukungan sebaya dengan Odha yang tidak didukung oleh dukungan sebaya di 

Indonesia? 

4. Apakah ada perbedaan mutu hidup  secara bermakna antara wilayah yang memiliki 

keberadaan sistem dukungan sebaya lengkap, wilayah yang memiliki keberadaan 

sistem dukungan sebaya tidak lengkap, dan wilayah yang tidak memiliki keberadaan 

sistem dukungan sebaya di Indonesia? 

5. Apakah dukungan sebaya memiliki peran dalam mengurangi stigma dan diskriminasi 

pada Odha dan Ohidha? 

6. Bagaimana berkelanjutan dukungan sebaya dalam sistem penanggulangan 

HIV/AIDS di Indonesia? 
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1.3. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan banyak manfaat terutama untuk penanggulangan 

HIV/AIDS di Indonesia. Penelitian memberikan informasi tentang salah satu pencapaian 

SRAN 2010-2014 tentang mutu hidup Odha di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga 

memberikan informasi tentang peran dukungan sebaya dalam peningkatan mutu hidup 

Odha. 

Manfaat penelitian ini adalah: 

a. Untuk Odha, yaitu memberikan informasi tentang peran KDS terhadap peningkatan 

mutu hidup Odha, memberikan informasi tentang peran KDS terhadap mitigasi sosial 

bagi Odha, dan memberikan informasi tentang keberlanjutan KDS dalam sistem 

penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia 

b. Untuk KDS, KP, dan Spiritia, yaitu mendapatkan informasi tentang peran KP dan KDS 

dalam peningkatan mutu hidup Odha di Indonesia, mendapatkan informasi tentang 

peran KP dan KDS terhadap mitigasi dampak sosial di Indonesia, mendapatkan 

tanggapan tentang keberlanjutan peran KP dan KDS dalam sistem penanggulangan 

HIV/AIDS di Indonesia, mendapatkan bahan untuk pengembangan strategi dan rencana 

kerja KDS, KP dan Spiritia, dan mendapatkan bahan untuk advokasi penanggulangan 

HIV/AIDS di Indonesia 

c. Untuk  Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, yaitu mendapatkan bahan evaluasi dan 

mendapatkan formula rekomendasi  menuju pencapaian SRAN 2010 – 2014, serta 

mendapatkan bahan untuk advokasi penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia 

d. Untuk Pihak-pihak terkait penanggulangan HIV/AIDS, yaitu mendapatkan bahan untuk 

pengembangan strategi dan rencana kerja dan mendapatkan bahan untuk advokasi 

penanggulangan HIV/AIDS 

1.4. Tinjauan Literatur dan Penelitian Terkait 

Tinjauan literatur dan penelitian terkait terdiri dari mutu hidup Odha, peran 

dukungan sebaya terhadap mutu hidup Odha, serta keberlanjutan sistem dukungan sebaya. 

1.4.1. Mutu Hidup Odha 

Mutu hidup adalah faktor penting untuk kesehatan mental dan penyakit. Berbagai 

penelitian telah dilakukan untuk menjelaskan hal ini. Mutu hidup mengacu pada tingkat 

keunggulan dari kehidupan seseorang di setiap periode waktu tertentu yang memberikan 

kontribusi terhadap kepuasan dan kebahagiaan dari individu dan memberikan manfaat 

kepada masyarakat. Hal ini cenderung untuk mencakup berbagai bidang, seperti 

kesejahteraan fisik, materi, psikologis, sosial, dan spiritual. Hasil meta-analisis dari 28 
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penelitian menunjukkan bahwa strategi pengobatan yang komprehensif dan memberikan 

berbagai metode perawatan secara berurutan, termasuk jasa rehabilitasi fisik dan mental 

dan perawatan di rumah, dapat memulihkan hasil klinis, dan memiliki efek yang 

diinginkan pada mutu hidup orang dengan HIV.
2
 Mutu hidup merupakan konsep multi-

dimensi yang definisi dan penilaiannya masih kontroversial
.3

 

Beberapa peneliti menggambarkan Mutu Hidup sebagai ―semangat juang‖ yang 

berhubungan dengan waktu bertahan hidup lebih lama bagi seseorang.
4
 Mutu hidup 

berkaitan baik untuk kecukupan kondisi material dan perasaan pribadi seseorang tentang 

keadaan ini. Ini mencakup perasaan subjektif secara keseluruhan, baik kesejahteraan yang 

terkait erat dengan moral, kebahagiaan, maupun kepuasan.
5
 Lebih lanjut lagi ketika 

kesehatan secara umum disebut sebagai salah satu faktor penentu yang paling penting dari 

mutu hidup secara keseluruhan, telah disarankan bahwa mutu hidup mungkin secara unik 

dipengaruhi oleh penyakit tertentu seperti AIDS.
6
 

Saunders, dkk
7
 telah menyatakan bahwa pasien dengan hasil kekebalan dan virologi 

yang lebih baik menunjukkan sedikit perbaikan dalam tingkat rata-rata mutu hidup, 

sementara mereka dengan hasil klinis yang buruk menunjukkan sedikit penurunan. Wig 

dkk
8
 mempelajari dampak dari HIV/AIDS terhadap mutu hidup pasien di India Utara. 

Mereka menyimpulkan bahwa mutu hidup terkait dengan pendidikan, pendapatan, 

pekerjaan, dukungan keluarga, dan kategori klinis dari pasien.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Handford, C.D., Tynan, A.M., Rackal, J.M. & Glazier, R.H. (2006). Setting and organization of case for 

persons living with HIV/AIDS. Cochrane Database Systematic Reviews, 3: CD004348. 
3
 Susan, S., Mohr J., Justis, J.C., Berman, S., Squir, C., Wagener, M.M. & Sing, N. (1999). QOL in patients 

with human immunodeficiency virus infection: impact of social support, coping style and hopelessness. 

International Journal of STD and AIDS, 10, 383-391. 
4
 Lesserman, J., Perkins, D.O. & Evans, D.L. (1992). Coping with the threat of AIDS : The role of social 

support. American Journal of Psychiatry, 149, 1514-20 
5
 Mc Dowell, Newell, M. (1987). A guide to rating scales and questionnaires. New York : Oxford University 

Press. 
6
 Watchel, T., Piette, J., Mor. V., Stein, M., Fleishman, J. & Carpenter, C. (1992). Quality of life in persons 

with human immunodeficiency infection; measurement by the Medical outcomes study instrument. New 

York: Oxford University Press. Annals of Internal Medicine, 116, 129-37. 
7
 Saunders, D. & Burgoyne, R. (2002). Evaluating health related well being outcomes among out patients 

adults with human immunodeficiency virus injection in the HAART era. International Journal of STD and 

AIDS. 13, 683-690. 
8
 Wig, N., Lekshmi, R., Pal, H., Ahuja V., Mittal, C.M. & Agarwal, S.K. (2006). HIV/AIDS on the quality of 

life: a cross sectional study in north India. Indian Journal of medical Science, 60, 3-12. 
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Tabel 1. Aspek-Aspek Mutu Hidup 

Keadaan (Being) 

Keadaan Fisik Kesehatan fisik 

Higienis pribadi 

Gizi 

Olahraga 

Pakaian 

Penampilan fisik secara umum 

Keadaan Mental Keseimbangan keadaan psikologis 

Kognisi 

Harga diri, konsep diri dan penguasaan diri 

Perasaan  

Keadaan Spiritual Nilai-nilai pribadi 

Standar pribadi 

Kepercayaan spiritual 

Hubungan dengan lingkungan (Belonging) 

Lingkungan Fisik Rumah 

Tempat kerja/sekolah 

Lingkungan Sosial Pasangan intim 

Teman 

Tetangga dan komunitas 

Keluarga 

Rekan kerja 

Lingkungan 

Komunitas 

Pendapatan yang mencukupi 

Layanan kesehatan dan sosial 

Pekerjaan 

Program pendidikan 

Program rekreasi 

Kegiatan komunitas 

Pencapaian tujuan (Becoming) 

Praktis Kegiatan di lingkungan rumah 

Kegiatan sekolah atau kegiatan sukarela 

Mencari kebutuhan kesehatan atau kebutuhan sosial 

Relaksasi Kegiatan pendukung relaksasi dan pengurangan stres 

Pertumbuhan Kegiatan pendukung untuk mempertahankan pengetahuan dan 

keterampilan 

Aktivitas yang mempromosikan pemeliharaan dan 

penyempurnaan atas pengetahuan dan keterampilan beradaptasi 

dengan perubahan 
Sumber: Quality of Life Research Unit, University of Toronto. Tahun 1991. 

 

Aspek mutu hidup terbagi menjadi aspek keadaan, aspek hubungan dengan 

lingkungan, dan aspek pencapaian tujuan. Mutu hidup berdasarkan aspek keadaan dilihat 

dari fisik, mental, dan spiritual. Sedangkan aspek hubungan dengan lingkungan dilihat dari 

lingkungan fisik, sosial, dan komunitas. Sementara aspek pencapaian tujuan dilihat dari 

praktis, relaksasi, dan pertumbuhan. 
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Orang dengan HIV/AIDS (Odha) berjuang dengan beberapa masalah psikososial 

seperti stigma, kemiskinan, depresi, penyalahgunaan zat, dan keyakinan tertentu yang 

dapat mempengaruhi mutu hidup tidak hanya dari aspek kesehatan fisik, namun juga dari 

sisi pandang kesehatan mental dan sosial sehingga menyebabkan beberapa masalah dalam 

beberapa kegiatan dan minat dari pasien.
9
 Dalam sebuah studi, Friedland, dkk

10
 meneliti 

dukungan sosial dan mutu hidup dari 120 orang dengan HIV (usia rata-rata 37 tahun). 

Odha melaporkan bahwa ukuran terkait penyakit mengindikasikan bahwa diagnosis 

mereka memiliki efek yang hampir netral kepada mutu hidup. Hal ini menunjukkan bahwa 

di beberapa wilayah mutu hidup telah terdampak secara positif. Data dari pasien laki-laki 

saja (n=107) dianalisis dengan menggunakan regresi blok hierarki untuk mengukur mutu 

hidup masing-masing. Masalah pendapatan, emosional, dukungan sosial, dan orientasi 

masalah dani persepsi secara positif yang diatasi dapat secara positif terkait dengan mutu 

hidup. Swindless dkk
11

 mengkaji mutu hidup dari pasien yang terinfeksi dengan HIV dan 

melaporkan bahwa mutu hidup tersebut dipengaruhi oleh kepuasan atas dukungan sosial, 

cara mengatasi masalah, dan keputusasaan. 

India yang memiliki populasi dan kepadatan penduduk yang tinggi, tingkat melek 

huruf dan kesadaran yang rendah, masalah HIV/AIDS adalah masalah kesehatan 

masyarakat yang menantang yang pernah dialami oleh negara ini. HIV/AIDS telah 

mempengaruhi semua kelompok umur, baik anak-anak, orang pada usia kerja, dan orang 

lanjut usia. 

 

Mutu hidup menurut Yayasan Spiritia : 

1. Punya Kepercayaan Diri 

Stigma yang terkait dengan HIV sangat mungkin mempengaruhi kesehatan fisik dan 

mental. Dalam satu penelitian di China, orang dengan HIV melaporkan stigma yang 

membuat mereka merasa tertekan, cemas, sedih, tidak bernilai dan bersalah, dan bahkan 

menimbulkan gangguan kejiwaan.
12

 

                                                 
9
 Aranda - Naranjo B. (2004). Quality of life in HIV – positive patients. Journal of the Association of Nurses 

in the AIDS Care, 15, 20-27. 
10

 Friedland, J., Rewick, R., & McColl, M. (1996). Coping & Social Support as determinants of quality of 

life in HIV/AIDS. AIDS Care, 8,15-31. 
11

 Swindells, S., Mohr, J., Justis, J., Berman, S., Squier, C., Wagener, M., & Singh, N. (1999). Quality of life 

in patients with human immunodeficiency virus infection: impact of social support, coping style and 

hopelessness. International Journal of STD and AIDS, 10(6), 383-391. 
12

 Wang, Y., Dong, H., Zhang, Y., Zhang, R., & Lu, L. (2007). The mental problems and needs in patients 

under AIDS/HIV discrimination. Chinese Remedies & Clinics, 7, 524-526. 
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Menurut Stutterheim, dkk (2009)
13

 manifestasi stigma terkait HIV bervariasi sesuai 

dengan pengaturan. Manifestasi tertentu dalam dampak pengaturan sosial tertentu 

mempengaruhi kesejahteraan psikologis lebih dari pengaturan yang lain. Dalam studi ini, 

pengalaman tertentu dari stigmatisasi dengan keluarga Odha dan dalam pengaturan 

perawatan kesehatan lebih kuat terkait dengan tekanan psikologis dari pengalaman yang 

terjadi dalam pengaturan sosial lainnya. 

Ada dua kategori stigma, yaitu stigma eksternal dan internal. Yang paling umum 

adalah stigma eksternal, yang melibatkan stigmatisasi perilaku yang diarahkan kepada 

orang dengan HIV oleh orang lain. Dampak dari stigma eksternal termasuk penolakan 

sosial, isolasi, kehilangan pekerjaan, dan kesulitan mengakses layanan kesehatan. 

Sebaliknya, stigma internal mencerminkan internalisasi sikap negatif orang lain. Pada 

waktu mereka menerima diagnosis HIV, banyak orang sudah sadar akan stigma yang 

terkait dengan penyakit. Akibatnya, orang dengan HIV mulai melihat diri mereka berbeda 

dan percaya bahwa orang lain juga melihat mereka berbeda.
14

 Bagi seorang dengan HIV, 

tidak memberikan stigma internal terhadap diri sendiri termasuk di dalamnya menerima 

status HIV, membuka status kepada keluarga inti, pasangan, dan teman dekat, serta dapat 

berinteraksi sosial kepada tetangga, keluarga, dan teman. 

Persepsi diri dari mutu hidup (Self Perceived Quality of Life/SPQL)
15

 memiliki 

empat sumbu utama dan kebutuhan emosional yang berpusat pada diri termasuk di 

dalamnya kebutuhan untuk keselamatan dan keamanan, rasa dicintai dan dimiliki, merasa 

dihargai, merasa bangga, merasa dihormati, dan memiliki percaya diri, merupakan bagian 

dari SPQL. 

Kepercayaan diri telah terbukti berdampak pada praktik kesehatan serta adaptasi 

kepada penyakit dan pengobatan.
16

 Bandura mendefinisikan kepercayaan diri sebagai 

keyakinan seseorang bahwa ia dapat menjalankan perilaku yang diperlukan untuk 

menghasilkan hasil yang diinginkan. Peningkatan kepercayaan diri telah dikaitkan dengan 

peningkatan terhadap kepatuhan, peningkatan perilaku perawatan diri, dan penurunan 

gejala fisik dan psikologis. Temuan dari beberapa area penelitian menunjukkan bahwa 

                                                 
13

 Stutterheim, Sarah E; Pryor, John B; Bos, Arjan ER; Hoogendijk, Robert; Muris, Peter; Schaalma, Herman 

P. 2009. HIV-related stigma and psychological distress: the harmful effects of specific stigma 

manifestations in various social settings 
14

 Carr, R. L., & Gramling, L. F. (2004). Stigma: A health barrier for women with HIV/AIDS. Journal of the 

Association of Nurses in AIDS Care, 15, 30-39. 
15

 Trakhtenberg, E. C. 2008. Self-perceived quality of life scale: Theoretical framework and development. 

Presentation at the annual meeting of the American Psychological Association, Boston, Massachusetts. 
16

 Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
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dampak dari intervensi terapeutik terhadap perilaku kesehatan sebagian dimediasi oleh 

perubahan terhadap kepercayaan diri.
17

 

 

2. Punya pengetahuan tentang HIV  

Menurut Fighting AIDS Continuously Together (FACT)
18

, terdapat tiga alasan 

utama untuk pendidikan AIDS.  

Alasan pertama adalah untuk mencegah infeksi baru. Hal ini dapat dilihat dari dua 

proses, yaitu proses memberikan informasi dasar dan proses bagaimana orang dapat 

melindungi diri dari infeksi, dan mengajar orang bagaimana memasukkan informasi ini 

agar dapat digunakan dan melakukan tindakan praktis, seperti bagaimana cara 

mendapatkan dan menggunakan kondom, bagaimana cara menyarankan dan 

mempraktekkan seks aman, dan bagaimana mencegah infeksi dalam lingkungan medis 

atau ketika menggunakan narkoba suntik. 

Alasan kedua, diperlukannya pemberian pengetahuan tentang HIV adalah untuk 

meningkatkan mutu hidup bagi orang dengan HIV positif. Seringkali pemberian 

pengetahuan tentang HIV dipandang sebagai sesuatu yang harus ditargetkan hanya pada 

orang yang tidak terinfeksi HIV, yaitu untuk mencegah mereka dari terinfeksi. 

Memberikan pengetahuan mengenai HIV pada orang dengan HIV dapat dianggap sebagai 

cara untuk mencegah infeksi baru dengan mengajarkan kepada mereka cara untuk tidak 

menularkan virus kepada orang lain.  

Aspek yang penting dan sering diabaikan dari memberikan pengetahuan pada orang 

dengan HIV adalah menunjukkan kemungkinan dan memberdayakan orang dengan HIV 

untuk meningkatkan mutu hidup. Orang dengan HIV memiliki banyak kebutuhan akan 

pengetahuan, namun kebutuhan yang mendasar adalah kebutuhan yang menyangkut 

tentang informasi dasar HIV dan pengobatannya, agar orang dengan HIV dapat mengakses 

layanan medis dan pengobatan HIV. Selain itu, pengetahuan juga dibutuhkan untuk 

mendapatkan dukungan emosional dan dukungan praktis. 

Alasan ketiga orang membutuhkan pengetahuan mengenai HIV adalah untuk 

mengurangi stigma dan diskriminasi. Di banyak negara, ada banyak rasa takut dan stigma 

terhadap orang dengan HIV. Ketakutan ini terlalu sering disertai dengan ketidakpedulian, 

kebencian, dan kemarahan. Diskriminasi terhadap orang yang positif dapat membantu 

menyebarkan epidemi HIV. Hal ini sebagian dikarenakan orang takut untuk tes HIV, 

                                                 
17

 Utz, S., Shuster, G., & Williams, B. (1994). A Community-based Smoking Cessation Program: Self-Care 

Behaviors and Success. Public Health Nursing, 11(5) 
18

 http://www.factlv.org/education.htm. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2010. 

http://www.factlv.org/education.htm
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sehingga seseorang yang sudah memiliki HIV namun tidak mengetahui statusnya mungkin 

dapat menularkan infeksi kepada orang lain tanpa mengetahui bahwa ia sudah menularkan. 

 

3. Memiliki akses dan menggunakan layanan dukungan, pengobatan dan perawatan  

Menurut suatu studi yang dilakukan di China, stigma memiliki efek negatif pada 

akses Odha ke perawatan kesehatan, kepatuhan pengobatan, interaksi sosial, dan dukungan 

sosial.
19

 Orang HIV positif menghadapi hambatan ganda untuk perawatan dan karena itu 

sering mengalami kebutuhan medis dan dukungan layanan yang tidak terpenuhi. 

Dalam suatu survei di Carolina Utara, Amerika Serikat, manajer kasus (n-111) yang 

dipekerjakan oleh lembaga negara yang besertifikat menyatakan bahwa hambatan untuk 

mendapatkan dukungan layanan dan dukungan medis mempengaruhi kepatuhan dari 

pasien yang tinggal di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan. Tujuh hambatan yang 

dinilai dari survei ini adalah perjalanan jauh untuk mencapai tempat layanan, stigma terkait 

HIV, kurangnya transportasi, kurangnya praktisi medis HIV yang terlatih, tidak memiliki 

tempat tinggal, kurangnya layanan kesehatan mental dan kurangnya layanan 

penyalahgunaan narkoba. 29% sampai 67% dari manajer kasus yang disurvei menyatakan 

bahwa hambatan ini merupakan ―masalah yang besar‖.
20

 

Suatu studi Cross Sectional dilakukan oleh Cunningham dan rekan
21

 mengenai akses 

ke layanan kesehatan dan kualitas hidup yang terkait dengan kesehatan terhadap 204 

peserta HIV positif di negara berpenghasilan rendah. Studi ini dilakukan pada satu layanan 

kesehatan publik dan satu rumah sakit Veteran, dengan menggunakan penilaian persepsi 

terhadap akses yang terdiri dari 9 item dan instrumen kualitas hidup yang terkait dengan 

kesehatan yang terdiri dari 55 item. Masalah dengan akses sangat luas: 55% harus 

menempuh waktu perjalanan selama lebih dari 30 menit untuk sampai ke sumber layanan 

kesehatan yang biasa dikunjungi (dibandingkan dengan 9-12% dari populasi umum pada 

survei nasional), 49% memiliki masalah untuk memenuhi biaya perawatan, dan 48% 

memiliki masalah dengan jam kunjungan klinik (dibandingkan dengan 23% dari survei 

nasional).  

Dalam analisis multivariat, pasien yang tidak ditanggung oleh asuransi melaporkan 

akses yang lebih buruk dibandingkan dengan pasien yang ditanggung melalui asuransi 
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Medicaid atau Veterans Administration, terutama dalam memenuhi biaya perawatan 

(P<0,01). Skor kualitas hidup terkait dengan kesehatan dalam sampel ini sangat rendah 

dibandingkan dengan percobaan klinis nasional. Untuk 8 dari 11 sub skala kualitas hidup 

yang terkait dengan kesehatan, akses yang lebih buruk secara bermakna terkait dengan 

kualitas hidup terkait dengan kesehatan yang lebih buruk (P<0,05). Hal ini masih terjadi 

bahkan setelah mengontrol jumlah sel CD4, gejala dan faktor lain. 

Akses ke layanan kesehatan berarti penggunaan layanan kesehatan yang tepat waktu 

untuk mencapai hasil kesehatan yang terbaik.
22

 Hal tersebut membutuhkan tiga langkah 

yang berbeda:
23

memasuki sistem perawatan kesehatan, mengakses lokasi perawatan 

kesehatan tempat layanan diberikan, dan mencari penyedia layanan kesehatan yang bisa 

berkomunikasi dan dipercaya. Akses ke layanan kesehatan berdampak kepada status 

kesehatan fisik, sosial dan mental secara keseluruhan, pencegahan penyakit dan kecacatan, 

deteksi dan perawatan kondisi kesehatan, kualitas hidup, kematian yang dapat dicegah, dan 

harapan hidup 

Perbedaan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan mempengaruhi individu dan 

masyarakat. Terbatasnya akses atas layanan kesehatan mempengaruhi kemampuan 

seseorang untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan secara negatif mempengaruhi kualitas 

hidup. Hambatan ke layanan kesehatan termasuk kurangnya ketersediaan, biaya yang 

tinggi, dan kurangnya cakupan asuransi. Hambatan-hambatan untuk mengakses layanan 

kesehatan menyebabkan:
24

kebutuhan kesehatan yang tidak terpenuhi, keterlambatan dalam 

menerima perawatan yang tepat, ketidakmampuan untuk mendapatkan layanan 

pencegahan, dan rawat inap yang bisa dicegah. 

Akses ke pelayanan kesehatan meliputi empat komponen, yaitu cakupan, layanan, 

ketepatan waktu, dan tenaga kerja. 
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a. Cakupan 

Asuransi kesehatan membantu pasien masuk ke dalam sistem perawatan kesehatan. 

Orang yang tidak diasuransikan biasanya cenderung kurang menerima perawatan medis, 

lebih cenderung meninggal dini, dan lebih mungkin untuk memiliki status kesehatan yang 

buruk
25

, 
26

, 
27

 

Kurangnya cakupan yang memadai membuat sulit bagi orang untuk mendapatkan 

perawatan kesehatan yang mereka butuhkan, dan ketika mereka mendapatkan perawatan, 

beban biaya untuk tagihan medis sangat besar. Upaya kebijakan yang ada sekarang 

berfokus pada penyediaan cakupan asuransi sebagai cara untuk menjamin akses ke 

perawatan kesehatan di antara populasi umum. 

 

b. Layanan 

Meningkatkan layanan perawatan kesehatan sebagian tergantung kepada usaha 

memastikan bahwa individu memiliki sumber daya perawatan dan berkelanjutan. Orang 

dengan sumber daya perawatan memiliki hasil kesehatan yang lebih baik serta kesenjangan 

dan biaya yang lebih sedikit.
28

, 
29

, 
30

 

Memiliki penyedia layanan kesehatan primer sebagai sumber daya sangatlah 

penting. Penyedia layanan kesehatan primer dapat mengembangkan hubungan yang berarti 

dan berkelanjutan dengan pasien dan menyediakan layanan yang terpadu pada saat 

melakukan tugasnya di keluarga dan komunitas. 
31

 Memiliki penyedia layanan kesehatan 

primer terkait dengan kepercayaan pasien kepada pemberi layanan yang lebih besar, 

komunikasi yang baik antar pasien dan penyedia layanan kesehatan, meningkatnya 

kemungkinan bahwa pasien akan menerima perawatan yang sesuai, dan meningkatnya 

kemungkinan bahwa pasien akan menerima sesuai perawatan
32

, 
33
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4. Tidak menularkan virus kepada orang lain 

HIV terdapat di darah seseorang yang terinfeksi (termasuk darah haid), air susu ibu, 

air mani, dan cairan vagina. Beberapa perilaku yang dapat menularkan virus HIV ke orang 

lain, antara lain : 

a. Pada saat berhubungan seks tanpa kondom, HIV dapat menular dari darah, air mani 

atau cairan vagina orang yang terinfeksi langsung ke aliran darah orang lain, atau 

melalui selaput lendir (mukosa) yang berada di vagina, penis, dubur atau mulut. 

b. HIV dapat menular melalui transfusi darah yang mengandung HIV. Saat ini darah 

donor seharusnya diskrining oleh Palang Merah Indonesia (PMI), sehingga risiko 

terinfeksi HIV melalui transfusi darah seharusnya rendah, walau tidak nol. 

c. HIV dapat menular melalui alat suntik (misalnya yang dipakai secara pergantian oleh 

pengguna narkoba suntikan), melalui alat tindakan medis, atau oleh jarum tindik 

yang dipakai untuk tato (bila alat ini mengandung darah dari orang yang terinfeksi 

HIV). 

d. HIV dapat menular pada bayi saat kehamilan, kelahiran, dan menyusui. Bila tidak 

ada intervensi, kurang lebih sepertiga bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu dengan 

HIV akan tertular.
34

 

HIV agak sulit menular dan tidak menular setiap kali terjadi peristiwa berisiko yang 

melibatkan orang terinfeksi HIV. Misalnya, walau sangat berbeda-beda, rata-rata hanya 

akan terjadi satu peristiwa terinfeksi HIV dari laki-laki yang terinfeksi pada perempuan 

yang tidak terinfeksi dalam 500 kali berhubungan seks vagina. Namun penularan satu kali 

itu dapat terjadi pada kali pertama.
35

 

Risiko terinfeksi HIV dari seks melalui dubur lebih tinggi, dan infeksi melalui 

penggunaan jarum suntik bergantian lebih tinggi lagi. Risiko infeksi dari seks oral lebih 

rendah, tetapi tetap ada. 

Perilaku berisiko tinggi adalah melakukan sesuatu yang membawa risiko tinggi 

terkena infeksi pada dirinya atau orang lain. Seseorang biasanya tidak tahu siapa yang 

terinfeksi HIV dan siapa yang tidak. Jadi kegiatan yang termasuk berisiko tinggi adalah: 

a. Berhubungan seks melalui vagina, dubur, atau mulut tanpa memakai kondom. Laki-

laki dengan HIV dapat menulari, baik pasangan laki-laki maupun perempuan, saat 

berhubungan seks melalui dubur tanpa perlindungan. 

                                                                                                                                                    
33
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b. Memakai jarum suntik dan semprit (insul) atau alat tindakan medis yang tidak steril, 

yang mungkin tercemar oleh darah orang lain, baik pada dirinya maupun orang lain. 

c. Menerima transfusi darah yang terinfeksi
36

. 

Seks yang lebih aman adalah setiap hubungan seks yang tidak berkaitan dengan air 

mani, cairan vagina dan darah yang masuk tubuh orang lain atau menyentuh kulit terluka, 

misalnya: 

a. Kegiatan seks tanpa penetrasi – dengan merangsang alat kelamin atau pasangan 

(onani), seks paha, memijat, atau mencium. 

b. Memakai kondom dengan pelicin berbahan dasar air (misalnya KY Jelly atau Pelicin 

Sutra, dari awal sampai akhir waktu berhubungan seks melalui vagina atau dubur). 

c. Risiko seks oral (kontak mulut dengan alat kelamin laki-laki atau perempuan) lebih 

rendah dibandingkan hubungan seks dengan penetrasi vagina atau dubur tanpa 

kondom. 

d. Tidak berhubungan seks (menahan nafsu) akan lebih aman.
37

 

Pengurangan dampak buruk narkoba (harm reduction) adalah tindakan yang 

dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya infeksi HIV melalui penggunaan narkoba. 

Dasar pemikirannya adalah: 

a. Sebaiknya hindari memakai narkoba sama sekali. Namun bila penggunaan narkoba 

tidak dapat dihindari, maka: 

b. Sebaiknya hindari memakai narkoba dengan cara suntik (termasuk memanfaatkan 

program terapi rumatan metadon/PTRM). Namun bila penggunaan dengan 

menyuntik tidak dapat dihindari, maka: 

c. Sebaiknya selalu memakai jarum suntik yang baru setiap kali menyuntik. Namun 

bila tidak tersedia jarum suntik baru, maka; 

d. Sebaiknya tidak memakai jarum suntik bergantian. Namun bila harus memakai 

jarum suntik bergantian, maka; 

e. Bersihkan jarum dan semprit dengan pemutih sebelum dipakai oleh orang lain. 

Kebanyakan orang yang terinfeksi HIV sangat tidak ingin orang lain juga mengalami 

nasib yang sama. Oleh karena itu, jika seseorang terinfeksi HIV, adalah sangat penting 

untuk mempraktikkan seks yang lebih aman serta tindakan pengurangan dampak buruk 

narkoba yang secara keseluruhan disebut sebagai ‗HIV Stop di Sini‘. Hal ini perlu 

dilakukan untuk: 
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a. Mencegah terinfeksi HIV ke orang yang HIV negatif atau yang tidak tahu status 

HIVnya. 

b. Menjauhkan diri dari infeksi menular seksual (IMS) lain, seperti kencing nanah 

(gonore) atau sifilis, atau infeksi lain yang menular melalui darah. 

c. Mencegah terinfeksi HIV ulang (reinfeksi), yaitu terinfeksi jenis atau subtipe HIV 

yang lain atau dengan HIV yang sudah resistan (kebal) terhadap obat.
38

 

Menurut ‖Positive Prevention by and for People Living with HIV‖
39

 orang dengan 

HIV selalu berada di garis depan dalam upaya untuk memperluas program pencegahan 

HIV yang mencakup orang dengan HIV dan orang dengan HIV negatif. Pada intinya, 

pencegahan positif berarti mengintegrasikan pencegahan, pengobatan, perawatan, dan 

dukungan. Memperbaiki kesehatan dan kehidupan dari orang dengan HIV melalui 

perawatan dan pengobatan pada akhirnya dapat mengurangi risiko penyakit menular. Ide 

ini pertama kali diusulkan pada 1989
40

 namun tidak mendapat perhatian yang penuh 

sampai akhir tahun 1990-an. Pada saat itu, ada cukup ketersediaan terapi kombinasi 

antiretroviral, sehingga lebih banyak orang hidup lebih lama dan lebih sehat dengan HIV. 

Hal ini menarik perhatian baru untuk pencegahan di antara orang dengan HIV positif 

karena beberapa alasan: 

Pertama, di tempat-tempat tersedianya pengobatan, orang akan lebih mungkin untuk 

melakukan tes HIV.
41

 Bersamaan dengan hal tersebut, dengan adanya pengobatan juga 

berarti bahwa orang HIV positif dapat hidup lebih lama. Kombinasi dari dua 

perkembangan ini menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah orang dengan HIV yang 

hidup dan mencari perawatan, dukungan, dan layanan pengobatan. Juga, karena orang 

dengan HIV mulai mencari fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan, ada lebih 

banyak kesempatan untuk menawarkan layanan pencegahan. 

Kedua, menggunakan pengobatan membantu banyak orang dengan HIV untuk 

mendapatkan kembali kekuatan dan energi yang dapat meningkatkan kemungkinan 

seseorang untuk dapat melakukan perilaku berisiko. Lebih lanjut lagi, beberapa bukti 

menunjukkan bahwa di komunitas tertentu, ketersediaan pengobatan dapat membuat orang 

(baik HIV positif maupun negatif) menganggap remeh keseriusan dari penyakit HIV dan 

mengurangi upaya mereka untuk mengurangi risiko. 
42

 Namun, penelitian menunjukkan 
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bahwa sebagian besar orang yang mengetahui status HIV mereka, melakukan tindakan 

untuk mengurangi perilaku berisiko.
43

 

Ketiga, diagnosis HIV tidak lagi dilihat sebagai hukuman mati. Upaya untuk 

meningkatkan mutu hidup orang dengan HIV telah dilihat sebagai sesuatu yang mungkin 

dilakukan. Sekarang ini, lebih banyak perhatian ditujukan untuk hubungan intim yang 

membawa pertanyaan kepada pengungkapan status dan seks yang lebih aman. Sebagai 

tambahan dari peningkatan mutu hidup, orang dengan HIV sekarang memiliki banyak 

pilihan untuk pemenuhan kebutuhan pencegahan kesehatan, termasuk perawatan seksual 

dan reproduktif. 

 

5. Melakukan kegiatan-kegiatan positif 

Menurut Akhmad Sudrajat
44

, motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) 

seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam 

melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri 

(motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). Seberapa kuat 

motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan kualitas perilaku yang 

ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. 

Kajian tentang motivasi telah sejak lama memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan 

pendidik, manajer, dan peneliti, terutama dikaitkan dengan kepentingan upaya pencapaian 

kinerja (prestasi) seseorang. 

Dalam konteks studi psikologi, Makmun
45

 mengemukakan bahwa untuk memahami 

motivasi individu dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya: 

a. durasi kegiatan 

b. frekuensi kegiatan 

c. persistensi pada kegiatan 
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d. ketabahan, keuletan dan kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan 

e. pengorbanan untuk mencapai tujuan 

f. tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan 

g. tingkat kualifikasi prestasi atau produk (output) yang dicapai dari kegiatan yang 

dilakukan 

h. arah sikap terhadap sasaran kegiatan. 

Teori motivasi, menurut Maslow
46

, pada intinya berkisar pada pendapat bahwa 

manusia mempunyai lima tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu : 

a. kebutuhan fisiologi, seperti: rasa lapar, haus, istirahat, dan seks 

b. kebutuhan rasa aman tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologis, 

dan intelektual 

c. kebutuhan akan kasih sayang 

d. kebutuhan akan harga diri yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-

simbol status, dan 

e. aktualisasi diri, dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk 

mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi 

kemampuan nyata. 

Kebutuhan-kebutuhan yang disebut pertama (fisiologis) dan kedua (keamanan) 

kadang-kadang diklasifikasikan dengan cara lain, misalnya dengan menggolongkannya 

sebagai kebutuhan primer, sedangkan yang lainnya dikenal pula dengan klasifikasi 

kebutuhan sekunder. Terlepas dari cara membuat klasifikasi kebutuhan manusia itu, yang 

jelas adalah bahwa sifat, jenis, dan intensitas kebutuhan manusia berbeda satu dengan yang 

lainnya. Hal ini karena manusia merupakan individu yang unik. Oleh karena itu jelaslah 

bahwa kebutuhan manusia itu tidak hanya bersifat materi, akan tetapi juga bersifat 

psikologis, mental, intelektual, dan bahkan spiritual. 

Menarik pula untuk dicatat bahwa dengan makin banyaknya organisasi yang tumbuh 

dan berkembang di masyarakat dan makin mendalamnya pemahaman tentang unsur 

manusia dalam kehidupan organisasional, maka teori ―klasik‖ Maslow semakin banyak 

dipergunakan, bahkan dikatakan mengalami ―koreksi.‖ Penyempurnaan atau ―koreksi‖ 

tersebut terutama diarahkan pada konsep ―hierarki kebutuhan ― yang dikemukakan oleh 

Maslow.  

Istilah ―hierarki‖ dapat diartikan sebagai tingkatan, atau secara analogi berarti anak 

tangga. Logikanya ialah bahwa menaiki suatu tangga dimulai dengan anak tangga yang 
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pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika konsep tersebut diaplikasikan pada pemuasan 

kebutuhan manusia, berarti seseorang tidak akan berusaha memuaskan kebutuhan tingkat 

kedua -dalam hal ini keamanan- sebelum kebutuhan tingkat pertama yaitu sandang, 

pangan, dan papan terpenuhi. Pemuasan kebutuhan juga tidak akan diusahakan sebelum 

seseorang merasa aman. Demikian pula seterusnya. 

Berangkat dari kenyataan bahwa pemahaman tentang berbagai kebutuhan manusia 

yang makin mendalam penyempurnaannya dirasakan bukan hanya tepat, akan tetapi juga 

memang diperlukan karena pengalaman menunjukkan bahwa usaha pemuasan berbagai 

kebutuhan manusia berlangsung secara simultan. Artinya, sambil memuaskan kebutuhan 

fisik, seseorang pada waktu yang bersamaan ingin menikmati rasa aman, merasa dihargai, 

memerlukan teman, serta ingin berkembang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

lebih tepat apabila berbagai kebutuhan manusia digolongkan sebagai rangkaian dan bukan 

sebagai hierarki. 

Dalam hubungan ini, perlu ditekankan bahwa : (1) kebutuhan yang satu saat sudah 

terpenuhi sangat mungkin akan timbul lagi di waktu yang akan datang; (2) pemuasaan 

berbagai kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan fisik, dalam pemuasannya bisa bergeser 

dari pendekatan kuantitatif menjadi pendekatan kualitatif, (3) berbagai kebutuhan tersebut 

tidak akan mencapai ―titik jenuh‖ dalam arti tibanya suatu kondisi pada saat seseorang 

tidak lagi dapat berbuat sesuatu dalam pemenuhan kebutuhan itu. 

Kendati pemikiran Maslow tentang teori kebutuhan ini tampak lebih bersifat teoritis, 

namun telah memberikan fondasi dan mengilhami pengembangan teori-teori motivasi yang 

berorientasi pada kebutuhan berikutnya yang lebih bersifat aplikatif. 

 

1.4.2. Peran Dukungan Sebaya terhadap Mutu Hidup Odha 

Kelompok dukungan sebaya (KDS) adalah suatu kelompok di mana dua atau lebih 

orang yang terinfeksi atau terpengaruh langsung oleh HIV berkumpul dan saling 

mendukung. Anggota KDS adalah orang dengan HIV/AIDS (Odha) dan orang yang hidup 

dengan Odha (Ohidha), atau gabungan dari Odha dan Ohidha. Awalnya suatu kelompok 

dapat berupa gabungan Odha dengan latar belakang yang berbeda dan adanya kebutuhan 

untuk membuat kelompok yang lebih spesifik, seperti kelompok khusus Odha saja, atau 

dengan latar belakang tertentu (Waria, IDU, Perempuan, dll), atau gabungan Odha dan 

Ohidha.
47
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Kelompok Penggagas adalah kelompok atau wadah pengambil dan pelaksana 

inisiatif atau gagasan untuk mencapai mutu hidup Odha dan Ohidha yang lebih baik 

dengan cara melayani pembentukan, penguatan, dan pengembangan KDS sesuai prinsip 

kesetaraan. Inisiatif pembentukan KP dimulai pada saat jumlah anggota dan kebutuhan 

sudah tidak dapat dipenuhi secara menyeluruh oleh KDS. KP berperan mengoordinasi, 

mengakomodir aspirasi dan kebutuhan dari KDS-KDS yang dilayani, menumbuhkan 

kesadaran kritis, mengayomi, dan membimbing KDS-KDS dengan menjunjung nilai 

kesetaraan serta sebagai pelaku advokasi dengan melibatkan KDS dalam proses. Fungsi 

KP untuk mencegah/mengantisipasi terjadinya konflik antar KDS, memberikan dukungan 

kepada KDS, memberikan kesempatan kepada KDS untuk dapat tumbuh bersama secara 

sehat, memastikan pemakaian dana yang diberikan KP untuk digunakan semestinya, dan 

menjadi wadah dan saluran informasi untuk semua KDS yang dilayani. 
48

 

Peran dari Dukungan sebaya adalah untuk mencapai mutu hidup yang lebih baik bagi 

Odha dan Ohidha.
49

 . Peran Dukungan sebaya tersebut antara lain : 

a. Membantu Odha dan Ohidha agar tidak merasa sendiri dalam menghadapi masalah. 

b. Menyediakan kesempatan untuk bertemu orang lain dan berteman. 

c. Menolong menjadi lebih percaya diri dan merasa kuat. 

d. Berfungsi sebagai wadah untuk melakukan kegiatan. 

e. Mempertemukan orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, serta menambah 

saling pengertian dan toleransi. 

f. Saling membantu berbagi sumber daya, ide, dan informasi, misalnya tentang 

pengobatan terbaru atau layanan dukungan setempat. 

g. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadaan yang dihadapi anggota 

kelompok dengan memberi wajah yang manusiawi pada Odha 

h. Memberi suara yang lebih kuat untuk melakukan perubahan (advokasi).
50

 

Selain peran di atas, dukungan sebaya juga memiliki peran dalam mengurangi 

dampak sosial ekonomi HIV dan AIDS pada Odha dan keluarganya. Program mitigasi 

dampak diberikan kepada mereka yang kurang beruntung yang membutuhkan dukungan. 

Penyediaan kesempatan pendidikan, pelayanan kesehatan, gizi, dan akses pada bantuan 

ekonomi merupakan komponen utama program ini untuk orang terinfeksi HIV yang 

kurang beruntung dan yang terdampak AIDS, anak yatim, orang tua tunggal, dan janda, 

untuk mendapatkan akses dukungan peningkatan pendapatan, pelatihan keterampilan, dan 
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program pendidikan peningkatan kualitas hidup. Hal ini dilakukan melalui kerja sama 

antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, dan dukungan sebaya. 

Kriteria penentuan kebutuhan mitigasi perlu dikembangkan untuk mengidentifikasi 

program yang tepat bagi mereka yang memerlukan (lingkup, dana, lama dan sasaran).
51

 

Keefektivitasan dukungan sebaya diyakini berasal dari berbagai proses psikososial 

seperti yang dijelaskan oleh Mark Salzer pada tahun 2002,
52

 yaitu dukungan sosial, 

pengetahuan pengalaman, teori pembelajaran sosial, teori perbandingan sosial, dan prinsip 

menolong sebagai bagian dari terapi. 

 Dukungan sosial adalah adanya interaksi psikososial yang positif dengan orang lain 

dimana terjadi saling percaya dan perhatian.
53

 Hubungan positif berkontribusi 

terhadap penyesuaian positif dan penyangga terhadap stres dan kesulitan dengan 

menawarkan dukungan emosional (kepercayaan diri, kedekatan, dan kepastian), 

dukungan instrumental (barang dan jasa), dan dukungan informasi (saran, 

bimbingan, dan umpan balik).
54

 

 Pengetahuan yang didapat dari pengalaman adalah informasi spesifik dan 

perspektif dari seseorang melalui pengalaman hidup tertentu seperti penyalahgunaan 

zat, kecacatan fisik, penyakit kronis dan mental, atau kejadian yang menyebabkan 

trauma seperi perang, bencana alam, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan 

seksual, atau penahanan di penjara. Pengetahuan yang didapat dari pengalaman 

cenderung unik dan pragmatik dan ketika dibagi dengan orang lain dalam membantu 

menyelesaikan masalah dan meningkatkan mutu hidup.
55

 

 Teori belajar sosial mengandalkan kesebayaan, karena mereka telah mengalami dan 

bertahan dari suatu kejadian yang relevan. Teman sebaya adalah model yang lebih 

kredibel bagi orang lain. Interaksi dengan rekan sebaya yang berhasil mengatasi atau 

mengalami penyakit cenderung menyebabkan perubahan perilaku yang positif.
56

 

 Perbandingan sosial berarti bahwa seseorang lebih nyaman berinteraksi dengan 

orang lain yang membagi karakteristik yang umum dengan diri mereka, seperti 
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penyakit mental, untuk membangun perasaan bahwa mereka normal. Dengan 

berinteraksi dengan orang lain yang dirasa lebih baik dari mereka, rekan sebaya 

memberikan perasaan optimis dan memberikan tujuan hidup.
57

 

 Prinsip menolong sebagai bagian dari terapi mengusulkan bahwa ada empat 

manfaat yang signifikan kepada mereka yang memberikan dukungan sebaya
58

 
59

 

yaitu: (a) peningkatan rasa kompetensi interpersonal sebagai hasil dari membuat 

dampak pada kehidupan orang lain, (b) mengembangkan rasa kesetaraan karena 

memberi dan menerima antara dirinya sendiri dan orang lain, (c) rekan sebaya yang 

membantu mendapat pengetahuan personal yang baru sementara membantu rekan 

sebaya, dan (d) orang yang menolong menerima persetujuan sosial dari orang yang 

mereka bantu.
60

 

1.4.3. Keberlanjutan sistem penanggulangan HIV/AIDS 

Strategi penanggulangan HIV dan AIDS ditujukan untuk mencegah dan mengurangi 

risiko terinfeksi HIV, meningkatkan kualitas hidup Odha, serta mengurangi dampak sosial 

dan ekonomi akibat HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat, agar setiap 

individu menjadi produktif dan bermanfaat untuk pembangunan. 

Perpres nomor 75 tahun 2006 menandai terjadinya intensifikasi penanggulangan 

AIDS. Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) diperluas dengan 

mengikutsertakan wakil organisasi profesi dan masyarakat termasuk jaringan Odha. Dalam 

Perpres tersebut disebutkan bahwa KPA Nasional diketuai oleh Menko Kesra, bertanggung 

jawab langsung kepada Presiden, dan mempunyai Sekretaris yang purna waktu. Sejak 

tahun 2006 dimulai penguatan Sekretariat KPA di 100 kabupaten atau kota prioritas dan 

tahun 2007 penguatan Sekretariat KPA di 33 provinsi.
61

 

Keberlanjutan program secara nasional dapat dilihat dari perkembangan 

kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan pendanaan. 
62

. Dalam 

sistem penanggulangan HIV/AIDS di tingkat provinsi dan kota atau kabupaten, 

keberlanjutan KP dan KDS dapat dilihat juga dari indikator tersebut. 
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Salah satu faktor yang mendukung keberlanjutan antara lain kepemimpinan. 

Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada 

pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
63

  

Faktor lain yang juga mendukung keberlanjutan yaitu manajemen sumber daya yang 

berupa dana dan sarana prasarana yang dimiliki oleh kelompok atau individu pada tahap 

awal pembentukan kelompok. Peningkatan kapasitas kelompok merupakan hal yang 

sangat penting dalam pengembangan kelompok untuk ke masa depan. Ricky W. Griffin 

mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara 

efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, 

sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, 

dan sesuai dengan jadwal.
64

 

Terjadi pula perubahan pola dari awal pembentukan kelompok hingga kini. Jika 

semula lebih informal, maka sekarang lebih bersifat formal. Perubahan pola tersebut lebih 

banyak dipengaruhi oleh faktor tuntutan dari luar kelompok, yaitu tuntutan birokrasi dan 

kompetensi yang menuntut pencapaian standar minimal manajemen. Jika kelompok tidak 

memenuhi tuntutan yang ada, maka kelompok tidak akan berlanjut. 

 

1.5. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan Cross 

Sectional. Program dukungan sebaya membentuk suatu sistem dukungan sebaya, dari 

tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Pada tingkat provinsi, dukungan sebaya 

dilakukan oleh Kelompok Penggagas (KP) dan di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh 

Kelompok Dukungan Sebaya (KDS). Sampai saat ini sebanyak 18 KP Provinsi telah 

berperan aktif dan 246 KDS telah terbentuk di 118 kabupaten atau kota di 22 provinsi. 

Wilayah sistem dukungan sebaya dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu wilayah yang 

memiliki sistem dukungan sebaya lengkap (memiliki KP dan KDS), wilayah yang 

memiliki sistem dukungan sebaya tidak lengkap (memiliki KP atau KDS), dan wilayah 

yang tidak memiliki sistem dukungan sebaya (tidak memiliki KP dan KDS).  

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode 

kuantitatif melakukan pengambilan sampel dengan teknik sampling Cluster. Tahapan 

pengambilan sampel diawali dengan memilih 10 provinsi secara acak kemudian 

dilanjutkan dengan pemilihan kabupaten pada provinsi yang terpilih. Provinsi yang terpilih 
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secara acak dalam penelitian ini adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa 

Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bali, NTB, NTT, dan Papua. Jumlah sampel 

penelitian ini adalah 2.015 Odha. Instrumen yang digunakan adalah angket. Data 

kuantitatif dianalisis secara univariat dan perbandingan proporsi untuk analisis bivariat. 

Pada penelitian ini juga dilakukan pengumpulan data kualitatif untuk memperkuat 

temuan yang diperoleh dari metode kuantitatif. Wawancara mendalam dilakukan pada 

informan utama dan informan pendukung. Informan utama yaitu Odha yang mendapatkan 

dukungan dari dukungan sebaya dan Odha yang tidak mendapatkan dukungan sebaya. 

Informan pendukung yaitu koordinator KDS, koordinator KP, staf Komisi Penanggulangan 

AIDS Provinsi (KPAP), staf Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota (KPAP), staf 

Dinas Kesehatan Provinsi, dan Ohidha. Jumlah informan adalah 59 orang (36 yang 

mendapat dukungan dan 23 yang tidak mendapatkan dukungan). Informan pendukung ada  

66 orang yang terdiri dari 10 Ohidha, 9 koordinator KP, 20 koordinator KDS, 10 staf 

KPAP dan 10 staf KPAK, serta 7 staf Dinas Kesehatan. Instrumen yang digunakan adalah 

pedoman wawancara mendalam. Wawancara juga dilakukan di 10 provinsi. Pengolahan 

data kualitatif meliputi tahapan transkrip rekaman wawancara, pemilahan data, 

pengkodean data dan informan. Sedangkan jenis analisis data yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif ini adalah analisis isi (content analysis). 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa program dukungan sebaya 

merupakan bagian dari penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Program dukungan 

sebaya membentuk suatu sistem dukungan sebaya, dari tingkat kabupaten sampai tingkat 

nasional. Pada Tingkat provinsi, dukungan sebaya dilakukan oleh Kelompok Penggagas 

dan di tingkat kabupaten atau kota dilakukan oleh kelompok dukungan sebaya. Sampai 

saat ini sebanyak 18 KP provinsi telah berperan aktif dan sebanyak 246 KDS telah 

terbentuk di 118 kabupaten atau kota di 22 provinsi. 

Untuk membuktikan peran dukungan sebaya terhadap mutu hidup Odha, maka 

wilayah sistem dukungan sebaya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu wilayah yang 

memiliki sistem dukungan sebaya lengkap (memiliki KP dan KDS), wilayah yang 

memiliki sistem dukungan sebaya tidak lengkap (memiliki KP atau KDS), dan wilayah 

yang tidak memiliki sistem dukungan sebaya (tidak memiliki KP dan KDS).  

Selain itu ditemukan pula adanya perbedaan mutu hidup Odha di wilayah 1, wilayah 

2, dan wilayah 3. Dijelaskan mutu hidup Odha yang tinggal di wilayah 1, yaitu wilayah 

yang didukung oleh sistem dukungan sebaya yang lengkap. Demikian pula halnya dengan 

mutu hidup Odha yang di wilayah 2, yaitu wilayah yang didukung oleh sistem dukungan 
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sebaya yang tidak lengkap. Dan juga mutu hidup Odha yang berada di wilayah 3, yaitu 

wilayah tanpa dukungan sistem dukungan sebaya. 

 

 

 

Gambar 1. Wilayah Sistem Dukungan Sebaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disamping melihat dukungan sebaya sebagai suatu sistem, penelitian ini juga akan 

membuktikan peran dukungan sebaya dengan melihat perbedaan proporsi mutu hidup 

antara Odha yang mendapat dukungan dengan Odha yang tidak mendapatkan dukungan. 

 

Gambar 2. Mutu Hidup Odha Berdasarkan Dukungan Kelompok Dukungan Sebaya 
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Dalam penelitian ini juga digambarkan peran dukungan sebaya dalam mitigasi sosial 

pada Odha dan Ohidha, serta keberlanjutan peran dukungan sebaya dalam sistem 

penanggulangan HIV/AIDS.  Untuk membuktikan peran dukungan sebaya sesuai dengan 

tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. 

Metode kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan angket pada 2015 Odha. 

Digunakan Desain Cross Sectional, di mana menurut Timmreck, Desain Cross Sectional 

dapat mengkaji satu atau beberapa variabel sekaligus pada waktu yang sama. Asosiasi dan 

hubungan antarvaribel dapat dengan mudah dievaluasi dalam studi ini. Desain ini juga 

dapat mengkaji hubungan di antara variabel kesehatan, penyakit, kondisi, cedera, atau 

fenomena lain sebagaimana yang terjadi dalam populasi pada satu kurun waktu tertentu.
65

 

Tabel 2. Kabupaten yang terpilih secara acak 

No Provinsi Kabupaten No Provinsi Kabupaten 

1. Sumatera  

Utara 

Kab. Asahan 5.  Kalimantan 

Barat 

Kab. Sanggau 

Kab. Deli Serdang Kota Pontianak 

Kab. Langkat Kab. Ketapang 

Kab. Simalungun Kab. Sambas 

Kab. Toba Samosir 6. Sulawesi  

Selatan 

Kab. Gowa 

Kota Binjai Kata Makasar 

Kota Medan Kota Palopo 

Kota Pematang Siantar Kota Pare-Pare 

2. Jawa 

Barat 

Kota Bandung Kab. Bulukumba 

Kab. Bekasi 7. Bali Kab. Badung 

Kota Cimahi Kab. Buleleng 

Kab. Subang Kab. Tabanan 

Kota Depok Kota Denpasar 

Kota Tasikmalaya Kab. Gianyar 

3. DKI 

Jakarta 

Kota Adm. Jakarta Barat 8. NTB Kab. Lombok Barat 

Kota Adm. Jakarta Timur Kab. Lombok Tengah 

Kota Adm. Jakarta Utara Kab. Lombok Utara 

Kota Adm. Jakarta Selatan 9. NTT Kab. Belu 

Kota Adm. Jakarta Pusat Kab. Ende 

4. Jawa 

Timur 

Kab. Madiun Kab. Kupang 

Kab. Sidoarjo Kab. Lembata 

Kab. Tulungagung 10. Papua Kab. Mimika  

Kota Mojokerto Kab. Jayapura 

Kab. Jombang Kab. Merauke 

Kab. Kediri Kab. Nabire 

Kota. Malang 

Kab. Blitar 

Kab. Jember 
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Teknik sampling yang digunakan adalah Cluster Sampling. Pada tahap pertama 

dipilih secara acak 10 provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa 

Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bali, NTB, NTT, dan Papua. Tahap kedua 

dipilih secara acak Kabupaten dari tiap provinsi. Jumlah 10 provinsi yang terpilih, ada 9 

provinsi yang memiliki KP dan 1 provinsi yang tidak memiliki KP. Jumlah kabupaten 

yang terpilih ada 53 kabupaten. Dari 53 kabupaten, 12 kabupaten atau kota yang tidak ada 

KDS dan 41 kabupaten atau kota yang ada KDS. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 

2015 orang. Jumlah sampel ini sudah melebih batas sampel minimal dan sudah 

memperhitungkan nilai error sampling. 

Pengumpulan data diawali dengan pengambilan data sekunder dari tiap provinsi. 

Data sekunder yang diambil meliputi data jumlah orang HIV positif melalui layanan 

konseling dan tes se-Indonesia, data jumlah orang HIV positif dari 10 provinsi yang 

terpilih, data jumlah dan nama kabupaten dari 10 provinsi yang terpilih. Sebelum 

penyebaran angket, dilakukan uji coba angket di provinsi Banten. Nilai validasi dan 

reliabilitas pada variabel yang memiliki skala di dalam angket yang diujicobakan yaitu 

83,1 – 85,6 %. Angket yang dibuat ada 2, yaitu angket untuk Odha dan angket untuk KDS. 

Setelah angket kembali dari Odha, berturut-turut dilakukan proses editing data, koding 

data, cleaning data, dan skoring data. Analisis kuantitatif yang dilakukan meliputi analisis 

deskriptif dan analitik.  

Penelitian ini juga melakukan pengumpulan data kualitatif untuk memperkuat 

temuan yang diperoleh dari metode kuantitatif. Wawancara mendalam dilakukan pada 

informan utama dan informan pendukung. Informan utama yaitu Odha yang mendapat 

dukungan dari dukungan sebaya dan Odha yang tidak mendapat dukungan sebaya. 

Informan pendukung yaitu koordinator KDS, koordinator KP, staf KPAP, staf KPAK, staf 

Dinas Kesehatan Provinsi, dan Ohidha. Jumlah informan 59 orang (36 yang mendapat 

dukungan dan 23 yang tidak mendapatkan dukungan). Informan pendukung ada 66 orang 

terdiri dari 7 Ohidha, 10 koordinator KP, 20 koordinator KDS, 10 staf KPAP dan 10 staf 

KPAK, dan 7 staf Dinas Kesehatan. Instrumen yang digunakan adalah pedoman 

wawancara mendalam. Wawancara juga dilakukan di 10 provinsi. Pengolahan data 

kualitatif meliputi tahapan transkrip rekaman wawancara, pemilahan data, serta pengodean 

data dan informan. Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah 

analisis isi (content analysis) 
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II. KARAKTERISTIK SAMPEL DAN INFORMAN 

 

2.1. Karakteristik Sampel 

2.1.1. Populasi risiko 

Odha paling banyak memiliki latar belakang risiko infeksi pengguna narkoba jarum 

suntik. Odha yang tertular dari suami ada 17,3 %, terbanyak ke-dua. 

Tabel 3. Sebaran Odha Berdasarkan Populasi Risiko 

Risiko Infeksi n % 

Ibu rumah tangga 332 17,3 

Pengguna narkoba jarum suntik 819 42,6 

Gay 59 3,1 

Waria 89 4,6 

Pekerja seks 134 7,0 

Transfusi darah 12 0,6 

Pasangan risiko tinggi (pacar) 112 5,8 

Pelanggan seks 160 8,3 

Tidak tahu 77 4,0 

Lain-lain 30 1,6 

Tidak menjawab 97 5,0 

Total 1921 100 

 

2.1.2. Pendidikan terakhir 

Pendidikan terakhir Odha dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

  

Gambar 3. Sebaran Odha Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
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Gambar 4. Sebaran Pendidikan Odha Berdasarkan Jenis Kelamin 

  
Pendidikan Odha berdasarkan jenis kelamin menunjukkan Odha laki-laki lebih 

banyak yang memiliki pendidikan tamat SMA ke atas, sedangkan Odha perempuan lebih 

banyak yang memiliki pendidikan tidak tamat SMA (Gambar 4). 

Gambar 5. Sebaran Pendidikan Odha Berdasarkan Umur 

 

Hasil sebaran pendidikan Odha berdasarkan umur, menunjukkan Odha yang 

berumur 40-45 tahun paling banyak yang tidak tamat SMP, sedangkan Odha yang berumur 

30-39 tahun paling banyak yang berpendidikan tamat SMA dan tamat Perguruan Tinggi 

(Gambar 5). 
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Tabel 4. Sebaran Pendidikan Odha Berdasarkan Kelompok Risiko 

 

Pendidikan 

Kelompok Risiko Total 
Penasun IRT Pelanggan 

Seks 

Pekerja 

Seks 

Pasangan 

Risti 

Waria Gay 

Tidak Tamat SMP 17,8% 21,5% 13,6% 30,8% 8,4% 7,9% 0% 100% 

Tamat SMP 27,5% 23,4% 15,6% 9,6% 9,0% 13,5% 1,5% 100% 

Tamat SMA 56,4% 17,5% 8,3% 3,5% 5,9% 3,3% 5,2% 100% 

Tamat PT 63,0% 13,9% 5,8% 2,3% 11,0% 0,6% 3,5% 100% 

 

Odha penasun dan pasangan risti paling banyak memiliki pendidikan tamat 

perguruan tinggi, Odha IRT dan Odha pelanggan seks serta Odha waria paling banyak 

berpendidikan tamat SMP, sedangkan Odha gay paling banyak berpendidikan tamat SMA. 

(Tabel 4) 

 

2.1.3. Pekerjaan 
Mendekati sepertiga dari jumlah 

seluruh Odha, menyatakan tidak bekerja. 

Odha yang bekerja paling banyak bekerja 

sebagai wiraswasta dan karyawan swasta. 

 

Gambar 6. Sebaran Berdasarkan 

Status Pekerjaan Odha 

 

 

 

Gambar 7. Sebaran Pekerjaan Odha Berdasarkan Jenis Kelamin 

  
Hasil sebaran pekerjaan Odha berdasarkan jenis kelamin menunjukkan Odha yang 

bekerja sebagai karyawan swasta, PNS, wiraswasta, dan karyawan LSM lebih banyak pada 

Odha laki-laki daripada perempuan. Odha perempuan lebih banyak yang menyatakan 

kategori lain-lain dalam status pekerjaan (Gambar 7). 
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Gambar 8. Sebaran Pekerjaan Odha Berdasarkan Umur 

 

Hasil sebaran pekerjaan berdasarkan umur menunjukkan status tidak bekerja lebih 

banyak pada Odha yang berumur 20--29 tahun., Odha yang bekerja sebagai karyawan 

swasta lebih banyak yang berumur 30--39 tahun, sedangkan yang bekerja sebagai 

wiraswasta lebih banyak yang berumur 40--45 tahun (Gambar 8). 

  

Tabel 5. Sebaran Pekerjaan Odha Berdasarkan Kelompok Risiko 

 

Pekerjaan 

Kelompok Risiko Total 
Penasun IRT Pelanggan 

Seks 

Pekerja 

Seks 

Pasangan 

Risti 

Waria Gay 

Tidak bekerja 42,6% 29,7% 6,6% 6,8% 8,4% 5,0% 1,0% 100% 

Karyawan 

swasta 

 

56,0% 

 

13,9% 

 

9,7% 

 

1,5% 

 

7,4% 

 

2,7% 

 

8,8% 

 

100% 

PNS 51,9% 22,2% 7,4% 3,7% 7,4% 0,0% 7,4% 100% 

Wiraswasta 49,3% 11,8% 14,7% 7,4% 4,9% 8,0% 3,8% 100% 

Karyawan 

LSM 

 

63,8% 

 

20,0% 

 

4,8% 

 

1,0% 

 

4,8% 

 

2,9% 

 

2,9% 

 

100% 

Lain-lain 33,4% 17,3% 12,6% 18,8% 8,2% 7,0% 2,6% 100% 
 

Odha penasun paling banyak bekerja sebagai karyawan LSM. Ibu rumah tangga 

yang tidak bekerja ada 29,7 % , dan pasangan risti yang tidak bekerja ada 8,4 %.  

Pelanggan seks paling banyak bekerja sebagai wiraswasta. Pekerja seks dan waria paling 

banyak menyatakan bekerja pada kategori lain-lain. Gay paling banyak bekerja sebagai 

karyawan swasta. (Tabel 5) 
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2.1.4. Agama 

 Sebaran Odha berdasarkan agama yang diyakini menunjukkan Odha sebagian besar 

beragama Islam (Gambar 9). 

 

Gambar 9. Sebaran Odha Berdasarkan Agama 

  
 

 

2.1.5. Status pernikahan 

Sebaran Odha berdasarkan status pernikahan  menunjukkan  bahwa  sebagian besar  

Odha  yang  sudah  pernah  menikah dan yang memiliki status janda atau duda kurang dari 

20 %. Sedangkan Odha yang memiliki status pernikahan belum menikah ada 40 % 

(Gambar 10). 

 

Gambar 10. Sebaran Odha Berdasarkan Status Pernikahan 

 

 

Odha laki-laki lebih banyak yang memiliki status belum menikah daripada Odha 

perempuan. Odha yang memiliki status janda lebih banyak daripada Odha yang memiliki 

status duda. Sedangkan Odha yang belum menikah lebih banyak pada Odha yang berusia 

20 -29 tahun (Gambar 11 dan Gambar 12). 

Islam 
77% 

Katolik 
5% 

Kristen Protestan 
11% 

Budha 
2% 

Hindu 
5% 

Belum menikah, 
40% 

Menikah, 43% 

Janda/ 
Duda 
17% 



  40 

Gambar 11. Status Pernikahan Berdasarkan                                                                     

Jenis Kelamin 

Gambar 12. Status Pernikahan 

Berdasarkan Umur 

 

Tabel 6. Sebaran Status Pernikahan Odha Berdasarkan Kelompok Risiko 

Status 

Pernikahan 

Kelompok Risiko Total 
Penasun IRT Pelanggan 

Seks 

Pekerja 

Seks 

Pasangan 

Risti 

Waria Gay 

Belum menikah 54,8% 0% 11,9% 5,7% 6,9% 12,6% 8,3% 100% 

Menikah 51,8% 23,2% 10,7% 6,3% 7,4% 0,4% 0,1% 100% 

Janda/duda 15,8% 51,4% 4,8% 16,4% 10,0% 0,6% 1,0% 100% 
 

Odha penasun, Odha waria dan Odha gay, paling banyak memiliki status belum 

menikah. Odha Ibu rumah tangga paling banyak memiliki status janda. Odha pelanggan 

seks paling banyak memiliki status belum menikah. Odha Pekerja Seks dan Odha 

pasangan risti paling banyak berstatus janda/duda (Tabel 6). 

 

2.1.6. Pengeluaran Biaya Hidup 

Pengeluaran biaya dihitung selama sebulan. Rata-rata pengeluaran Odha adalah 

Rp 1.358.592,- dengan  pengeluaran  terbanyak  yang  dilakukan  Odha per bulan adalah 

Rp 1.000.000,- . Pengeluaran dikelompokkan sebagai berikut: 

 

Tabel 7. Sebaran Odha Berdasarkan Pengeluaran Biaya Hidup 

Pengeluaran Biaya Hidup n % 

< Rp 1.000.000,- 1009 56,6 

Rp 1.000.000,- – Rp 1.500.000,- 311 17,4 

Rp 1.500.001,- – Rp 2.000.000,- 269 15,1 

Rp 2.000.001,- – Rp 2.500.000,- 61 3,4 

Rp 2.500.001,- – Rp 3.000.000,- 66 3,7 

> Rp 3.000.000,- 67 3,8 

Total 1783 100 
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2.1.7. Tes HIV 

Alasan paling banyak pada Odha melakukan tes HIV adalah karena sakit, namun 

masih ada yang melakukan tes HIV karena dipaksa (Gambar 13). 

Gambar 13. Sebaran Odha Berdasarkan Alasan Odha melakukan tes HIV 

 

 Odha yang melakukan tes HIV karena inisiatif sendiri dan karena sakit, lebih 

banyak dilakukan oleh Odha laki-laki. Sedangkan Odha yang melakukan tes HIV karena 

dipaksa lebih banyak dilakukan oleh Odha perempuan. Odha yang melakukan tes HIV 

karena sakit lebih banyak dilakukan oleh Odha yang memiliki pendidikan terakhir tamat 

PT, sedangkan Odha yang melakukan tes HIV karena inisiatif sendiri lebih banyak 

dilakukan oleh Odha yang tamat SMA. (Gambar 14 dan Gambar 15) 

Gambar 14. Sebaran Alasan Tes HIV                                                                

Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Gambar 15. Sebaran Alasan Tes HIV 

Berdasarkan Umur 

 

 

Inisiatif sendiri, 
31% 

Karena sakit, 59% 

Dipaksa, 2% 
Lain-lain, 8% 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

inisiatif 
sendiri 

Karena sakit Dipaksa Lain-lain 

Laki-laki 

Perempuan 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

inisiatif 
sendiri 

Karena sakit Dipaksa Lain-lain 

Tidak tamat SMP 

Tamat SMP 

Tamat SMA 

Tamat PT 



  42 

Tabel 8. Sebaran Odha yang Melakukan Tes HIV Berdasarkan Kelompok Risiko 

 

Tes HIV 

Kelompok Risiko Total 
Penasun IRT Pelanggan 

Seks 

Pekerja 

Seks 

Pasangan 

Risti 

Waria Gay 

Inisiatif Sendiri 32,7% 25,7% 26,7% 34,8% 24,4% 52,6% 66,2% 100% 

Karena Sakit 63,1% 49,4% 68,9% 39,9% 65,4% 43,2% 30,8% 100% 

Dipaksa 1,3% 3,6% 1,1% 0,7% 1,6% 2,1% 0% 100% 

Lain-lain 2,8% 21,3% 3,3% 24,6% 8,7% 2,1% 3,1% 100% 

 

Odha penasun, IRT, pelanggan seks, pekerja seks, dan pasangan risti paling banyak 

memiliki alasan tes HIV karena sakit, sedangkan waria dan gay paling banyak tes HIV 

karena inisiatif sendiri. (Tabel 8) 

 

2.1.8. Tes CD4 

Odha yang paling banyak adalah yang melakukan tes CD4 (Gambar 16) 

Gambar 16. Sebaran Odha Berdasarkan Tes CD4 

 

Odha yang tidak pernah melakukan tes CD4 lebih banyak pada Odha perempuan 

daripada Odha laki-laki. Odha yang pernah tes CD4 paling banyak pada Odha yang 

berpendidikan tamat perguruan tinggi (Tabel 9). 

 

Tabel 9. Sebaran Odha yang Melakukan Tes CD4  

Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan 

 

Tes CD4 Jenis Kelamin Pendidikan 

Laki-laki Perempuan Tidak 

tamat 

SMP 

Tamat 

SMP 

Tamat 

SMA 

Tamat 

PT 

Tidak 14,2 % 16,2 % 24,2 % 23,5 % 11,1 % 8,6 % 

Ya 85,8 % 83,8 % 75,8 % 76,5 % 88,9 % 91,4 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Tabel 10. Sebaran Tes CD4 Berdasarkan Kelompok Risiko 

 

Tes CD4 

Kelompok Risiko Total 
Penasun IRT Pelanggan 

Seks 

Pekerja 

Seks 

Pasangan 

Risti 

Waria Gay 

Tidak 31,7% 18,5% 12,8% 15,9% 8,4% 7,9% 4,8% 100% 

Ya 49,4% 19,0% 9,5% 6,6% 7,2% 4,5% 3,8% 100% 
 

Odha penasun dan Odha IRT lebih banyak yang sudah melakukan tes CD4. 

Sedangkan pelanggan seks, pekerja seks, pasangan risti, serta waria dan gay, lebih banyak 

yang belum melakukan tes CD4 (Tabel 10). 

 

2 

 

 
 
 
 
Tabel 11. Sebaran Odha yang Melakukan Terapi ARV Berdasarkan Jenis Kelamin 

dan Pendidikan 

Terapi ARV Jenis Kelamin Pendidikan 

Laki-laki Perempuan Tidak 

tamat SMP 

Tamat 

SMP 

Tamat 

SMA 

Tamat 

PT 

Belum pernah  23,0% 28,5% 35,1% 30,9% 21,6% 18,1% 

Pernah, Tapi 

Tidak Lanjut 

 

0,9% 

 

0,6% 

 

0,8% 

 

1,3% 

 

0,7% 

 

0,5% 

Sedang terapi 

ARV 

 

76,0% 

 

70,9% 

 

64,2% 

 

67,7% 

 

77,7% 

 

81,4% 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Belum pernah, 25% 

Pernah tapi  
tidak lagi 

1% 

Sedang terapi ARV, 
74% 

2.1.9. Terapi ARV  

Odha paling banyak sedang terapi , sedangkan Odha yang pernah terapi tapi tidak 

lagi sangat kecil persentasenya. (Gambar 17) 

Gambar 17. Sebaran Odha Berdasarkan Terapi ARV 

 

Odha yang belum terapi ARV lebih banyak pada Odha perempuan daripada laki-

laki. Odha yang sedang terapi ARV lebih banyak pada Odha laki-laki daripada perempuan. 

Odha yang belum pernah terapi lebih banyak pada Odha yang berpendidikan tidak tamat 

SMP, dan yang sedang terapi ARV lebih banyak pada Odha yang berpendidikan tamat 

perguruan tinggi (Tabel 11). 
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Tabel 12. Sebaran Terapi ARV Berdasarkan Kelompok Risiko 

 

Terapi ARV 
Kelompok Risiko Total 

Penasun IRT Pelanggan 

Seks 

Pekerja 

Seks 

Pasangan 

Risti 

Waria Gay 

Belum pernah  36,6% 19,6% 8,6% 16,1% 4,7% 7,0% 7,5% 100% 

Pernah, Tapi 

Tidak Lanjut 

 

38,5% 

 

15,4% 

 

15,4% 

 

0% 

 

23,1% 

 

7,7% 

 

0% 

 

100% 

Sedang terapi 

ARV 

 

49,9% 

 

18,9% 

 

10,7% 

 

5,4% 

 

8,1% 

 

4,5% 

 

2,6% 

 

100% 

 

Odha penasun lebih banyak yang sedang terapi ARV. Kelompok risiko Ibu 

rumah tangga dan gay lebih banyak yang belum pernah terapi, sedangkan pelanggan seks, 

pasangan risti, dan waria lebih banyak yang pernah terapi tapi tidak berlanjut (Tabel 12). 

 

2.1.10. Status HIV atau AIDS  

 Odha yang berstatus HIV lebih banyak  daripada yang status AIDS. Status 

HIV/AIDS berdasarkan jenis kelamin menunjukkan Odha perempuan lebih banyak yang 

berstatus HIV daripada Odha laki-laki. 

  

Gambar 18. Sebaran Odha berstatus HIV atau AIDS Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

HIV AIDS 

35,2% 44,1% 

64,8% 

55,9% 

Laki-laki 

Perempuan 



  45 

Tabel 13. Sebaran Status HIV/AIDS Berdasarkan Kelompok Risiko 

 

Status  

Kelompok Risiko Total 
Penasun IRT Pelanggan 

Seks 

Pekerja 

Seks 

Pasangan 

Risti 

Waria Gay 

HIV 39,5% 22,1% 7,9% 11,9% 5,5% 6,9% 6,1% 100% 

AIDS 50,9% 17,1% 11,7% 5,4% 8,3% 4,5% 2,1% 100% 

 

Odha IRT, pekerja seks, waria dan gay lebih banyak yang berstatus HIV, sedangkan 

Odha penasun, pelanggan seks, pasangan risti lebih banyak yang berstatus AIDS (Tabel 

13). 

 

2.1.11. Pendapat Odha tentang ketersediaan layanan, saat baru 

mengetahui status HIV 

Odha menyatakan baik pada ketersediaan layanan RS, terapi ARV, layanan 

pengobatan penyakit karena AIDS, layanan suntik steril dan kondom, rehabilitasi, dan 

PMTCT (Tabel 14). 

Tabel 14. Sebaran Odha Berdasarkan Pendapat Odha Tentang Ketersediaan 

Layanan, Saat Baru Mengetahui Status HIV 

 

Pendapat Odha Jawaban Odha 

Sangat 

Buruk 

Buruk Baik Sangat 

Baik 

Tidak 

menjawab 

Total 

Ketersediaan layanan 

rumah sakit 

 

1,5% 

 

8,5% 

 

66,7% 

 

10,0% 

 

13,3% 

 

100% 

Ketersediaan terapi ARV 1,2% 3,2% 55,0% 12,2% 28,3% 100% 

Ketersediaan layanan 

pengobatan penyakit 

dikarenakan AIDS 

 

 

1,9% 

 

 

6,6% 

 

 

56,5% 

 

 

6,5% 

 

 

28,5% 

 

 

100% 

Ketersediaan kondom 1,1% 2,5% 52,7% 10,0% 33,7% 100% 

Ketersediaan layanan 

suntik steril 

 

0,9% 

 

2,6% 

 

32,7% 

 

6,8% 

 

57,0% 

 

100% 

Ketersediaan layanan 

rumatan methadone 

 

0,9% 

 

2,2% 

 

21,0% 

 

5,8% 

 

70,0% 

 

100% 

Ketersediaan layanan 

rehabilitasi narkoba 

 

1,0% 

 

2,7% 

 

23,8% 

 

4,8% 

 

67,7% 

 

100% 

Ketersediaan layanan 

PMTCT (Program 

pencegahan terinfeksi HIV 

dari ibu ke bayinya 

 

 

 

1,2% 

 

 

 

4,0% 

 

 

 

24,6% 

 

 

 

5,9% 

 

 

 

64,2% 

 

 

 

100% 
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2.2. Karakteristik Informan 

Penelitian ini juga melakukan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. 

Informan utama terdiri dari Odha yang mendapatkan dukungan sebaya dan Odha yang 

tidak mendapatkan dukungan sebaya. 

 

Tabel 15. Karakteristik Informan Odha 

Kategori  

Jumlah 

Kategori  

Jumlah Odha DUKUNGAN 

SEBAYA 

Odha NON DUKUNGAN 

SEBAYA 

Jenis Kelamin 

- Laki-Laki 

- Perempuan 

 

18 

19 

Jenis Kelamin 

- Laki-Laki 

- Perempuan 

 

11 

12 

Populasi Risiko 

- IRT 

- Penasun 

- LSL 

- Pelanggan 

- Pasangan Risti 

- Waria 

- WPS 

 

15 

15 

1 

2 

1 

3 

-- 

Populasi Risiko 

- IRT 

- Penasun 

- LSL 

- Pelanggan 

- Pasangan Risti 

- Waria 

- WPS 

 

9 

9 

-- 

3 

-- 

-- 

2 

Agama 

- Islam 

- Katolik 

- Kristen Protestan 

- Hindu 

 

26 

3 

4 

4 

Agama 

- Islam 

- Katolik 

- Kristen Protestan 

- Hindu 

 

11 

3 

6 

3 

Usia 

- 20-30 th 

- 30-40 th 

- >40 th 

 

14 

22 

1 

Usia 

- 20-30 th 

- 30-40 th 

- >40 th 

 

12 

9 

2 

Status Pernikahan 

- Belum Menikah 

- Menikah 

- Janda 

 

11 

22 

4 

Status Pernikahan 

- Belum Menikah 

- Menikah 

- Janda 

 

5 

16 

2 

Pendidikan 

- SLTP 

- SMA 

- D3 

- S1 

 

10 

20 

1 

6 

Pendidikan 

- < SLTP 

- SMA 

- D3 

- S1 

 

7 

14 

1 

1 

Pekerjaan 

- Ibu Rumah Tangga 

- Karyawan swasta 

- LSM 

- Wiraswasta 

- PNS 

- Tidak Tetap 

- Belum   

   bekerja/mahasiswa 

 

5 

11 

9 

7 

1 

2 

 

2 

Pekerjaan 

- Ibu Rumah Tangga 

- Karyawan swasta 

- LSM 

- Wiraswasta 

- PNS 

- Tidak Tetap 

- Belum   

   bekerja/mahasiswa 

 

5 

7 

2 

1 

1 

5 

 

2 
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Informan yang digunakan untuk metode kualitatif terdiri dari informan pendukung 

dan informan utama. Informan pendukung terdiri dari Ohidha, koordinator kelompok 

penggagas, koordinator kelompok dukungan sebaya, staf KPAP, staf KPAK, dan Dinas 

Kesehatan. 

 

Tabel 16. Informan Pendukung 

No Kategori Jumlah 

1 Ohidha  

Istri/Suami 7 

Adik 1 

Anak 1 

2 Kelompok Penggagas 10 

3 Kelompok Dukung Sebaya 20 

4 KPA Provinsi 10 

5 KPA Kota/Kab 10 

6 Dinkes Provinsi 7 
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III. MUTU HIDUP ODHA 

 

Lima pilar mutu hidup Odha berdasarkan beberapa referensi yaitu memiliki 

kepercayaan diri, memiliki pengetahuan tentang HIV/AIDS, memiliki akses dan 

menggunakan layanan dukungan, pengobatan, dan perawatan, tidak menularkan virus ke 

orang lain, dan melakukan kegiatan positif. 

 

3.1. Pilar Pertama : Memiliki Kepercayaan Diri 

Pilar pertama ini diukur dari tiga hal yaitu penerimaan Odha terhadap status HIV 

positif, kenyamanan Odha membuka status terhadap orang terdekat, dan kenyamanan 

Odha berinteraksi dan berkomunikasi. 

Hal yang pertama, penerimaan Odha terhadap status HIV positif diukur dari enam 

pertanyaan, yaitu perasaan rendah diri karena status HIV (pertanyaan c.1.6.), status HIV 

mengganggu sikap dan perilaku (pertanyaan c.1.7), perasaan dan keinginan untuk 

menjauhi orang lain (pertanyaan c.1.8), kebiasaan memisahkan barang (gelas, piring, dll) 

yang digunakan untuk tidak digunakan oleh orang lain (pertanyaan c.1.9), serta memiliki 

kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dalam menjalani kehidupan dengan status HIV 

(pertanyaan c.1.10). 

Odha yang menyatakan tidak memiliki perasaan rendah diri karena status HIV, 

hampir seimbang dengan Odha yang menyatakan memiliki perasaan rendah diri. Odha 

lebih banyak yang menyatakan status HIV tidak mengganggu sikap dan perilakunya, dan 

hanya sedikit yang menyatakan terganggu karena status HIV. Sebagian besar Odha lebih 

banyak yang tidak memiliki perasaan dan keinginan untuk menjauhi orang lain, dan juga 

sebagian besar Odha paling banyak tidak berperilaku memisahkan barang yang digunakan 

untuk tidak digunakan oleh orang lain. Odha yang memiliki kecemasan dalam menjalani 

kehidupan dengan status HIV mencapai 70 % dengan kadar kecemasan yang berbeda, dan 

kurang dari 40 % yang menyatakan tidak memiliki kecemasan. Hasil ini mengalami 

missing value antara 2,3 – 3,3 %. 
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Tabel 17. Sebaran Jawaban Odha Berdasarkan Pertanyaan Pengukuran Menerima 

Status HIV dengan Positif 

Item menerima status HIV dengan positif n % 

Perasaan rendah diri karena status HIV 

- Sangat rendah diri 

- Rendah diri 

- Agak rendah diri 

- Tidak rendah diri 

 

80 

214 

694 

981 

 

4,1 

10,9 

35,2 

49,8 
   

Status HIV mengganggu sikap dan perilaku 

- Sangat mengganggu 

- Mengganggu 

- Tidak mengganggu 

- Sangat tidak mengganggu 

 

109 

568 

936 

354 

 

5,5 

28,9 

47,6 

18,0 
   

Perasaan dan keinginan untuk menjauhi orang lain 

- Sangat ingin 

- Ingin 

- Sedikit ada keinginan 

- Tidak ingin 

 

45 

102 

456 

1346 

 

2,3 

5,2 

23,4 

69,1 
   

Perilaku memisahkan barang 

- Sangat sering 

- Sering 

- Jarang 

- Tidak pernah 

48 

161 

341 

1417 

2,4 

8,2 

17,3 

72,0 

   

Kecemasan menjalani kehidupan dengan status HIV 

- Sangat cemas 

- Cemas 

- Sedikit cemas 

- Tidak cemas 

 

137 

261 

828 

731 

 

7,0 

13,3 

42,3 

37,4 

Total 100 
 

Pada saat pertama kali mengetahui statusnya, Odha mengalami penurunan 

kepercayaan diri sebagaimana ungkapan  berikut ini. 

 ―Saya sudah gak mau makan, saya gak mau keluar, sampai hari Jumat saya putus 

harapan. Kakak ipar saya ada kepercayaan ke paranormal, akhirnya saya dibopong 

pulang. Dari situ saya jadi sehat kayak punya semangat hidup lagi dalam sekejap. 

Akhirnya saya percaya ke paranormal. Saya anti yang namanya obat dan  rumah sakit dan 

saya gak mau ketemu dokter, setiap ada tulisan HIV AIDS saya  

menghindar sekali‖ (IRT, 36 tahun). 

 

Hal yang kedua dalam pilar pertama memiliki percaya diri, yaitu kenyaman Odha 

membuka status terhadap orang terdekat. Kenyaman Odha membuka status terhadap orang 

terdekat diukur dari pertanyaan bagaimana kenyaman Odha untuk memberitahukan status 

HIV kepada tetangga, teman sebaya, keluarga, pasangan (pertanyaan c.1.11-c.1.14).  
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Tabel 18. Sebaran Odha Berdasarkan Kenyamanan Odha untuk Memberitahukan 

Status HIV 

 

Odha untuk memberitahukan 

status HIV pada 

Jawaban Odha 

Tidak Nyaman Nyaman 

N % n % 

Tetangga 1745 90,3 186 9,6 

Teman sebaya 433 23,3 1424 76,7 

Keluarga 732 38,0 1195 62,0 

Pasangan (suami/istri/pacar) 552 34,9 1029 64,5 
 

Hasil menunjukkan sebagian besar Odha tidak nyaman jika memberitahukan status 

kepada tetangga, dan nyaman jika membuka status HIV pada teman sebaya, keluarga, dan 

pasangan. 

Berikut ini adalah ungkapan Odha pada saat pertama kali menerima status dan 

pengalamannya membuka status kepada teman sebaya. 

“Setelah ketemu KDS, di sini saya punya teman-teman. Selain itu, keluarga saya gak 

pernah menolak saya. Dari situ saya punya kekuatan sendiri. Ya kalau untuk membuka 

diri sih kayaknya saya belum terlalu membuka diri. Tapi buat saya kalaupun mereka mau 

tahu bukan masalah besar buat saya‖ (Penasun, laki-laki, 41 tahun). 

 

Selain kepada teman sebaya, berikut adalah gambaran ungkapan Odha dalam 

membuka status kepada keluarga. 
 

“Kalau open status ke tetangga tidak menjadi masalah, mungkin mama yang masih 

merasa berat untuk open status saya terhadap tetangga” (Penasun, laki-laki, 31 tahun). 

 

Berikut ini adalah ungkapan Odha dalam membuka status kepada pasangannya. 
 

“Kalau di keluarga belum ada yang tahu sampai kakak-kakak saya, karena di depan 

mereka saya terlihat sehat. Teman tidak ada tetapi kalau teman dekat saya tahu, pacar 

saya,  itu pun tidak langsung saya buka status saya, saat saya tanya dia suka sama saya, 

ya sudah saya kasih tahu saja status saya. Iya dia terima, karena dia juga memiliki 

pengetahuan tentang HIV itu dan dia juga bisa hidup dengan orang Odha, 

 dia juga tidak keberatan‖ ( Gay, 32 tahun). 

 

Hal ketiga, kenyaman Odha berinteraksi dan berkomunikasi, diukur dari pertanyaan 

bagaimana kenyaman Odha untuk berkomunikasi dan berinteraksi kepada tetangga, teman 

sebaya, keluarga, pasangan (pertanyaan c.1.2-c.1.5). Hasil menunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 19. Sebaran Odha Berdasarkan Kenyamanan Odha untuk Berkomunikasi dan 

Berinteraksi 

Odha untuk berkomunikasi 

dan berinteraksi pada 

Jawaban Odha 

Tidak Nyaman Nyaman 

N % n % 

Tetangga 533 26,5 1394 69,2 

Teman sebaya 169 8,4 1662 82,5 

Keluarga 307 15,3 1615 80,2 

Pasangan (suami/istri/pacar) 259 12,9 1289 64,0 
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Gambar 19. Sebaran Odha 

Berdasarkan Menerima Status HIV 

Secara Positif 

                       Status HIV secara positif 

Gambar 20. Sebaran Odha Berdasarkan 

Kenyamanan Memberitahukan Status HIV  

Odha paling banyak yang menyatakan tidak nyaman jika berkomunikasi dan 

berinteraksi pada tetangga, dan Odha paling banyak menyatakan nyaman pada teman 

sebaya dan keluarga. 

Hasil total skor pada poin yang mengukur skor menerima status HIV, membuka 

status HIV, dan berinteraksi serta berkomunikasi memiliki distribusi tidak normal sehingga 

cut off point dalam pengelompokan total skor berdasarkan median. Hasil menunjukkan 

sebagai berikut : 

Tabel 20. Sebaran Odha Berdasarkan Penerimaan Odha Terhadap Status HIV 

Positif 

Pilar pertama : Percaya diri n % 

Penerimaan Odha terhadap status HIV 

- Cukup baik menerima status HIV 

- Baik Menerima status HIV 

 

794 

1198 

 

39,9 

60,1 

Kenyamanan untuk memberitahukan status HIV 

- Kurang Nyaman 

- Nyaman 

 

735 

1210 

 

37,8 

62,2 

Kenyamanan berkomunikasi dan berinteraksi 

- Kurang Nyaman 

- Nyaman 

 

908 

1039 

 

46,6 

53,4 

 

Odha lebih banyak yang menerima status HIV dengan positif, Odha lebih banyak 

yang memiliki kenyamanan untuk memberitahukan status HIV, dan kenyamanan 

berkomunikasi dan berinteraksi.  

“Saya lebih senang orang lain tahu, mungkin mereka bisa bantu saya. Jadi, saya bergaul 

biasa saja” (Heteroseksual, laki-laki 30 tahun). 
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Gambar 21. Sebaran Odha Berdasarkan Kenyamanan Berinteraksi dan 

Berkomunikasi Pada Orang Lain 

 

 

         

 

Hasil menunjukkan bahwa hampir tidak ada perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan dalam kenyamanan membuka status HIV. Laki-laki lebih banyak yang 

menerima status HIV secara positif daripada yang perempuan. Hal yang sama, laki-laki 

lebih nyaman berinteraksi dan berkomunikasi pada orang lain daripada perempuan 

(Gambar 21). 

Hasil penjumlah skor menerima status HIV, skor membuka status HIV, dan skor 

berinteraksi dan berkomunikasi menunjukkan total skor yang memiliki distribusi tidak 

normal sehingga pengelompokan total skor semua bagian menurut cut of point masuk pada 

kelompok median. Hasilnya sebagai berikut : 

Gambar 22. Sebaran Odha Berdasarkan Pilar pertama: Percaya Diri Odha 

Odha yang memiliki percaya diri lebih banyak daripada Odha yang memiliki cukup 

percaya diri.  

42 

44 

46 

48 

50 

52 

54 

Kurang nyaman Nyaman 

46,2% 

53,8% 

47,3% 

52,7% 

Cukup percaya diri 
48,8% 

Percaya diri 
51,2% 
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Tabel 21. Sebaran Odha Berdasarkan Pilar Pertama: Percaya Diri Berdasarkan 

Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Populasi Risiko 

Karakteristik Odha Pilar Pertama : Percaya Diri Total 

Percaya diri Cukup percaya diri 

n % n % N % 

Umur Odha 

- 20 - 29 tahun 

- 30 - 39 tahun 

- 40 - 45 tahun 

 

375 

515 

63 

 

50,3 

53,6 

55,3 

 

370 

445 

51 

 

49,7 

46,4 

44,7 

 

745 

960 

114 

 

100,0 

100,0 

100,0 

Jenis kelamin 

- Laki-laki 

- Perempuan 

 

673 

320 

 

53,6 

46,7 

 

583 

365 

 

46,4 

53,3 

 

1256 

685 

 

100,0 

100,0 

Pendidikan  

- Tidak tamat SMP 

- Tamat SMP 

- Tamat SMA 

- Tamat D3/S1/S2 

 

100 

166 

619 

99 

 

38,8 

45,0 

55,8 

54,1 

 

158 

203 

490 

84 

 

61,2 

55,0 

44,2 

45,9 

 

258 

369 

1109 

183 

 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Populasi risiko 

- Penasun 

- Ibu rumah tangga 

- Pelanggan seks 

- Pekerja seks 

- Pasangan risti 

- Waria 

- Gay 

 

482 

167 

93 

50 

59 

44 

22 

 

59,9 

50,6 

51,1 

36,2 

46,8 

46,3 

33,8 

 

323 

163 

89 

88 

67 

51 

43 

 

40,1 

49,4 

48,9 

63,8 

53,2 

53,7 

66,2 

 

805 

330 

182 

138 

126 

95 

65 

 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
 

 

Odha yang berumur 40-45 tahun lebih percaya diri daripada usia 20-29 tahun. Odha 

laki-laki lebih percaya diri daripada perempuan. Odha yang tamat SMA lebih percaya diri, 

dan Odha populasi risiko penasun lebih percaya diri daripada populasi risiko yang lain. 

 

3.2. Pilar Kedua: Memiliki Pengetahuan HIV/AIDS 

Pilar kedua dalam mutu hidup Odha adalah pengetahuan HIV/AIDS. Pengetahuan 

HIV/AIDS diukur dengan 11 pertanyaan (c.2.1 – c.2.11) tentang pengetahuan dasar 

HIV/AIDS dan pengetahuan tentang pengobatan HIV/AIDS. Pertanyaan yang banyak 

dijawab benar oleh Odha adalah  tentang pengertian HIV, bagian darah yang diserang oleh 

virus HIV, obat yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam darah, cairan yang 

tidak dapat terinfeksi HIV, dan cara terinveksi HIV.  Pertanyaan yang paling rendah 

dijawab benar oleh Odha adalah pertanyaan tentang pengertian infeksi oportunistik. 

Pertanyaan yang dijawab benar diberi skor satu dan yang salah atau tidak 

menjawab diberi skor 0. Pengetahuan dasar HIV dan pengetahuan tentang pengobatan 

Odha lebih banyak yang baik daripada yang cukup baik.  
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Gambar 25. Sebaran Odha Berdasarkan Pilar Kedua: Memiliki Pengetahuan HIV 

 

 Pengetahuan Odha tentang Pengetahuan Dasar HIV/AIDS saat ini diakui cukup 

baik sebagaimana ungkapan berikut ini:  

“Satu bulan pertemuan 4 kali, ada pelatihan buta aksara, bahasa inggris dan komputer. 

Dari situlah aku dapat pengetahuan terus tentang HIV/AIDS” (Waria, 31 tahun). 
  

Selain tentang pengetahuan dasar,  gambaran pengetahuan tentang pengobatan juga 

baik, sebagaimana ungkapan berikut ini: 

“Saya bisa tanya ke teman-teman yang sudah duluan minum obat ARV. Mereka jawab 

dengan pengalamannya. Senang karena bisa berbagi” (Penasun, 34 tahun, laki-laki). 

 

Pengetahuan lainnya adalah tentang Penyakit Infeksi Oportunistik. Pengetahuan 

tentang hal itu tergambar dengan ungkapan berikut: 

 

Cukup 
baik 
8% 

Baik 
92% 

Cukup 
baik 

10,1 % 
Baik 

89,9 % 

Cukup baik 
12 % 

Baik 
88% 

Pengelompokan total skor pengetahuan secara keseluruhan menunjukkan Odha 

yang cukup baik pengetahuannya sangat sedikit dibandingkan Odha yang sudah memiliki 

pengetahuan yang baik. 

 

Gambar 24. Sebaran Odha 

Berdasarkan Pengetahuan Dasar 

HIV 

 

Gambar 23. Sebaran Odha 

Berdasarkan Pengetahuan 

Pengobatan 
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“Infeksi Oportunistik (IO) didapat karena sebelum ARV dijelaskan dari poli penyakit 

dalam kalau minum ARV pasti timbul Infeksi Oportunistik (IO). Saya mengalami Infeksi 

Oportunistik (IO) kulit saya ruam jadi kemerah-merahan gitu, tapi setelah diganti obat 

ARV nya kulit saya balik ke semula‖ (IRT, 30 tahun). 

 

Odha yang memiliki pengetahuan HIV dengan baik lebih banyak pada Odha yang 

berumur 30 – 39 tahun. Untuk pengetahuan HIV yang baik lebih banyak dimiliki oleh 

Odha laki-laki daripada Odha perempuan. Odha yang berpendidikan di atas SMA lebih 

banyak memiliki pengetahuan HIV yang baik daripada Odha yang tidak lulus SMA. Odha 

penasun memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada Odha populasi risiko lainnya. 

 

 

Tabel 22. Sebaran Odha Berdasarkan Pilar Kedua: Memiliki Pengetahuan HIV 

Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Populasi Risiko 

Karakteristik Odha Pilar Kedua : Pengetahuan HIV Total 

Baik Cukup baik 

n % n % N % 

Umur Odha 

- 20 - 29 tahun 

- 30 - 39 tahun 

- 40 - 45 tahun 

 

665 

883 

101 

 

87,8 

89,9 

83,5 

 

92 

99 

20 

 

12,2 

10,1 

16,5 

 

757 

982 

121 

 

100,0 

100,0 

100,0 

Jenis kelamin 

- Laki-laki 

- Perempuan 

 

1137 

609 

 

88,3 

87,5 

 

151 

87 

 

11,7 

12,5 

 

1288 

696 

 

100,0 

100,0 

Pendidikan  

- Tidak tamat SMP 

- Tamat SMP 

- Tamat SMA 

- Tamat D3/S1/S2 

 

204 

302 

1049 

171 

 

77,0 

79,5 

92,9 

91,9 

 

61 

78 

80 

15 

 

23,0 

20,5 

7,1 

8,1 

 

265 

380 

1129 

186 

 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Populasi risiko 

- Penasun 

- Ibu rumah tangga 

- Pelanggan seks 

- Pekerja seks 

- Pasangan risti 

- Waria 

- Gay 

 

770 

296 

145 

110 

115 

85 

57 

 

93,8 

88,4 

80,1 

78,6 

89,1 

87,6 

86,4 

 

51 

39 

36 

30 

14 

12 

9 

 

6,2 

11,6 

19,9 

21,4 

10,9 

12,4 

13,6 

 

821 

335 

181 

140 

129 

97 

66 

 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
 
 

3.3. Pilar Ketiga : Memiliki Akses dan Menggunakan Layanan Dukungan, 

Pengobatan dan Perawatan 

 

Pilar ketiga ini, menggambarkan Odha mendapatkan layanan dukungan mental, 

pengobatan dan perawatan. Selain hal itu, bagian ini juga menggambarkan pengetahuan 

Odha tentang lokasi Rumah Sakit Rujukan, pemanfaatan layanan Pap smear, pemanfaatan 
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rawat inap serta kemudahan mendapatkan perawatan dokter, obat ARV, layanan Pap 

smear, layanan pengobatan IMS, dan layanan rawat inap.  

 

Gambar 26. Sebaran Pemberi Dukungan Mental pada Odha 

 

Odha yang mendapatkan layanan dukungan mental paling banyak dari kelompok 

dukung sebaya, dokter, dan keluarga. Odha paling sedikit menjawab mendapatkan 

dukungan mental dari tetangga. Dukungan mental dari pasangan lebih rendah 

persentasenya daripada dukungan mental dari LSM, keluarga, dokter, dan kelompok 

dukungan sebaya.  

Gambaran dukungan moril dari pertemuan kelompok dukungan sebaya tergambar 

dalam ungkapan Odha berikut ini: 

“Kalau dukungan moril biasanya melalui pertemuan-pertemuan setiap bulan dan 

pertemuan-pertemuan dengan KP. Kegiatan itu  berkumpul dan evaluasi dengan teman 

yang lain” (Gay, 31tahun). 
 

Selain dari kelompok dukungan sebaya, Odha juga mendapat dukungan moril dari 

keluarga, seperti ungkapan Odha berikut ini: 

―Kakak saya ngasih support masalah kematian itu bukan dari dokter.  Bukan dari 

manusia. kamu harus ingat itu. Yang mengatur hanya Allah. Akhirnya saya berpikir lagi 

kenapa saya jadi orang bodoh begini. Gitu kan memang dokter bisa memvonis seperti itu 

memang dokter yang mencabut nyawa‖ (Penasun, 32 tahun, laki-laki). 
 

Pasangan juga memiliki peran dalam memberikan dukungan mental dan moril 

kepada Odha sebagaimana ungkapan berikut ini: 

―Yang selalu memotivasi saya paling hanya istri saja‖ (Penasun, 30 tahun, laki-laki). 
 

Konselor juga memiliki peran dalam memberikan dukungan mental dan moril 

kepada Odha sebagaimana ungkapan berikut ini: 
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―Biasanya konselor membantu apa yang bisa mereka bantu.‖ (Penasun, perempuan, 32 

tahun). 

Dokter  juga memiliki peran dalam memberikan dukungan mental dan moril 

kepada Odha sebagaimana ungkapan berikut ini: 

“Dokter di VCT juga sudah mengingatkan supaya peserta semua dapat hadir dan kami 

mendapatkan penjelasan-penjelasan. Penjelasan itu merupakan dukungan  

mental buat kami” (Waria, 48 tahun). 

 

Pengetahuan Odha tentang lokasi RS rujukan dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

Gambar 27. Sebaran Odha Berdasarkan Pengetahuan Tentang Lokasi RS Rujukan 

 

Odha paling banyak mengetahui beberapa Rumah Sakit rujukan atau puskesmas 

yang memberikan layanan pengobatan infeksi oportunistik dan ARV. Odha yang tidak 

mengetahui hanya kecil persentasenya. Odha Laki-laki paling banyak yang menyatakan 

mengetahui semua RS rujukan untuk HIV/AIDS, sedangkan Odha perempuan paling 

banyak menyatakan tidak mengetahui RS rujukan. Odha penasun dan Odha waria paling 

banyak menyatakan tahu semua RS rujukan. Sedangkan Odha IRT, Odha pelanggan seks, 

Odha pekerja seks, Odha pasangan risti, paling banyak menyatakan tidak tahu RS rujukan. 

 

Gambar 28. Sebaran Odha yang Pernah Dirawat di RS Rujukan 
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Odha yang pernah dirawat di Rumah Sakit lebih banyak daripada Odha yang belum 

pernah dirawat di Rumah Sakit.  

Tabel 23. Sebaran Odha Berdasarkan Layanan Rawat Inap di RS dan  

Layanan Pemeriksaan Dokter 

Layanan perawatan dan pengobatan n % 

Layanan Rawat Inap di Rumah Sakit 

- Sangat sulit 

- Sulit 

- Mudah 

- Sangat mudah 

 

16 

150 

929 

74 

 

1,4 

12,8 

79,5 

6,3 

Layanan pemeriksaan dokter 

- Sangat sulit 

- Sulit 

- Mudah 

- Sangat mudah 

 

9 

151 

1579 

176 

 

0,5 

7,9 

82,5 

9,2 

Mendapatkan Obat ARV  

- Sangat sulit 

- Sulit 

- Mudah 

- Sangat mudah 

 

1 

25 

913 

325 

 

0,1 

2,0 

72,2 

25,7 
 

Odha yang pernah dirawat inap di Rumah Sakit paling banyak menyatakan mudah 

mendapatkan pelayanan rawat inap di Rumah Sakit. Odha yang membutuhkan layanan 

pemeriksaan dokter, lebih banyak yang menyatakan  adanya kemudahan mendapatkan 

layanan pemeriksaan dokter sedangkan Odha yang menyatakan sangat sulit dan sulit dalam 

mendapatkan layanan pemeriksaan dokter hanya sedikit. 

Gambaran yang menunjukkan sejauh mana informasi untuk mengakses layanan RS 

dapat tergambar dari ungkapan Odha berikut ini: 

“Layanan diberitahu dari RS dan dokter. Kalau RS rujukan baru di Pare ini ARV itu juga 

bisa diambil di sini itu yang saya tahu. Jadi setelah saya masuk KDS pun itu sama saja 

pemberitahuannya” (Penasun, laki-laki, 35
 
tahun). 

 

 

 

Gambar 29. Sebaran Odha yang Pernah Mengalami Ketidaklancaran Obat ARV 
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Odha yang pernah terapi ARV dan menyatakan mengalami ketidaklancaran dalam 

mendapatkan obat ARV, kurang dari 20 %. Paling banyak menyatakan tidak pernah 

mengalami ketidaklancaran mendapatkan obat ARV. Kelompok risiko yang menyatakan 

mengalami ketidaklancaran obat ARV yaitu penasun, waria, dan gay. 

Gambaran keengganan Odha untuk pengambilan obat juga terkait dengan 

kemampuan berkomunikasi petugas kesehatan, sebagaimana tergambar pada ungkapan 

berikut ini: 

―Saya pernah putus obat selama 8 bulan, karena pengambilan obatnya susah. 

Karena perawatnya selalu bertanya di situlah saya ada rasa malas, karena perawatnya 

tidak paham juga masalah obat ARV‖ (Penasun, laki-laki, 27 tahun). 
 

Namun, keramahan petugas di layanan VCT  tergambar dari ungkapan berikut ini 

dan mempengaruhi kenyamanan mereka mengakses layanan pengobatan: 

“Tidak ada kesulitan mereka suka menyambut saya kalau mau ambil obat.  Saya di 

rangkul oleh mereka, jadi saya merasa nyaman.” (IRT, 38 tahun) 
 

Tabel 24. Sebaran Odha Perempuan Berdasarkan Layanan Pap Smear 

Layanan Pap smear N % 

Pemeriksaan Pap smear 

- Pernah 

- Tidak pernah 

 

134 

485 

 

21,6 

68,6 

Kemudahan pemeriksaan Pap semar 

- Sangat sulit 

- Sulit 

- Mudah 

- Sangat mudah 

 

3 

14 

96 

15 

 

2,3 

10,9 

75,0 

11,7 

Total 100 
 

Odha perempuan yang tidak pernah melakukan pemeriksaan Pap smear lebih 

banyak daripada Odha perempuan yang pernah. Odha perempuan yang melakukan 

pemeriksaan Pap smear paling banyak menyatakan mudah untuk melakukan pemeriksaan 

Pap smear. 

Tabel 25. Sebaran Odha Berdasarkan Layanan IMS 

Layanan IMS N % 

Kejadian IMS 

- Mengalami IMS 

- Tidak mengalami IMS 

 

927 

1088 

 

46,0 

54,0 

Pelayanan pengobatan IMS 

- Sangat sulit 

- Sulit 

- Mudah 

- Sangat mudah 

 

14 

110 

694 

109 

 

1,5 

11,9 

74,9 

11,8 

Total 100 
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Odha lebih banyak yang tidak mengalami IMS daripada yang mengalami kejadian 

IMS. Odha yang mengalami kejadian IMS paling banyak yang menyatakan mudah 

mendapatkan pelayanan pengobatan IMS. Gambaran akses informasi untuk pelayanan 

pengobatan IMS tergambar dalam ungkapan Odha berikut ini: 

“KDS memberikan pelatihan, disarankan juga 6 bulan sekali pemeriksaan IMS” (Waria, 

30 tahun). 

 
 

Gambar 30. Sebaran Odha Berdasarkan Pilar Ketiga: Memiliki Ketersediaan 

Layanan Dukungan, Pengobatan dan Perawatan 

 

 

Odha yang banyak memiliki akses layanan dukungan, pengobatan, dan perawatan 

lebih banyak daripada Odha yang sedikit memiliki akses layanan dukungan, pengobatan, 

dan perawatan. Gambaran tentang Odha yang banyak mendapatkan akses informasi 

terhadap layanan dukungan, pengobatan, dan perawatan terungkap dalam pernyataan Odha 

berikut ini: 

 “Saya pernah bertahan dirawat di rumah selama dua bulan karena sakit liver. Saya 

menolak dibawa ke RS. Tapi akhirnya saya nyerah. Informasi didapat dari Dokter di 

VCT” (Penasun, laki-laki, 31 tahun). 

 

Berdasarkan umur, Odha yang berumur 30--39 tahun lebih banyak mengakses 

layanan dukungan, pengobatan, dan perawatan. Odha laki-laki lebih banyak mengakses 

layanan dukungan pengobatan dan perawatan daripada Odha perempuan. Odha yang 

memiliki pendidikan tamat SMA lebih banyak mengakses layanan dukungan pengobatan 

dan perawatan. Odha dari populasi risiko penasun, waria, dan gay, lebih banyak 

mengakses layanan dukungan, pengobatan, dan perawatan, sedangkan Odha dari risiko 

pasangan risti paling sedikit mengakses layanan dukungan, pengobatan dan perawatan.  
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Tabel 26. Sebaran Odha Berdasarkan Pilar Ketiga: Memiliki Akses Layanan 

Dukungan, Pengobatan, dan Perawatan Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, 

Pendidikan dan Populasi Risiko 

Karakteristik Odha Pilar Ketiga :  

Memiliki akses layanan dukungan, 

pengobatan dan perawatan 

Total 

Banyak akses Sedikit akses 

n % n % N % 

Umur Odha 

- 20 - 29 tahun 

- 30 - 39 tahun 

- 40 - 45 tahun 

 

640 

873 

99 

 

85,9 

91,4 

84,6 

 

105 

82 

18 

 

14,1 

8,6 

15,4 

 

745 

955 

117 

 

100,0 

100,0 

100,0 

Jenis kelamin 

- Laki-laki 

- Perempuan 

 

1111 

598 

 

89,0 

87,0 

 

138 

89 

 

11,0 

13,0 

 

1249 

687 

 

100,0 

100,0 

Pendidikan  

- Tidak tamat SMP 

- Tamat SMP 

- Tamat SMA 

- Tamat D3/S1/S2 

 

203 

309 

1016 

160 

 

79,3 

84,2 

91,6 

88,4 

 

53 

58 

93 

21 

 

20,7 

15,8 

8,4 

11,6 

 

256 

367 

1109 

181 

 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Populasi risiko 

- Penasun 

- Ibu rumah tangga 

- Pelanggan seks 

- Pekerja seks 

- Pasangan risti 

- Waria 

- Gay 

 

760 

292 

140 

117 

98 

85 

59 

 

93,8 

88,0 

81,9 

83,6 

79,7 

91,4 

92,2 

 

50 

40 

31 

23 

25 

8 

5 

 

6,2 

12,0 

18,1 

16,4 

20,3 

8,6 

7,8 

 

810 

332 

171 

140 

123 

93 

64 

 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
 
 

3.4. Pilar Keempat : Tidak Menularkan Virus ke Orang Lain 

Pilar keempat menggambarkan perilaku pencegahan terinfeksi HIV yang dilakukan 

oleh Odha. Perilaku pencegahan terinfeksi HIV antara lain menggunakan kondom saat 

berhubungan seksual, menggunakan jarum suntik steril, menggunakan layanan program 

pencegahan terinfeksi HIV dari ibu ke bayi, tidak mendonorkan darah, serta 

memberitahukan status HIV saat mencabut gigi dan melakukan operasi. Selain itu juga 

menggambarkan akses mendapatkan kondom, jarum suntik steril, dan mendapatkan 

layanan PMTCT.  

Odha yang melakukan hubungan seksual setelah mengetahui status dapat dilihat 

pada gambar berikut ini:  
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Odha yang melakukan hubungan seksual setelah mengetahui status HIV lebih 

banyak daripada Odha yang tidak melakukan hubungan seksual. Setelah mengetahui 

statusnya positif, hubungan seksual tidak dilakukan oleh Odha  karena menganggap 

statusnya yang positif terinfeksi, sudah merupakan beban untuk dirinya sebagaimana 

ungkapan Odha berikut ini: 

“Saya punya pacar, tapi sampai saat ini saya gak pernah berhubungan lagi dengan pacar 

saya karena status ini suatu beban juga buat saya‖ 

(Penasun, laki-laki, 31 tahun). 
 

Namun sebagian tetap melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, tetapi 

dengan perubahan, yaitu ada upaya pencegahan infeksi sebagaimana ungkapan berikut ini: 

“Saya pakai kondom. Dari pertemuan dengan kelompok dukungan saya sadar bahwa 

hubungan seksual adalah salah satu pintu masuk HIV. Jadi saya tidak mau orang yang 

saya sayang tertular karena penyakit HIV” (Penasun, laki-laki 30 tahun). 

 

Tabel 27. Sebaran Odha Berdasarkan Penggunaan Kondom, Penggunaan Kondom 

dalam 6 Bulan Terakhir, dan Cara Mendapatkan Kondom 

Upaya penggunaan kondom setelah mengetahui status HIV 

& cara mendapatkan kondom 

n % 

Penggunaan kondom setelah mengetahui status HIV 

- Tidak pernah 

- Kadang-kadang 

- Sering 

- Selalu setiap berhubungan seks 

 

83 

385 

197 

701 

 

6,1 

28,2 

14,4 

51,3 

Penggunaan kondom dalam 6 bulan terakhir 

- Tidak pernah 

- Kadang-kadang 

- Sering 

- Selalu setiap berhubungan seks 

 

107 

349 

169 

721 

 

7,9 

25,9 

12,6 

53,6 

Cara mendapatkan kondom 

- Membeli 

- Mendapatkan dengan gratis 

- Membeli dan mendapatkan dengan gratis 

 

200 

567 

554 

 

14,3 

40,6 

39,7 

Total 100 
 

Tidak 
27,5 % 

Ya 
72,5 % 

Gambar 31. Sebaran Odha yang Melakukan Hubungan Seksual 
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Odha yang melakukan hubungan seks setelah mengetahui status HIV, paling banyak 

yang selalu menggunakan kondom setiap berhubungan seks. Namun masih ada Odha yang 

tidak pernah menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Odha yang melakukan 

hubungan seksual 6 bulan terakhir paling banyak menyatakan selalu menggunakan 

kondom saat berhubungan seksual. Berdasarkan jenis kelamin, Odha laki-laki lebih banyak 

yang selalu menggunakan kondom daripada Odha perempuan. Odha dari kelompok risiko 

pekerja seks, waria, dan gay lebih banyak yang selalu menggunakan kondom daripada 

kelompok risiko yang lain. Odha yang memiliki tingkat pendidikan tamat SMA dan Odha 

yang memiliki tingkat pengeluaran yang tinggi lebih banyak yang selalu menggunakan 

kondom. 

Odha paling banyak mendapatkan kondom dengan gratis, namun ada sebagian kecil 

yang masih membeli kondom. Pengetahuan untuk melakukan pencegahan infeksi dengan 

cara menggunakan kondom ternyata terkait juga dengan kemudahan untuk 

mendapatkannya, sebagaimana ungkapan berikut ini: 

“Ya dari KDS dikasih tahu harus pakai kondom. Sampai ini saya dan istri selalu 

menggunakan kondom saat melakukan hubungan. KDS juga kan outlet kondom. Saya juga 

tinggal pakai saja tidak perlu membeli.” (Penasun, laki-laki, 35 tahun). 
 

Salah satu alasan melepas kondom adalah keinginan untuk memiliki anak, 

sebagaimana ungkapan berikut ini: 

―Saat ini saya selalu memakai kondom pada saat melakukan hubungan seks, karena 

sebelumnya saya dan suami melakukan konselor. Jadi setiap melakukan hubungan seksual 

harus menggunakan kondom. Sempet sih 1 kali tidak pakai kondom, karena program 

punya anak, tetapi belum dikasih juga dan kami selalu berusaha untuk  

punya anak.‖ (IRT, 33 tahun). 
 

Odha yang menggunakan narkoba suntik setelah mengetahui status, dapat dilihat 

pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 32. Odha yang menggunakan narkoba suntik 
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tidak lagi 22,6 %, dan Odha pengguna narkoba jarum suntik lebih banyak yang sudah tidak 

aktif menggunakan narkoba suntik setelah mengetahui status HIV yaitu 66,7 %. 

 

Tabel 28. Sebaran Odha Pengguna Narkoba Jarum Suntik Berdasarkan Penggunaan 

Jarum Suntik Steril dan Kemudahan Mendapatkan Jarum Suntik Steril 

Odha Pengguna Narkoba Suntik  n % 

Penggunaan jarum suntik steril 

- Selalu disaat menggunakan narkoba 

- Sering 

- Kadang-kadang 

- Tidak pernah 

 

126 

77 

72 

16 

 

43,3 

26,5 

24,7 

5,5 

Mendapatkan jarum suntik steril 

- Sangat Sulit 

- Sulit 

- Mudah 

- Sangat Mudah 

 

12 

42 

162 

72 

 

4,2 

14,6 

56,3 

25,0 

Total 100 

 

Odha pengguna narkoba jarum suntik lebih banyak yang sudah tidak aktif 

menggunakan narkoba suntik setelah mengetahui status HIV. Odha masih menggunakan 

narkoba suntik setelah mengetahui status HIV, paling banyak yang selalu menggunakan 

jarum suntik steril. Odha perempuan lebih banyak yang menyatakan selalu menggunakan 

jarum suntik steril ketika memakai narkoba suntik. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

Odha, semakin banyak yang menyatakan selalu menggunakan jarum suntik steril. 

Memiliki kesadaran untuk berhenti menggunakan narkoba, tidak bertukar jarum 

suntik, biasanya didapatkan jika Odha penasun mengikuti program yang khusus 

sebagaimana ungkapan Odha berikut ini: 

“Sekarang saya sudah tidak lagi menggunakan narkoba. Saya tahu itu adalah cara 

yang paling cepat menularkan virus. Saya berhenti karena ikut program metadon” 

(Penasun, laki-laki, 28 tahun). 
 

Odha yang menggunakan jarum suntik steril paling banyak menyatakan mudah 

mendapatkan jarum suntik steril. Puskesmas dan tempat rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa 

merupakan tempat yang memberikan akses jarum suntik steril kepada penasun 

sebagaimana ungkapan Odha berikut ini. 

“Saya sudah gak pakai karena ikut rehab. Setahu saya, kebenaran di sini di VCT sama 

teman-teman saya dikasih informasi, kebetulan anak-anak yang masih aktif pakai ada 

akses jarum suntik gratis dari Puskesmas atau RS Jiwa” (Penasun, laki-laki, 30
 
tahun). 

 

Penggunaan program Pencegahan HIV dari ibu ke bayi (PMTCT) menunjukkan 

Odha perempuan yang hamil dan pernah melahirkan, paling banyak menyatakan tidak 

pernah menggunakan layanan PMTCT. Sementara Odha yang menggunakan PMTCT, 

paling banyak yang menyatakan mudah untuk mendapatkan layanan PMTCT. 
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Tabel 29. Sebaran Odha Perempuan Hamil/Pernah Melahirkan Berdasarkan 

Penggunaan Layanan PMTCT (Program Pencegahan Infeksi HIV dari Ibu ke Bayi) 

Layanan PMTCT n % 

Penggunaan layanan PMTCT 

- Tidak pernah 

- Kadang-kadang 

- Sering 

- Selalu  

 

425 

48 

35 

41 

 

77,4 

8,7 

6,4 

7,5 

Kemudahan mengakses layanan PMTCT 

- Sangat sulit 

- Sulit 

- Mudah 

- Sangat Mudah 

 

2 

13 

83 

23 

 

1,7 

10,7 

68,6 

19,0 

Total 100 
 

Pemanfaatan layanan PMTCT diawali dengan adanya pengetahuan terlebih dahulu  

sebagaimana ungkapan Odha berikut ini: 

“Tentang PMTCT kebetulan saya kemarin juga sempat ikut pelatihan dari Spiritia, 

dan bisa tahu sedikit tentang penularan ibu ke anak, kiranya pada saat hamil berapa 

bulan, ada yang namanya profilaksis, ARV selama masa hamil, terus melahirkan dengan 

cara sesar, tidak memberikan ASI, tapi susu formula. Dan istri saya sedang hamil 

sekarang dan ikut program PMTCT” (Penasun, laki-laki, 25 tahun). 
 

Odha yang pernah mencabut gigi setelah mengetahui status HIV ada 201 orang 

(10%), sedangkan yang pernah menjalani operasi setelah mengetahui status HIV ada 113 

orang (5,6 %). Odha yang memberitahukan status HIV saat mencabut gigi dan menjalani 

operasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 30. Sebaran Odha Berdasarkan Perilaku Memberitahukan Status HIV Ketika 

Mencabut Gigi dan Menjalani Operasi Setelah Mengetahui Status HIV 

Odha memberitahukan status HIV pada dokter n % 

Memberitahukan dokter tentang status HIV saat cabut gigi  

- Ya 

- Tidak 

 

69 

119 

 

36,7 

63,3 

Memberitahukan dokter status HIV sebelum operasi  

- Ya 

- Tidak 

 

81 

22 

 

78,6 

21,4 

Total 100 

Odha yang tidak memberitahukan status HIV pada dokter gigi saat cabut gigi ada 

63,3 %. Odha yang tidak memberitahukan status HIV pada dokter saat operasi ada 21,4 %.  

Penelitian juga menemukan, Odha yang melakukan donor darah setelah mengetahui status 

HIV  ada 1,6 %.  

 Hasil kualitatif menunjukkan Odha ditolak tidak mendapatkan layanan dokter gigi 

pada saat mereka buka status terjadi sebagaimana ungkapan Odha berikut ini: 
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”Awalnya, teman-teman Odha cerita tentang pengalaman mereka ditolak oleh dokter gigi 

karena buka status. Ternyata saya juga mengalaminya. Akhirnya saya pindah ke dokter 

gigi yang lain, yang bayarannya lebih mahal” (IRT, 31 tahun). 

 

Jawaban pertanyaan-pertanyaan di pilar empat dikelompokkan menjadi berisiko, 

jika Odha tidak selalu menggunakan kondom saat berhubungan seksual, atau tidak selalu 

menggunakan jarum suntik steril, atau menutupi status HIV pada dokter saat mencabut 

gigi dan operasi, atau melakukan donor darah setelah mengetahui status HIV, atau Odha 

perempuan yang hamil tidak menggunakan program PMTCT. Jika tidak melakukan salah 

satu perilaku tersebut maka dikelompokkan menjadi perilaku tidak berisiko. 

 

Gambar 33. Sebaran Odha Berdasarkan Pilar Keempat: Tidak Menularkan ke 

Orang Lain 

 

Odha yang memiliki perilaku berisiko menularkan virus ke orang lain lebih dari 

20%, sedangkan yang memiliki perilaku tidak berisiko mencapai 73,9 %. Berdasarkan 

umur, ditemukan Odha yang memiliki perilaku tidak berisiko lebih banyak pada Odha 

yang berumur 40--45 tahun. Odha perempuan lebih banyak yang memiliki perilaku tidak 

berisiko daripada Odha laki-laki. Odha yang berpendidikan di atas SMA lebih banyak 

memiliki perilaku tidak berisiko. Odha waria lebih banyak memiliki perilaku yang tidak 

berisiko dalam penularan infeksi virus HIV ke orang lain daripada Odha dari populasi 

risiko lainnya. 
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Tabel 31. Sebaran Odha Berdasarkan Pilar Keempat: Tidak Menularkan Virus ke  

Orang Lain Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Populasi Risiko 

Karakteristik Odha Pilar Keempat : 

Tidak  menularkan  virus  ke  orang lain 

Total 

Tidak berisiko Berisiko 

n % n % N % 

Umur Odha 

- 20 - 29 tahun 

- 30 - 39 tahun 

- 40 - 45 tahun 

 

532 

688 

92 

 

73,3 

73,5 

80,7 

 

194 

248 

22 

 

26,7 

26,5 

19,3 

 

726 

936 

114 

 

100,0 

100,0 

100,0 

Jenis kelamin 

- Laki-laki 

- Perempuan 

 

901 

498 

 

73,6 

74,6 

 

324 

170 

 

26,4 

25,4 

 

1225 

668 

 

100,0 

100,0 

Pendidikan  

- Tidak tamat SMP 

- Tamat SMP 

- Tamat SMA 

- Tamat D3/S1/S2 

 

171 

266 

812 

130 

 

68,4 

73,5 

75,3 

72,2 

 

79 

96 

266 

50 

 

31,6 

26,5 

24,7 

27,8 

 

250 

362 

1078 

180 

 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Populasi risiko 

- Penasun 

- Ibu rumah tangga 

- Pelanggan seks 

- Pekerja seks 

- Pasangan risti 

- Waria 

- Gay 

 

548 

251 

130 

100 

94 

83 

53 

 

70,2 

77,7 

74,3 

72,5 

77,7 

88,3 

81,5 

 

233 

72 

45 

38 

27 

11 

12 

 

29,8 

22,3 

25,7 

27,5 

22,3 

11,7 

18,5 

 

781 

323 

175 

138 

121 

94 

65 

 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
 

 

3.5. Pilar Kelima : Melakukan Kegiatan-Kegiatan Positif 

Pilar kelima, menggambarkan kegiatan positif yang dilakukan oleh Odha setelah 

mengetahui status HIV. Kegiatan yang dilakukan pada 12 bulan terakhir sebagai berikut: 

 

Tabel 32. Sebaran Odha Berdasarkan Kegiatan yang Dilakukan 

Kegiatan Yang Dilakukan Pada 12 Bulan Terakhir n % 

Bekerja 

- Tidak 

- Ya 

 

541 

1474 

 

26,8 

73,2 

Kegiatan melanjutkan sekolah 

- Tidak 

- Ya 

 

111 

57 

 

66,1 

33,9 

Kegiatan kursus keterampilan 

- Tidak lagi 

- Rencana mengikuti kursus 

- Sedang/sudah mengikuti beberapa kursus 

 

1402 

178 

84 

 

84,3 

10,7 

5,0 

Melakukan kegiatan hobi 

- Tidak 

- Ya 

 

1069 

697 

 

60,5 

39,5 

Total 100 
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Odha yang bekerja pada 12 bulan terakhir, lebih banyak daripada yang tidak bekerja. 

Odha yang bekerja juga lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Odha yang tidak 

bekerja lebih banyak pada  kelompok ibu rumah tangga dan pasangan risiko tinggi. 

Odha lebih banyak yang tidak melakukan kegiatan hobi pada 12 bulan terakhir. 

Odha yang masih menjalani hobi setelah mengetahui status, lebih banyak pada Odha yang 

memiliki pendidikan tinggi daripada yang berpendidikan rendah.  

Ditemukan juga ada sebagian Odha yang melanjutkan sekolah setelah mengetahui 

status. Melanjutkan sekolah lebih banyak dilakukan oleh Odha laki-laki daripada  

perempuan. Kelompok risiko penasun yang paling banyak melanjutkan sekolah 

dibandingkan kelompok risiko lain. Demikian halnya dengan Odha yang merencanakan 

mengikuti kursus juga ada, walaupun persentasenya kecil. 

Keinginan untuk melanjutkan sekolah setelah mengetahui status tetap ada pada 

sebagian Odha, terutama setelah ia melalui masa-masa sulit akibat terinfeksi, baik secara 

fisik maupun psikologis, sebagaimana ungkapan Odha berikut ini: 

“Pengen melanjutkan S2, mau menunjukkan saja Odha juga bisa melanjutkan pendidikan.  

Ingin menunjukkan ini loh saya bisa sehat, saya bisa beraktivitas. Ingin membuktikan 

kepada orang lain” (Penasun, laki-laki, 31 tahun). 
 

Bukan hanya rencana melanjutkan kuliah, namun juga aktivitas melakukan pekerjaan 

pun tetap berjalan. Sebagian Odha lebih nyaman bekerja di sektor informal daripada 

bekerja di kantor, sebagaimana ungkapan Odha berikut ini: 

“Saya buka usaha warung sama internet kecil-kecilan. bukannya saya tidak mau bekerja 

di kantor tetapi takut ada stigma atau diskriminasi nantinya. Saya lebih nyaman kerja 

swasta daripada kerja dengan orang lain‖  

(Penasun, laki-laki, 34 tahun). 

 

Sebagian Odha berhenti dari pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan karena merasa 

memiliki fisik yang lemah. 

―Pekerjaan yang berat sudah aku tinggalkan. Sempat berpikir apa yang bisa aku lakukan 

ya? Apa bisa? Mungkin yang menghambat hanya di kerjaan yang berat, aku mulai 

menjaga pola makan dan istirahat yang cukup. Tetapi pas CD4 sudah naik aku tidak kuat, 

begadang, online sampai malam kondisi badan langsung drop. Jadi setelah minum obat 

aku langsung tidur. Jadi yang lebih bagus lagi punya HP yang bisa internetan jadi aku 

sambil istirahat sambil internetan. Sekarang aku jaga toko milik keluarga‖ (Gay, 31 

tahun). 
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Tabel 33. Sebaran Odha Belum Menikah Berdasarkan Rencana Untuk Menikah dan 

Memiliki Anak 

Rencana Untuk Menikah dan Memiliki Anak n % 

Rencana untuk menikah 

- Ada 

- Tidak ada 

 

633 

316 

 

66,7 

33,3 

Rencana untuk memiliki anak 

- Ada 

- Tidak ada 

 

566 

444 

 

56,0 

44,0 

Total 100,0 

 

Sebagian besar Odha memiliki rencana untuk menikah, walaupun Odha tersebut 

memiliki status janda atau duda (pasangan meninggal karena HIV). Odha laki-laki lebih 

banyak yang memiliki rencana untuk menikah dan membangun rumah tangga daripada 

Odha perempuan. Odha yang menyatakan rencana untuk menikah juga lebih banyak pada 

Odha penasun dan yang memiliki jenjang pendidikan tinggi. 

Selain rencana menikah, beberapa Odha juga memiliki rencana untuk memiliki 

anak. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar Odha juga merencanakan untuk 

memiliki anak setelah menikah dan bagi Odha yang sudah menikah juga memiliki rencana 

untuk memiliki anak. 

Rencana untuk menikah tetap dimiliki oleh Odha. Mereka cenderung mencari 

pasangan yang juga sesama Odha sebagaimana ungkapan Odha berikut ini: 

“Keinginan untuk menikah jujur tidak ingin menikah lagi. Kecuali kalau sama-sama 

 positif dan  ada yang menerima, tetapi kalau dia negatif apakah ada  

yang mau menerima saya?” (IRT, 35 tahun). 

 

Seiring dengan keinginan untuk menikah, bagi Odha yang berusia kurang dari 35 

tahun tetap memiliki keinginan untuk memiliki anak. 

“Saya sebelum mempunyai pasangan, sempat berpikir tidak  usah saja. Istilahnya paling 

bisa hidup selama 6 tahun.  Tapi saya menjalani tumbuh percaya diri, mungkin  

dari KDS. Contoh beberapa teman pernah istrinya non-reaktif, anaknya  

negatif. Dia bisa seperti itu, di situlah saya punya komitmen,  

kenapa saya tidak bisa?” (Penasun, laki-laki, 28 tahun). 
 

Aktivitas Odha dalam kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS 

menunjukkan sebagian besar pernah membantu Odha yang baru mengetahui status HIV, 

walaupun secara frekuensi ada yang menyatakan sering dan ada yang jarang. Sedangkan 

keterlibatan Odha dalam kegiatan penanggulangan HIV, masih belum mencapai 50 %. 
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Tabel 34. Sebaran Odha Berdasarkan Keterlibatan dalam Aktivitas Mendukung 

Odha Baru dan Penanggulangan HIV 

 

Aktivitas Mendukung Odha Baru & Penanggulangan HIV N % 

Keterlibatan dalam mendukung Odha 

- Tidak pernah 

- Jarang 

- Sering  

 

543 

570 

671 

 

30,4 

32,0 

37,6 

Keterlibatan dalam penanggulangan HIV 

- Tidak pernah 

- Jarang 

- Sering  

 

946 

463 

388 

 

52,6 

25,8 

21,6 

Total 100 
 

Semangat untuk membantu sesama Odha adalah bagian dari kesebayaan. Semangat 

ini terutama dilakukan terhadap Odha yang baru mengetahui statusnya, sebagaimana 

ungkapan berikut ini: 

“Motivasi saya mendirikan KDS adalah untuk  mensupport kepada teman yang IDU 

bahwa mereka tidak sendiri dan memiliki teman. Dengan teman-teman kami menggagas 

untuk membangun isu-isu yang berkaitan dengan stigma. Stigma itu luas, jadi stigma itu 

bukan hanya di masyarakat, tetapi sebenarnya dari sisi medis. Adanya stigma dan 

diskriminasi dari tenaga medis ini memotivasi kami mendirikan kelompok ini” 

 (Koordinator KP). 
 

 Semangat untuk menolong sesama tersebut kemudian didukung melalui berbagai 

macam kegiatan advokasi dan peningkatan kapasitas yang kemudian berlanjut masuk ke 

dalam sistem penanggulangan HIV/AIDS di tingkat lokal. 

“Tahun 2005, saat Kongres Nasional yang diadakan Yayasan Spiritia, saya mengikuti 

pertemuan dan saya bertemu dengan teman sebaya saya banyak sekali.  Saya mencoba  

membentuk sebuah kelompok dan mencoba mencari dukungan dari Dinkes bahwa dengan 

berkelompok bisa  bertemu teman sebaya, tidak merasa sendiri, dan bisa saling 

mendukung, dan itu menumbuhkan sebuah semangat yang selama ini mungkin tidak kami 

dapatkan” (Koordinator KP). 

 
 

Pengelompokan total skor kegiatan positif menunjukkan Odha sebagian besar 

memiliki banyak aktivitas.  

Gambar 34. Sebaran Odha Berdasarkan Pilar Kelima: Melakukan Kegiatan Positif 

  

Sedikit  
Aktifitas Positif 

43,7 % 

Banyak  
Aktifitas Positif 

56,3% 
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Odha yang memiliki banyak aktivitas positif lebih banyak pada Odha yang berumur 

30 – 39 tahun, namun persentasenya tidak jauh berbeda dengan kelompok umur yang lain. 

Odha yang memiliki banyak aktivitas positif lebih banyak dilakukan oleh Odha laki-laki 

daripada Odha perempuan. Odha yang berpendidikan tamat perguruan tinggi memiliki 

aktivitas positif lebih banyak daripada tingkat pendidikan yang lain. Odha waria yang lebih 

banyak memiliki kegiatan positif penasun, lebih banyak melakukan kegiatan positif 

dibandingkan populasi risiko yang lain. 

 

Tabel 35. Sebaran Odha Berdasarkan Pilar  Kelima: Melakukan Aktivitas Positif 

Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Populasi Risiko 

Karakteristik Odha Pilar Kelima :  

Melakukan Aktivitas Positif 

Total 

Banyak Sedikit 

N % n % N % 

Umur Odha 

- 20 - 29 tahun 

- 30 - 39 tahun 

- 40 - 45 tahun 

 

429 

585 

68 

 

55,9 

59,0 

56,2 

 

338 

407 

53 

 

44,1 

41,0 

43,8 

 

767 

992 

121 

 

100,0 

100,0 

100,0 

Jenis kelamin 

- Laki-laki 

- Perempuan 

 

804 

329 

 

61,8 

46,5 

 

496 

378 

 

38,2 

53,5 

 

1300 

707 

 

100,0 

100,0 

Pendidikan  

- Tidak tamat SMP 

- Tamat SMP 

- Tamat SMA 

- Tamat D3/S1/S2 

 

112 

178 

711 

122 

 

41,3 

46,7 

62,5 

64,2 

 

159 

203 

427 

68 

 

58,7 

53,3 

37,5 

35,8 

 

271 

381 

1138 

190 

 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Populasi risiko 

- Penasun 

- Ibu rumah tangga 

- Pelanggan seks 

- Pekerja seks 

- Pasangan risti 

- Waria 

- Gay 

 

569 

156 

87 

63 

66 

69 

29 

 

68,7 

45,9 

47,8 

44,4 

51,2 

67,1 

43,9 

 

259 

184 

95 

79 

63 

28 

37 

 

31,3 

54,1 

52,2 

55,6 

48,8 

32,9 

56,1 

 

828 

340 

182 

142 

129 

97 

66 

 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

 

3.6. Mutu Hidup Keseluruhan 

Mutu hidup keseluruhan diukur dari lima pilar (memiliki percaya diri, memiliki 

pengetahuan HIV, memiliki akses ketersediaan layanan dukungan, pengobatan, perawatan, 

tidak menularkan virus ke orang lain, dan melakukan kegiatan positif). Mutu hidup pada 

dapat dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 35. Sebaran Odha Berdasarkan Mutu Hidup Keseluruhan Pilar 

 Odha lebih banyak yang memiliki mutu hidup yang tinggi daripada yang rendah.  

 

Tabel 36. Sebaran Odha Berdasarkan Mutu Hidup Seluruh Pilar dengan Umur, 

Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Populasi Risiko 

Karakteristik Odha Mutu hidup Total 

Tinggi Rendah 

N % n % n % 

Umur Odha 

- 20 - 29 tahun 

- 30 - 39 tahun 

- 40 - 45 tahun 

 

622 

839 

107 

 

81,1 

84,6 

88,4 

 

145 

153 

14 

 

18,9 

15,4 

11,6 

 

767 

992 

121 

 

100,0 

100,0 

100,0 

Jenis kelamin 

- Laki-laki 

- Perempuan 

 

843 

431 

 

72,1 

66,4 

 

327 

218 

 

27,9 

33,6 

 

1170 

649 

 

100,0 

100,0 

Pendidikan  

- Tidak tamat SMP 

- Tamat SMP 

- Tamat SMA 

- Tamat D3/S1/S2 

 

133 

204 

795 

126 

 

56,1 

60,0 

76,0 

72,0 

 

104 

136 

251 

49 

 

43,9 

40,0 

24,0 

28,0 

 

237 

340 

1046 

175 

 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Populasi risiko 

- Penasun 

- Ibu rumah tangga 

- Pelanggan seks 

- Pekerja seks 

- Pasangan risti 

- Waria 

- Gay 

 

593 

212 

103 

79 

78 

72 

40 

 

78,2 

68,4 

61,3 

58,5 

66,1 

79,1 

64,5 

 

165 

98 

65 

56 

40 

19 

22 

 

21,8 

31,6 

38,7 

41,5 

33,9 

20,9 

35,5 

 

758 

310 

168 

135 

118 

91 

62 

 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
 

Odha yang memiliki mutu hidup tinggi lebih banyak pada Odha yang berumur 40-45 

tahun. Odha laki-laki mutu hidupnya lebih tinggi daripada Odha perempuan. Odha yang 

memiliki tingkat pendidikan tamat SMA lebih tinggi daripada Odha yang tidak tamat 

SMA. Odha waria dan Odha penasun lebih tinggi mutu hidupnya dibandingkan kelompok 

populasi risiko lainnya. 

Mutu hidup Odha secara keseluruhan meningkat karena adanya sebuah proses, mulai 

dari kepercayaan diri hingga memiliki motivasi dalam menjalankan kehidupan ke depan. 

Tinggi, 70% 

Rendah, 30% 
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“Menurut saya penyesalan itu percuma, karena penyesalan  adanya di belakang. Tidak 

pernah menyesalnya duluan. Jadi kalau penyesalan itu saya buang untuk masa depan. 

Bersama KDS saya jadi bisa memandang hidup ke depan. Memperbaiki yang sudah 

lewat” (Penasun, laki-laki 35 tahun). 

 

Adanya proses dalam meningkatkan mutu hidup secara keseluruhan juga diakui oleh 

Odha berikut ini: 

“Awalnya saya tidak bisa menerima, karena kondisi saya sedang hamil. Kaget juga 

dan kasihan sama janin di dalam tubuh saya. Bingung, saya bisa tertular dari mana, sama 

sekali tidak tahu tentang HIV. Setelah itu saya tes, MK dan konselor memberi tahu tentang 

penyakit HIV ini, bagaimana cara penularannya dan cara pencegahannya. Saya juga 

dirujuk untuk program PMTCT. Lama-lama saya bisa menerima status saya” (IRT, 31 

tahun). 

 

Mutu hidup Odha meningkat karena adanya dukungan yang sistemik. Pengaruh 

dukungan sebaya dalam meningkatkan mutu hidup Odha diungkapkan oleh KPA provinsi 

sebagaimana ungkapan berikut ini: 

“Sekarang saya melihat Odha kepercayaan dirinya sudah meningkat dan berani, 

walaupun masih ada ketidakberanian untuk membuka diri. Akan tetapi inisiatif yang 

ditunjukkan oleh KPA kota atau masyarakat yang peduli tentang bahaya narkoba dan HIV 

AIDS, itu bisa memperlihatkan “Aku pakai topeng”, hanya dia belum bisa 

mengungkapkan seperti itu, meskipun sudah ada sebagian yang sudah berani testimoni 

juga di depan publik. Menurut saya itu terjadi karena adanya dukungan sebaya, mereka 

menjadi percaya diri, pengetahuannya meningkat, dan tahu bagaimana pengobatan  yang 

benar” (KPAP). 

 

Melihat contoh keberhasilan Odha yang sudah berdaya merupakah salah satu cara 

yang efektif dalam meningkatkan mutu hidup Odha secara keseluruhan sebagaimana 

ungkapan berikut ini: 

“Saya melihat peran rekan sebaya dalam meningkatkan kepercayaan diri, pengetahuan, 

keterampilan dan untuk mencegah penularan kepada orang lain, seperti memutar film, 

bisa melihat ke belakang lagi. Odha perlu dimotivasi dan diperlihatkan  success story dari 

temen-temen Odha yang lain” (KPAP). 
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IV. DUKUNGAN SEBAYA 

 

Dukungan sebaya adalah dukungan yang diberikan oleh sesama Odha untuk 

memperkuat mental Odha yang baru mengetahui status HIV. 

 

4.1. Kelompok Dukungan Sebaya 

Sejarah dukungan sebaya di Indonesia diawali oleh berkumpulnya 2 sampai 3 Odha 

yang memiliki kesamaan dalam kejiwaan: senasib karena status HIV. Mereka saling 

membantu untuk memperkuat kepribadian yang lainnya. Sejalan dengan waktu pertemuan, 

beberapa Odha yang memiliki kesamaan nasib melakukan pembentukan kelompok yang 

memiliki struktur organisasi sederhana. Kelompok ini bernama Kelompok Dukungan 

Sebaya (KDS). 

Pengertian KDS adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih orang yang 

terinfeksi dan/atau terpengaruh langsung oleh HIV untuk berkumpul dan saling 

mendukung. Pengertian KDS menurut Odha dalam angket antara lain: 

“Kelompok yang beranggotakan orang yang terinfeksi HIV AIDS atau yang tidak 

terinfeksi tapi memiliki kepedulian pada Odha “ 

 

“Kelompok Odha/Ohidha saling mendukung dan motivasi” 

 

“Perkumpulan Odha dan Ohidha untuk sering informasi dan saling memberi 

dukungan  

Tujuan umum dari KDS adalah untuk mencapai mutu hidup yang lebih baik bagi 

Odha dan Ohidha. Metode pembentukan KDS sangat beragam. Beberapa KDS terbentuk 

karena merupakan inisiasi individu untuk berkelompok namun ada pula yang merupakan 

inisiasi ketika bertemu dan mengenali kebutuhan untuk berkelompok di suatu wilayah. 

KDS melakukan aktivitas kegiatan di tingkat kabupaten atau kotamadya. Data Spiritia 

(2010) menyatakan jumlah KDS yang sudah berdiri di Indonesia, sejak tahun 1995 

diperkirakan 240 KDS. Namun saat ini, KDS yang masih aktif ada 199 KDS di 120 

kabupaten atau kota di 21 provinsi. KDS yang melakukan pembinaan dan memotivasi 

terbentuknya KDS baru dan membina beberapa KDS, dapat berubah status menjadi 

Kelompok Penggagas (KP). 

Bentuk kegiatan KDS yang dilakukan antara lain pertemuan tertutup, pertemuan 

terbuka, pertemuan bulanan, studi club, seminar/workshop, pelatihan HIV, pertemuan 

Odha se-provinsi atau se-kabupaten atau kota. Hasil angket menunjukkan kegiatan yang 

sering dilakukan oleh KDS sebagai berikut : 
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Tabel 37. Sebaran Odha Dukungan KDS Berdasarkan Frekuensi Keikutsertaan 

Kegiatan KDS 

 

Bentuk Kegiatan KDS N % 

Pertemuan Tertutup 

- Tidak pernah 

- Jarang 

- Sering  

 

137 

291 

649 

 

12,7 

27,0 

60,3 

Pertemuan Terbuka 

- Tidak pernah 

- Jarang 

- Sering 

 

200 

349 

528 

 

18,6 

32,4 

49,0 

Pertemuan Bulanan 

- Tidak pernah 

- Jarang 

- Sering 

 

234 

428 

415 

 

21,7 

39,7 

38,5 

Pertemuan Studi Club 

- Tidak pernah 

- Jarang 

- Sering 

 

303 

349 

425 

 

28,1 

32,4 

39,5 

Seminar atau Workshop 

- Tidak pernah 

- Jarang 

- Sering 

 

444 

444 

189 

 

41,2 

41,2 

17,5 

Pelatihan HIV 

- Tidak pernah 

- Jarang 

- Sering 

 

443 

419 

215 

 

41,1 

38,9 

20,0 

Pertemuan Odha provinsi atau 

kabupaten/kota 

- Tidak pernah 

- Jarang 

- Sering 

 

641 

323 

113 

 

59,5 

30,0 

10,0 

 

Odha lebih banyak yang sering mengikuti pertemuan tertutup, pertemuan terbuka, 

pertemuan bulanan, dan kelompok belajar. Sedangkan kegiatan seperti seminar atau 

workshop, pelatihan HIV dan pertemuan Odha se-provinsi atau kabupaten atau kota jarang 

dilakukan. 

Manfaat KDS menurut Odha yang didukung oleh dukungan sebaya antara lain 

adalah sebagai wadah untuk berbagi perasaan (99,5%), wadah untuk mendapatkan 

pengetahuan tentang HIV/AIDS (99,8 %), wadah yang membantu untuk ketersediaan 

layanan pengobatan dan perawatan serta layanan perubahan perilaku (99,7 %),  wadah 

yang sebaya dan sesama Odha (99,7%), wadah menjaga kerahasiaan (99,1%), wadah yang 

memberikan motivasi hidup (99,4 %), dan wadah sebagai keluarga kedua yang aman dan 

nyaman (99,5 %). 
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Kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh teman sebaya ketika pertama kali 

bertemu di KDS antara lain berbagi tentang perasaan diri sendiri (71,3 %), berkaitan 

dengan pengetahuan dasar (99,7 %), berkaitan dengan kelompok dukungan sebaya (99,8 

%), serta berkaitan dengan tempat layanan, pengobatan, dan perawatan (99,6 %). Peran 

dari teman sebaya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 38. Sebaran Odha yang Didukung KDS Berdasarkan Informasi Teman Sebaya 

di KDS Dalam Memberikan Informasi HIV dan Tempat Layanan Kesehatan 

Informasi Yang Diberikan 

Teman Sebaya di KDS 

Pendapat Odha 

Sering Jarang Tidak pernah 

n % n % n % 

Pengetahuan Dasar HIV/AIDS 948 91,1 88 8,5 5 0,5 

Pengetahuan Pengobatan ARV 932 90,4 91 8,8 8 0,8 

Pengetahuan Infeksi Oportunistik 809 79,2 176 17,2 36 3,5 

Pencegahan positif HIV 850 83,7 139 13,7 26 2,6 

Tempat Layanan Kesehatan 813 81,1 163 16,3 26 2,6 

 

Odha yang didukung oleh dukungan sebaya menyatakan paling besar proporsi 

yang menyatakan Odha sering menerima informasi dari teman sebaya tentang pengetahuan 

dasar HIV/AIDS yaitu 91,1 %. Sedangkan proporsi yang terbesar dari pendapat Odha yang 

menyatakan tidak pernah mendapatkan pengetahuan infeksi oportunistik sebesar 3, 5 %. 

Saat ini, Odha yang mendapatkan dukungan dari KDS dapat dilihat pada gambar berikut 

ini: 

 

Gambar 36. Sebaran Odha Berdasarkan Mendapatkan Dukungan dari Kelompok 

Dukungan Sebaya (KDS) 

 
 

Hasil penelitian ini diperoleh pada sebagian Odha yang mendapatkan  dukungan 

dari KDS. Proporsi mendapatkan dukungan sebaya antara Odha laki-laki dan Odha 

perempuan hampir sama. Odha yang didukung oleh KDS lebih banyak yang memiliki 

pendidikan tamat SMA 

Mendapatkan  
dukungan KDS 

53% 

Tidak Mendapatkan 
Dukungan KDS 

47% 
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Tabel 39. Sebaran Odha Berdasarkan Dukungan dari KDS dengan Jenis Kelamin 

dan Pendidikan 

Dukungan KDS Jenis Kelamin Pendidikan 

Laki-laki Perempuan Tidak 

tamat 

SMP 

Tamat 

SMP 

Tamat 

SMA 

Tamat 

PT 

Mendapatkan 

dukungan KDS  

 

53,5 % 

 

53,2 % 

 

49,4 % 

 

49,6 % 

 

57,2 % 

 

46,2 % 

Tidak mendapatkan 

Dukungan 

KDS 

 

46,5 % 

 

46,8 % 

 

 

50,6 % 

 

50,4 % 

 

42,8 % 

 

53,7 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Pada tabel 39, perbandingan Odha yang mendapat dukungan KDS dengan yang 

tidak mendapat dukungan KDS, sama banyaknya antara Odha laki-laki dan Odha 

perempuan. Odha mendapatkan dukungan KDS lebih banyak pada Odha berpendidikan 

tamat SMA, sedangkan Odha yang tidak mendapatkan dukungan KDS lebih banyak yang 

memiliki pendidikan tamat PT. 

Tabel 40. Sebaran Odha Berdasarkan Dukungan KDS dengan Populasi Risiko 

Dukungan 

KDS 

Populasi Risiko 

Penasun IRT Pelanggan 

seks 

Pekerja 

seks 

Pasangan 

Risti 

Waria Gay 

Mendapatkan 

dukungan 

KDS  

 

60,3 % 

 

54,1 % 

 

33,0 % 

 

45,8 % 

 

50,4 % 

 

 

71,1 % 

 

 

53,0 % 

Tidak 

mendapatkan 

Dukungan 

KDS 

 

39,7 % 

 

45,9 % 

 

67,0 % 

 

54,2 % 

 

49,6 % 

 

28,9 % 

 

47,0 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Pada tabel 40 Odha yang mendapatkan dukungan KDS paling banyak pada 

populasi risiko waria. Sedangkan Odha yang tidak mendapatkan dukungan KDS lebih 

banyak pada populasi risiko pelanggan seks. 

 

4.2. Kelompok Penggagas 

Pengertian KP adalah kelompok  atau wadah dukungan sebaya yang berubah fungsi 

yaitu sebagai pengambil dan pelaksana inisiatif atau gagasan untuk mencapai mutu hidup 

Odha dan Ohidha yang lebih baik dengan melayani pembentukan, penguatan, dan 

pengembangan KDS dengan prinsip kesetaraan. KP melakukan aktivitas kegiatan di 

tingkat provinsi atau kabupaten atau kota. KP provinsi melakukan aktivitas di tingkat 

provinsi, dan menjadi inisiatif dalam pembentukan KP kabupaten dan kotamadya. 
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Perkembangan kelompok sampai Mei 2011 telah terbentuk 18 KP provinsi, 8 KP 

kabupaten atau kota di 21 provinsi. Prosedur pembentukan KP dimulai berdasarkan 

inisiatif kelompok dukungan sebaya ketika jumlah anggota dan kebutuhan sudah tidak 

dapat dipenuhi secara menyeluruh oleh KDS. Pembentukan KP dilakukan dengan metode 

yang beragam. Ada yang merupakan inisiatif sebuah KDS, ada pula yang merupakan 

gabungan beberapa KDS atau individu. Tidak ada metode baku dalam hal ini. Semuanya 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan anggota. Dalam memudahkan akses dan 

kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pihak, KP diupayakan untuk berbadan hukum 

dengan prinsip kemandirian. 

Berdasarkan hasil angket, Odha mengetahui kelompok-kelompok penggagas, yang 

antara lain adalah kelompok yang membawahi kelompok-kelompok kecil dan kelompok 

yang mewadahi KDS. Agar Odha tidak dikucilkan, maka diharapkan Odha bisa bernaung 

di bawah  KDS, donatur KDS, fasilitator dan pendukung KDS, KDS yang sudah 

dilegalisasikan, dan lain-lain. 

Selain sebagai sumber informasi mengenai HIV, wadah dukungan sebaya 

berperan dalam pemberdayaan Odha untuk meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan 

dirinya, serta dukungan sebaya untuk mendorong kepatuhan minum obat dan 

memprakarsai prinsip pencegahan positif. Wadah dukungan sebaya juga berperan 

mengembangkan dan membangun jaringan serta sistem rujukan bersama-sama dengan 

pihak lain. Koordinasi dalam sistem wadah dukungan sebaya dengan prinsip yang 

menjunjung tinggi kebersamaan dan kerja sama antara KP dan KDS baik di tingkat 

provinsi maupun kabupaten atau kota, akan membentuk mekanisme dukungan tanpa batas 

teritorial. 

 

4.3. Sistem Dukungan Sebaya 

Keberadaan KP di tingkat provinsi dan KDS di tingkat kabupaten atau kota 

membentuk suatu sistem layanan dukungan sebaya Odha. Dari keberadaan KP di tingkat 

provinsi dan KDS di tingkat kabupaten, membagi wilayah menjadi 3 kelompok: 

1. Wilayah pertama memiliki KP dan KDS 

2. Wilayah kedua memiliki KP namun tidak memiliki KDS 

3. Wilayah ketiga tidak memiliki KP dan Tidak memiliki KDS. 

Dalam sub bab ini, ditemukan bagaimana sistem dukungan sebaya dapat melakukan 

penjangkauan total (total coverage), yaitu adanya perbedaan proporsi yang bermakna 

dalam mutu hidup pada wilayah sistem dukungan sebaya, dan adanya perbedaan proporsi 

peran KDS dalam mutu hidup.  
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4.3.1. Penjangkauan Total 

Sistem dukungan sebaya mampu melakukan penjangkauan ke Odha dan melakukan 

pendataan. Sampai Desember 2010, kasus yang dilaporkan lewat dukungan sebaya 

mencapai 38 % dari kabupaten atau kota yang dilaporkan mempunyai kasus AIDS. Di 

tahun 2010, sistem dukungan sebaya mampu mendukung 11.917 Odha di 20 provinsi. 

7,641 Odha diantaranya adalah Odha yang baru mengetahui dirinya terinfeksi HIV. 

Pada tingkat kabupaten KDS melakukan penjangkauan dan pendataan Odha. Hasil 

kegiatan penjangkauan dan pendataan yang dilakukan KDS dilaporkan ke Kelompok 

Penggagas (KP). KP kemudian melaporkan ke sistem dukungan sebaya di tingkat nasional. 

Data berikut ini adalah Odha yang sudah dijangkau dan didata oleh sistem 

dukungan sebaya di bawah koordinasi Spiritia  sampai Desember 2010. 

 

Tabel 41. Sebaran Odha yang Dijangkau dan Didata oleh Dukungan Sebaya 

Provinsi n % 

NAD 86 0,72 

Sumatera Utara 707 5,93 

Sumatera Barat 154 1,29 

Riau 73 0,61 

Kepulauan Riau 50 0,42 

Lampung 282 2,37 

Jambi 113 0,95 

DKI Jakarta 3179 26,68 

Banten 553 4,64 

Jawa Barat 3155 26,47 

Jawa Tengah 775 6,5 

Yogyakarta 280 2,35 

Jawa Timur 1009 8,47 

Bali 324 2,72 

Nusa Tenggara Barat 113 0,95 

Nusa Tenggara Timur 362 3,04 

Kalimantan Barat 252 2,11 

Sulawesi Selatan 223 1,87 

Sulawesi Utara 209 1,75 

Gorontalo  18 0,15 

Total 11.917. 100 

          Sumber : Laporan Tahunan Spiritia 2010 

 

Tabel 41 menunjukkan data Odha yang dijangkau oleh dukungan sebaya paling 

banyak adalah wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Penjangkauan total dapat dilakukan 

karena adanya kemudahan Odha menghubungi KDS dan KP sebagai suatu sistem 

dukungan sebaya. Keberadaan KDS, kemudahan menghubungi KDS, dan keikutsertaan 

kegiatan KDS menurut Odha yang mendapat dukungan KDS sebagai berikut: 
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Tabel 42. Sebaran Odha Dukungan KDS Berdasarkan Pengetahuan Keberadaan 

Lokasi, Kemudahan Menghubungi KDS, Keikutsertaan Kegiatan KDS dan 

Frekuensi Pertemuan KDS 

Variabel  n % 

Pengetahuan Keberadaan Lokasi KDS 

- Tidak Tahu 

- Tahu beberapa lokasi 

- Tahu semua lokasi 

 

65 

853 

138 

 

6,2 

80,8 

13,1 
   

Menghubungi KDS 

- Sangat Sulit 

- Sulit 

- Mudah 

- Sangat Mudah 

 

6 

60 

827 

161 

 

0,6 

5,7 

78,5 

15,3 
   

Keikutsertaan Kegiatan KDS 

- Pernah 

- Tidak Pernah 

 

962 

62 

 

93,9 

6,1 
   

Pertemuan Dengan KDS 

- Tidak Pernah 

- 1 kali 

- 2 – 3 kali 

- > 4 kali 

 

11 

220 

406 

389 

 

1,1 

21,4 

39,6 

37,9 
   

Total  100 

 

Odha yang didukung KDS paling banyak menyatakan mengetahui beberapa lokasi 

KDS, walaupun masih ada juga yang tidak mengetahui lokasi KDS. Odha yang didukung 

KDS menyatakan mudah menghubungi KDS. Odha dukungan KDS pernah mengikuti 

kegiatan KDS. Odha yang didukung oleh KDS lebih banyak yang menyatakan pernah 

mengikuti kegiatan KDS. Pertemuan dengan KDS dalam sebulan paling banyak 2-3 kali. 

 

Tabel 43. Sebaran Odha dengan Dukungan Sebaya Berdasarkan Pengetahuan 

Lokasi KP Provinsi 

Pengetahuan & Kemudahan menghubungi KP N % 

Pengetahuan Keberadaan Lokasi KP Provinsi  

- Tidak Tahu 

- Tahu  

 

426 

587 

 

42,1 

57,9 
   

Menghubungi KP Provinsi  

- Sangat Sulit 

- Sulit 

- Mudah 

- Sangat Mudah 

 

63 

251 

510 

90 

 

6,9 

27,5 

55,8 

9,8 
   

Total  100 
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Odha yang didukung KDS lebih banyak mengetahui keberadaan kelompok 

penggagas di tingkat provinsi. Odha yang didukung KDS lebih banyak yang menyatakan 

mudah untuk menghubungi kelompok penggagas. 

Tabel 44. Cara KP dan KDS dalam Penjangkauan dan Pendataan 

KP KDS 

Penjangkauan 

KP melakukan kunjungan rumah dan 

rumah sakit, mendekati kelompok yang 

berisiko. 

KDS melakukan kunjungan ke rumah, 

rumah sakit, mendatangi teman-teman yang 

berisiko untuk VCT. 

Pendataan 

Memberikan laporan naratif ke Spiritia. Memberikan laporan naratif ke KP. 
 

Kegiatan penjangkauan adalah salah satu bagian dari uraian pekerjaan yang 

dilakukan oleh KP, sebagaimana diungkapkan seorang KP berikut ini: 

―Kami  sudah mempunyai program untuk melakukan penjangkauan dan kita tinggal  

menunggu konfirmasi dari KP,  MK atau VCT nya kan banyak kita dibantu dari situ‖ 

(Koordinator KDS). 
 

Membuat pangkalan data kelompok terdampak serta membuat laporan kuantitatif 

dan narasi adalah bagian dari pekerjaan rutin yang dilakukan oleh KP dan KDS. Hal 

tersebut sesuai dengan ungkapan KDS berikut ini: 

“Memberikan laporan rutin ke KP setiap bulan dan selalu diundang dalam 

pertemuan rutin bersama KPA di kota dan provinsi, beberapa kali pernah d undang  juga 

dalam penyusunan Renstra di tingkat kota‖ (Koordinator KDS). 

Pendataan yang dilakukan beberapa pihak sebenarnya juga menjadi sumber masalah 

sebagaimana terungkap oleh KDS berikut ini: 

―Banyak LSM yang mengaku-ngaku Odha pada saat ada pertemuan-pertemuan tetapi di 

saat Odha ada yang membutuhkan bantuan LSM tidak mau membantu. Kelemahan kami 

adalah tidak mempunyai data base Odha‖ (Koordinator KDS). 
 

Bahkan, perbedaan pendapat tentang pengelolaan pangkalan data antara KP dan 

Pemerintah menjadi masalah sebagaimana terungkap dalam pernyataan KP berikut ini. 

 

―Saya rasa kami tidak memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah karena ada 

beberapa hal nilai-nilai idealisme yang berbeda. Umpamanya kayak mereka minta data 

mereka sediakan. Jadi semua informasi tentang HIV, layanan itu ada. Jadi kita wajib 

memberikan ke mereka sementara mereka gak menyediakan. Gak sehat buat kita 

seharusnya KPA menyediakan resources di sini, apakah full time, part time, what  ever lah 

paling tidak bukan staf yang tidak digaji oleh KPA kemudian kami wajib mengirimkan 

laporan kepada mereka ke JAI” (Koordinator KP). 
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4.3.2. Sistem Dukungan Sebaya Terhadap Mutu Hidup Odha 

Dukungan sebaya membentuk suatu sistem dalam melakukan penjangkauan dan 

pendampingan kepada Odha yang baru mengetahui status HIV. Sistem dukungan sebaya 

bekerja dalam tingkat kabupaten atau kota dan provinsi serta nasional. Dengan adanya 

sistem dukungan sebaya ini maka wilayah Indonesia terbagi tiga, yaitu wilayah dengan 

sistem dukungan sebaya penuh, wilayah dengan sistem dukungan sebaya parsial, dan 

wilayah tanpa sistem dukungan sebaya. Disebut wilayah dengan sistem dukungan sebaya 

penuh, jika wilayah tersebut memiliki KP dan KDS. Disebut wilayah dengan sistem 

dukungan sebaya parsial, jika wilayah tersebut memiliki KDS saja, sedangkan wilayah 

tanpa KP dan KDS disebut wilayah tanpa sistem dukungan sebaya. Hasil penelitian yang 

menunjukkan adanya perbedaan proporsi antara wilayah sistem dukungan sebaya dengan 

pilar mutu hidup Odha, dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 45. Sebaran Odha Berdasarkan Wilayah Keberadaan Sistem Dukungan 

Sebaya dengan Masing-Masing Pilar Mutu Hidup 

Pilar  

Mutu Hidup Odha 

Sistem Dukungan Sebaya PR 

(95 % CI) 

P 

value Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 

n % n % n % 

Pilar 1 : 

Percaya diri 

- Percaya diri 

- Cukup percaya diri 

 

 

925 

861 

 

 

51,8 

48,2 

 

 

67 

76 

 

 

46,9 

53,1 

 

 

3 

13 

 

 

18,8 

81,3 

W1: 4,655 

(1,322-16,393) 

W2: 3,820 

(1,044-13,984) 

W3: 1 

 

 

0,018 

         

Pilar 2 : 

Pengetahuan HIV 

- Baik 

- Cukup Baik 

 

 

1625 

200 

 

 

89,0 

11,0 

 

 

110 

37 

 

 

74,8 

25,2 

 

 

14 

2 

 

 

87,5 

12,5 

W1: 2,733 

(1,831-4,079) 

W2:1 

W3:2,355 

(0,511-10,849) 

 

 

0,000 

         

Pilar 3 : 

Akses Layanan 

Dukungan,Pengobatan, 

dan perawatan 

- Banyak 

- Sedikit 

 

 

 

 

1570 

213 

 

 

 

 

88,1 

11,9 

 

 

 

 

127 

13 

 

 

 

 

90,7 

9,3 

 

 

 

 

14 

2 

 

 

 

 

87,5 

12,5 

 

W1:1,053 

(0,238-4,665) 

W2: 1,396 

(0,285-6,828) 

W3: 1 

 

 

 

0,640 

         

Pilar 4 : 

Tidak menularkan 

Virus ke orang lain 

- Tidak berisiko 

- Berisiko 

 

 

 

1301 

434 

 

 

 

75 

25 

 

 

 

89 

56 

 

 

 

61,4 

38,9 

 

 

 

11 

5 

 

 

 

68,8 

31,3 

W1: 1,886 

(1,327-2,681) 

W2: 1 

W3: 1,384 

(0,457-4,195) 

 

 

0,001 

         

Pilar 5 : 

Melakukan kegiatan 

Positif 

- Banyak 

- Sedikit  

 

 

 

1064 

786 

 

 

 

57,5 

42,5 

 

 

 

69 

80 

 

 

 

46,3 

53,7 

 

 

 

2 

14 

 

 

 

12,5 

87,5 

W1: 9,476 

(2,147-41,813) 

W2: 1,569 

(1,123-2,194) 

W3: 1 

 

 

0,000 

 



  83 

Tabel 45 menunjukkan Odha yang percaya diri lebih banyak pada wilayah 1, karena 

wilayah 1 memiliki sistem dukungan sebaya yang lengkap (ada KP dan ada KDS). Hal ini 

menunjukkan adanya perbedaan proporsi percaya diri Odha pada wilayah yang memiliki 

sistem dukungan sebaya lengkap dengan wilayah yang tidak memiliki sistem dukungan 

sebaya. Wilayah 1 berpeluang untuk memiliki Odha yang percaya diri 4,655 kali daripada 

wilayah 3 (95 % CI 1,322-16,393), dan wilayah 2 berpeluang untuk memiliki Odha yang 

percaya diri 3,820 kali daripada wilayah 3 (95 % CI 1,044-13,984). 

Pilar kedua yaitu pengetahuan HIV. Odha yang memiliki pengetahuan baik lebih 

banyak pada wilayah 1 yang memiliki sistem dukungan sebaya lengkap (KP dan KDS). 

Wilayah 1 berpeluang untuk memiliki Odha yang pengetahuan HIV baik 2,733 kali 

daripada wilayah 2 (95 % CI 1,831-4,079), dan wilayah 3 berpeluang untuk memiliki 

Odha yang pengetahuan HIV baik 2,355 kali daripada wilayah 3 (95 % CI 0,511-10,849). 

Odha yang memiliki banyak akses dukungan layanan, pengobatan, dan perawatan 

lebih banyak pada wilayah 2 yang memiliki sistem dukungan sebaya parsial. Odha yang 

memiliki sedikit akses dukungan layanan, pengobatan, dan perawatan lebih banyak pada 

wilayah 3, karena wilayah ini tidak memiliki sistem KP dan KDS, hal ini menunjukkan 

adanya perbedaan memiliki akses dukungan layanan, pengobatan, dan perawatan pada 

wilayah yang memiliki sistem dukungan sebaya parsial dengan wilayah yang tidak 

memiliki sistem dukungan sebaya. Wilayah 1 berpeluang untuk memiliki banyak akses 

dukungan layanan, pengobatan, dan perawatan 1,053 kali daripada wilayah 3 (95 % CI 

0,238-4,665), dan wilayah 2 berpeluang untuk memiliki Pilar 3 : akses layanan dukungan, 

pengobatan, dan perawatan 1,396 kali daripada wilayah 3 (95 % CI 0,285-6,828).  

Pilar keempat, yaitu tidak menyebabkan orang lain terinfeksi virus HIV, 

menunjukkan Odha yang memiliki perilaku tidak berisiko dalam penyebab infeksi HIV 

lebih banyak pada wilayah 1, yaitu wilayah yang memiliki sistem dukungan sebaya 

lengkap (KP dan KDS). Sedangkan Odha yang memiliki perilaku berisiko dalam infeksi 

HIV lebih banyak pada wilayah 2 yaitu wilayah yang memiliki sistem dukungan sebaya 

parsial. Wilayah 1 berpeluang untuk memiliki Odha yang memiliki perilaku tidak berisiko 

dalam infeksi HIV 1,886 kali daripada wilayah 2 (95 % CI 1,327-2,681), dan wilayah 3 

berpeluang untuk memiliki Odha yang berperilaku tidak berisiko 1,3,84 kali daripada 

wilayah 2 (95 % CI 0,457-4,195). 

Odha yang melakukan kegiatan positif lebih banyak pada wilayah 1 yang memiliki 

sistem dukungan sebaya lengkap (ada KP dan ada KDS). Wilayah 1 berpeluang untuk 

memiliki Odha yang banyak melakukan kegiatan positif  9,476 kali daripada wilayah 3 (95 

% CI 2,147-41,813), dan wilayah 2 berpeluang untuk memiliki Odha yang banyak 
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melakukan kegiatan positif 1,569 kali daripada wilayah 3 (95 % CI 1,123-2,194). Hasil uji 

statistik menunjukkan ada perbedaan proporsi antara wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3 

dengan mutu hidup Odha pada pilar 1, 2, 4, dan 5 (P value > 0,05). Hasil uji proporsi 

antara wilayah sistem dukungan sebaya dengan mutu hidup secara keseluruhan juga 

menunjukkan hasil yang signifikan. Proporsi mutu hidup tinggi lebih banyak dimiliki oleh 

wilayah 1 karena Odha yang tinggal di wilayah sistem dukungan sebaya lengkap akan 

memiliki mutu hidup tinggi 2,460 kali dibandingkan yang tinggal di wilayah 3 (95 % CI 

1,017 – 6,591). 

 

Tabel 46. Sebaran Odha Berdasarkan Wilayah Keberadaan Sistem Dukungan 

Sebaya dengan Mutu Hidup Seluruh Pilar 

. 

 

Mutu 

Hidup 

Odha 

Sistem Dukungan Sebaya PR 

(95 % CI) 

P 

value Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 

n % n % n % 

Tinggi  

Rendah 

1188 

483 

71,1 

28,9 

80 

55 

59,3 

40.7 

8 

8 

50,0 

50,0 

W1: 2,460 (1,017-6,591) 

W2: 1,455 (0,515-4,109) 

W3: 1 

0,003 

         

 

4.3.3. Peran Dukungan Sebaya Terhadap Mutu Hidup Odha 

Peran kelompok dukungan sebaya terhadap mutu hidup Odha pada tabel 47 Odha 

yang percaya diri lebih banyak adalah Odha yang mendapatkan dukungan sebaya. Odha 

yang mendapatkan dukungan sebaya 3,281 lebih banyak memiliki percaya diri daripada 

yang tidak mendapatkan dukungan sebaya (95 % CI 2,723 – 3,953). Odha yang memiliki 

pengetahuan HIV baik, lebih banyak pada Odha yang mendapatkan dukungan sebaya. 

Odha yang mendapatkan dukungan sebaya 9,444 lebih banyak memiliki pengetahuan baik 

daripada yang tidak mendapatkan dukungan sebaya (95 % CI 6,430 – 13,869). 

Odha yang memiliki banyak akses ketersediaan layanan dukungan, pengobatan dan 

perawatan lebih banyak pada yang mendapatkan dukungan sebaya. Odha yang 

mendapatkan dukungan sebaya 6,617 lebih banyak memiliki banyak akses ketersediaan 

layanan dukungan, pengobatan, dan perawatan daripada yang tidak mendapatkan 

dukungan sebaya (95 % CI 4,670-9,376). 

Odha yang memiliki perilaku tidak berisiko terinfeksi HIV lebih banyak pada yang 

mendapatkan dukungan sebaya. Odha yang mendapatkan dukungan sebaya 1,513 lebih 

banyak memiliki perilaku tidak berisiko terhadap infeksi HIV daripada yang tidak 

mendapatkan Dukungan Sebaya (95 % CI 1,232-1,859). 
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Odha yang banyak melakukan kegiatan positif lebih banyak pada yang mendapatkan 

dukungan sebaya. Odha yang mendapatkan dukungan sebaya 5,005 lebih banyak memiliki 

banyak kegiatan positif daripada yang tidak mendapatkan dukungan sebaya (95 % CI 

4,138-6,055).  

Tabel 47. Sebaran Odha Berdasarkan Dukungan Sebaya Dengan Masing-Masing 

Pilar Mutu Hidup 

 

 

Mutu 

Hidup 

Odha 

Dukungan Sebaya  

 

PR 

(95 % CI) 

 

 

P value 

Mendapatkan 

dukungan 

sebaya 

Tidak 

mendapatkan 

dukungan 

sebaya 

n % n % 

Pilar 1 : 

Percaya Diri 

- Percaya diri 

- Cukup Percaya diri 

 

 

680 

377 

 

 

64,3 

35,7 

 

 

315 

573 

 

 

35,5 

64,5 

 

 

3,281 (2,723-3,953) 

1 

 

 

0,000 

Pilar 2 : 

Pengetahuan HIV 

- Baik 

- Cukup Baik 

 

 

1038 

32 

 

 

97,0 

3,0 

 

 

711 

207 

 

 

77,5 

22,5 

 

 

9,444 (6,430-13,869) 

1 

 

 

0,000 

Pilar 3 : 

Akses ketersediaan 

Layanan Dukungan, 

Pengobatan dan 

Perawatan 

- Banyak akses 

- Banyak akses 

 

 

 

 

 

1025 

42 

 

 

 

 

 

96,1 

3,9 

 

 

 

 

 

686 

186 

 

 

 

 

 

78,7 

21,3 

 

 

 

 

 

6,617 (4,670-9,376) 

1 

 

 

 

 

 

0,000 

Pilar 4 : 

Tidak menularkan 

virus ke orang lain 

- Tidak Berisiko 

- Berisiko 

 

 

 

801 

232 

 

 

 

77,5 

22,5 

 

 

 

600 

263 

 

 

 

69,5 

30,5 

 

 

 

1,513 (1,232-1,859) 

1 

 

 

 

0,000 

Pilar 5 : 

Melakukan Kegiatan 

Positif 

- Banyak 

- Sedikit 

 

 

 

796 

281 

 

 

 

73,9 

26,1 

 

 

 

339 

599 

 

 

 

36,1 

63,9 

 

 

 

5,005 (4,138-6,055) 

1 

 

 

 

0,000 

 

Pada tabel 48, hasil mutu hidup secara keseluruhan menunjukkan adanya 

perbedaan proporsi secara bermakna antara Odha yang mendapatkan dukungan dari 

dukungan sebaya dengan yang tidak mendapatkan dukungan sebaya. Odha yang 

mendapatkan dukungan sebaya memiliki mutu hidup tinggi 6,901 kali daripada yang tidak 

mendapatkan dukungan sebaya (95 % CI 5,491 – 8,673). 
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Tabel 48. Sebaran Odha Berdasarkan Mendapatkan Dukungan Sebaya dengan Mutu 

Hidup Seluruh Pilar 

 

 

Mutu 

Hidup 

Odha 

Dukungan Sebaya  

 

PR 

(95 % CI) 

 

 

P value 

Mendapatkan 

dukungan 

sebaya 

Tidak 

mendapatkan 

dukungan 

sebaya 

n % n % 

Tinggi 

Rendah  

880 

133 

86,9 

13,1 

396 

413 

48,9 

51,1 

6,901 (95% 5,491-8,673) 

1 

0,000 

 
 

 

Ada perbedaan proporsi bermakna antara mendapatkan dukungan dari KDS 

dengan mutu hidup semua pilar. Hasil persepsi Odha tentang pengaruh hubungan 

pertemanan dengan KDS dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 49. Sebaran Odha Berdasarkan Persepsi Pengaruh Hubungan Pertemanan 

dengan Kelompok Dukung Sebaya 

 

Pilar Mutu hidup 

Pengaruhi Hubungan Dengan Kelompok Dukungan Sebaya 

Sangat Tidak 

Mempengaruhi 

Tidak 

Mempengaruhi 

Mempengaruhi Sangat 

mempengaruhi 

n % n % n % n % 

Percaya Diri Odha 66 6,3 196 18,6 554 52,5 240 22,3 

Pengetahuan Odha 60 5,7 136 12,9 575 54,7 280 26,6 

Akses Layanan 

Dukungan,Pengobatan 

dan Perawatan 

 

 

13 

 

 

1,3 

 

 

20 

 

 

2,0 

 

 

737 

 

 

71,9 

 

 

255 

 

 

24,9 

Tidak Menularkan 

Virus ke Orang Lain 

 

18 

 

1,8 

 

51 

 

5,0 

 

604 

 

58,8 

 

354 

 

34,5 

Melakukan Kegiatan 

Positif 

 

10 

 

0,9 

 

20 

 

1,9 

 

724 

 

69,3 

 

290 

 

27,8 

 

Odha yang mendapat dukungan sebaya menyatakan lebih dari 50 % hubungan 

pertemanan dengan kelompok dukung sebaya mempengaruhi percaya diri Odha, 

pengetahuan Odha, akses layanan dukungan, pengobatan dan perawatan, tidak menularkan 

virus ke orang lain, dan melakukan kegiatan positif. Namun antara 0,9 % sampai 6,3 % 

yang menyatakan sangat tidak mempengaruhi. Hasil kualitatif dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 
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Tabel 50. Hasil Kata Kunci Data Kualitatif: Pilar Pertama ‘Punya Kepercayaan Diri’ 

ONDS ODS 

Dulu Sekarang Dulu Sekarang 

Menerima Status 

Stres, minder, mau 

bunuh diri, frustrasi, 

merasa sendiri, 

putus asa, malu. 

Lebih baik karena 

ada perhatian 

keluarga, mulai 

percaya diri. 

Kecewa, marah, 

frustrasi, mau bunuh 

diri, malu, diam, 

putus asa, stres, 

down, kehilangan 

teman, merasa 

sendiri. 

Termotivasi, percaya 

diri dari KDS, 

mendapat contoh 

positif dan teman 

senasib (role model), 

ada tempat untuk 

sharing curhat. 

Membuka Status 

Takut, malu untuk 

buka status, 

membuka status 

dengan keluarga dan 

pasangan, menutup 

status dari tetangga. 

Tetap menutup 

status, berani buka 

status ke pasangan. 

Takut dijauhi dan 

ditinggalkan, takut 

mendapatkan 

perlakuan 

diskriminasi, malu 

buka status, tidak 

percaya diri, merasa 

tidak ada 

manfaatnya buka 

status. 

Buka status dengan 

keluarga, pasangan 

dan KDS. Menutup 

status di tetangga, 

berani buka status di 

publik. 

Berinteraksi Sosial 

Ada diskriminasi, 

takut, minder, malu, 

merasa terhina. 

Lama-lama biasa 

saja, cuek, menutup 

diri. 

Diskriminasi di 

tetangga, biasa saja, 

cuek. 

Ada perubahan lebih 

baik karena melihat 

KDS yang percaya 

diri, bergaul seperti 

biasa, bergaul biasa 

karena tetangga 

tidak tahu. 
 

Dalam hal memiliki kepercayaan diri, semua Odha dengan dukungan sebaya 

menerima status terinfeksi HIV melalui proses pendampingan KDS. Peran KDS sangat 

penting karena ada nasib yang sama di antara mereka, sebagaimana ungkapan berikut ini: 

“Waktu teman KDS memperkenalkan diri ’Saya juga positif’, saya merasa senang 

ada teman senasib” (Penasun, laki-laki 25 tahun). 
 

Namun, meskipun menerima status, namun belum tentu Odha mau membuka 

statusnya kepada orang lain di luar KDS. Bahkan kepada keluarga sekali pun karena 

kekhawatiran terjadinya diskriminasi seperti yang dialami oleh Odha yang lain. Hal itu 

diungkapkan oleh Odha berikut ini: 

“Sama keluarga belum membuka status karena pengalaman dari teman-teman yang 

lain ketakutan, takut diusir dari rumah” (IRT, 30 tahun). 
 

Meski pun sudah bisa menerima status serta membuka status pada KDS dan 

keluarga, namun belum tentu Odha mau membuka statusnya kepada orang lain, terutama 
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di tempat bekerja. Tidak membuka status, dianggap lebih nyaman bagi Odha untuk tetap 

berinteraksi secara sosial. 

“Teman-teman kerja tidak ada yang tahu, tetangga tidak ada yang tahu, tapi teman gereja 

kayaknya ada yang tahu soalnya waktu saya tes CD4. Kalau sudah tes CD4 orang sudah 

tahu arahnya ke mana gitu. Nah yang kebetulan pegawai di situ ada teman gereja. Tapi 

saya berusaha biasa-biasa saja. Saya jarang bergaul di rumah karena memang saya 

sering ke luar kota” (Penasun, laki-laki, 31 tahun). 
 

Sementara Odha tanpa dukungan sebaya juga mendapatkan dukungan dari 

lingkungannya. Sebagian Odha tanpa dukungan sebaya tidak bisa menerima statusnya 

yang terinfeksi HIV, sebagaimana ungkapan berikut ini: 

 

“Tidak, untuk minder tidak, pikiran saya itu udah macam-macam. Kayak tidak 

makan  3 hari,  lemas dan linglung. Yah,  mau gimana lagi,  kita kan gak bisa mundur ke 

belakang” (Penasun, laki-laki,29 tahun). 
  

Perasaan minder, takut dijauhkan oleh orang, dan tidak ada yang  mendampingi 

membuat Odha menarik diri dari pergaulan dan menutup statusnya, sebagaimana ungkapan 

Odha tanpa dukungan sebaya berikut ini; 

“Kalau sampai orang lain tahu, dia akan menjauhkan kita. Dari sanalah agak 

sedikit rasa minder, mending diem di rumah ngurung diri gitu aja. Sampai sekarang takut 

berhadapan dengan orang lain“ (IRT, 20 tahun). 
  

Peran keluarga sangat penting dalam mendukung kepercayaan diri Odha. Dukungan 

keluarga tidak hanya menguatkan perasaan bahwa Odha tidak dibuang dan dikucilkan, 

namun juga berpengaruh terhadap pengobatannya, sebagaimana ungkapan Odha tanpa 

dukungan sebaya berikut ini: 

“Saya bilang sama dokter tidak mungkin hal ini saya pikul sendiri. Kita melihat masalah 

ini cukup berat.  Jadi butuh dukungan ketika keluarga tahu pasti saya d tolak jadi saya 

butuh teman seseorang yang menolong saya. Jadi saya minta dokter untuk sampaikan hal 

ini kepada mama saya. Dokter yang menyampaikan hal ini kepada mama saya, yang tadi 

nya mama saya tidak menerima. Tetapi puji Tuhan sekarang mama saya sudah bisa 

menerima” (IRT, 27 tahun). 
 

Besarnya peranan pasangan kepada Odha untuk dapat terus mengikuti kegiatan 

dukungan sebaya sangat besar, sebagaimana ungkapan berikut ini: 

“Karena dorongan pertama itu anak dan istri. Tanpa dorongan istri, saya tidak akan 

masuk ke KDS. Karena waktu itu saya belum kuat naik sepeda motor. Jadi sama istri di 

anterin naik angkutan umum. Makanya saya sangat bersyukur karena ketemu istri dan 

teman2 KDS‖ (Penasun, 36 tahun). 
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Tabel 51. Hasil Kata Kunci Data Kualitatif : Pilar Kedua ‘Punya Pengetahuan’ 

ONDS ODS 

Dulu Sekarang Dulu Sekarang 

Pengetahuan Dasar HIV 

Pengetahuan minim 

tentang HIV, 

pengetahuan rendah, 

tidak tahu sama 

sekali. 

Belajar sendiri, dari 

dokter, ada 

keluarga yang 

menjelaskan, 

belajar di seminar, 

belajar di klinik 

VCT, dapat buku 

atau leaflet. 

Tidak tahu apa-apa 

tentang HIV, 

pengetahuan rendah, 

tingkat pendidikan 

rendah, lugu. 

Ada KDS tempat 

belajar, di close 

meeting bisa 

bertanya, ikut 

seminar-seminar, 

dokter suka 

diundang, bisa tanya 

kapan saja, ada 

keterbatasan bahasa 

daerah dan 

pendidikan yang 

rendah, senang 

karena KDS senasib. 

Pengobatan ARV 

Tidak tahu tentang 

pengobatan, HIV 

tidak ada obatnya, 

sama sekali tidak 

tahu. 

Tanya ke dokter, 

bingung tentang 

efek samping, 

bosan minum obat 

dan putus minum 

obat. 

Sama sekali tidak 

tahu, takut untuk 

minum obat, HIV 

tidak ada obatnya. 

Bisa tanya ke KDS 

tentang pengobatan 

kapan saja, ada 

lembar fakta Spiritia 

bisa dibaca, tahu ada 

efek samping obat 

dan tanya ke KDS, 

diingatkan untuk 

setel alarm HP untuk 

jam minum obat. 

Infeksi Oportunistik 

Tidak tahu IO, 

bukan bagian dari 

infeksi HIV. 

Tahu IO dari buku, 

dijelaskan dokter, 

masih tidak tahu 

tentang IO. 

Sama sekali tidak 

tahu tentang IO, 

istilah IO saja tidak 

tahu. 

Sudah tahu tentang 

IO, ternyata saya 

sudah mengalami 

IO. 
 

KDS memiliki peran besar dalam peningkatan pengetahuan Odha. Semua Odha 

dengan dukungan sebaya mengaku bertambah pengetahuannya tentang pengetahuan dasar 

HIV,  pengobatan ARV dan infeksi oportunistik. Hal ini terjadi karena pengetahuan 

tersebut diberikan, baik secara langsung dengan mengundang dokter, diskusi, maupun dari 

buku-buku yang diberikan di KDS. 

“Banyak peran KDS. Menurut saya, KDS sangat berperan. Satu kemaren saya gak tahu 

informasi seperti ini,banyak saya dapat informasi dari KDS. Tentang pengetahuan dasar 

HIV, cara berinteraksi dengan teman-teman. Saya bilang gak mungkin saya bisa jawab ini 

kalau bukan KDS. Kalau saya pribadi saya lihat dari CD4 saya 127 sampai 1030 ya 

mungkin dari teman-teman KDS juga” (Penasun, laki-laki, 28 tahun). 
 

Selain sebagai tempat untuk berkumpul dan mencurahkan pendapat, salah satu 

peran penting KDS adalah menjadi contoh atau role model bagi Odha untuk pemberdayaan 

positif, sebagaimana ungkapan berikut ini:  
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“Sumber pengetahuannya sudah jelas. Ada buku-buku, lembar informasi. Teman-teman 

KDS lebih kepada role model pengobatan ARV untuk saya” (IRT, 35 tahun). 
 

Sebagian Odha tanpa dukungan sebaya tidak mengalami peningkatan pengetahuan 

tentang HIV/AIDS. Tidak bertambahnya pengetahuan tentang HIV/AIDS bisa disebabkan 

oleh ketidakterpaparan terhadap informasi. 

“Saya ndak pernah tahu tentang HIV. Ndak pernah  lihat dari TV atau koran tentang 

penyakit HIV ini” (Pelanggan, laki-laki, 35 tahun). 
 

Ketidaktahuan tentang infeksi oportunistik terjadi, meskipun yang bersangkutan 

mengalami infeksi oportunistik. 

“Apa yah? Sakit batuk  gak sembuh-sembuh. Udah sembuh, ke dokter, batuk lagi terus 

sama demam gitu.  Sampai sekarang tidak tahu tentang infeksi opurtunistik” 

 (Penasun, laki-laki, 31 tahun). 
 
 

 

 

Tabel 52. Hasil Kata Kunci Data Kualitatif: Pilar Ketiga ‘Punya Akses Terhadap 

Layanan Dukungan, Pengobatan dan Perawatan’ 

ONDS ODS 

Dulu Sekarang Dulu Sekarang 

Layanan Dukungan 

Keluarga dan 

pasangan 

memberikan 

dukungan, sendirian, 

sedih, frustrasi. 

Keluarga dan 

pasangan 

mendukung, 

sendirian. 

Dokter memberikan 

dukungan moril, 

keluarga 

mendukung, takut 

bicara dengan 

pasangan. 

KDS memberikan 

dukungan moril, 

KDS datang ke 

rumah (home visit), 

curhat dan sharing 

untuk mendukung. 

Layanan Pengobatan 

Sendirian, tidak tahu 

akses, tidak punya 

teman, 

mengandalkan 

dokter. 

Dokter, VCT, 

keluarga, pasangan, 

sendirian. 

Konsultasi dengan 

dokter, bingung 

untuk curhat, perlu 

tanya tentang efek 

samping minum 

obat. 

Bisa tanya ke KDS, 

dapat tips untuk 

kepatuhan minum 

obat, bisa pinjam 

obat. 

Layanan Perawatan 

Keluarga yang 

ngurus, sendirian, 

bingung. 

Pergi ke VCT, 

repot, tidak ada 

yang menjelaskan. 

Keluarga dan 

pasangan mengurus, 

bingung dengan 

biaya. 

KDS membantu 

mengurus jamkesda, 

ada teman senasib 

yang membantu, 

komunikasi ke RS 

lebih gampang 

karena dibantu. 

 

 Peran KDS juga sangat penting dalam memberikan informasi tentang akses 

layanan dukungan. Odha dengan dukungan sebaya mengetahui tentang akses terhadap 

layanan dukungan, pengobatan, dan perawatan. Pengetahuan ini didapat dari adanya 

komunikasi yang terjalin di dalam kelompok. 
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“Dokter di klinik VCT tidak menjelaskan, tapi cuma kasih tau sebentar saja. Kalau teman-

teman KDS itu menjelaskan panjang lebar dan jelas sekali. Kalau saya belum jelas, saya 

juga bisa telpon” (IRT, 35 tahun). 
 

 

KDS berupaya untuk membantu Odha dalam mengakses layanan yang ada  

sehingga Odha merasa nyaman untuk bertanya. 

“Saya tidak tau bagaimana cara-cara mengakses layanan yang ada.  Pokoknya kalau ada 

keperluan untuk mengakses layanan yang ada, KDS siap membantu” (Penasun,laki-laki, 

30 tahun). 
 

 

Untuk  menguatkan tingkat kepatuhan dalam pengobatan, peran KDS juga sangat 

penting dalam menginformasikan tentang hal-hal yang terkait dengan pengobatan ARV. 

“Teman KDS mengingatkan bahwa minum ARV ko minum jam 9 pagi dan jam 9 malam. 

Tapi kalau jam 8 pagi ya jam 8 malam itu jangan sampai telat. Mereka juga mengingatkan 

supaya dipasang alarm” (Waria, 48 tahun). 
 

 

Sebagian Odha tanpa dukungan sebaya tidak mendapatkan informasi terhadap 

layanan dukungan untuk HIV/AIDS.  Ketidaktahuan tersebut kemungkinan besar 

disebabkan karena keterbatasan informasi yang diperoleh oleh Odha. 

“Informasi paling dari dokter saja. Pernah ada pertemuan istri saya dikasih buku  dan 

saya membacanya saat di rumah informasi tentang HIV” (IRT, 27 tahun). 
 

Keterbatasan informasi yang didapat, dapat berkurang bila Odha tanpa dukungan 

sebaya mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, atau pasangannya sebagaimana 

ungkapan Odha berikut ini: 

“Ada satu teman yang care banget, sampai sekarang pun hubungan kita masih baik. Dia 

Odha  juga. Yang merekomendasikan rehab, dia juga. Dia juga kenal sama istri, sering 

komunikasi dengan istri. Mungkin kalau kita ndak punya teman, susah juga. Mau ke rehab 

sendiri, malu juga” (Penasun, laki-laki, 32 tahun). 

 

 

Tabel 53. Hasil Kata Kunci Data Kualitatif: Pilar Keempat ‘Perilaku Pencegahan’ 

 

ONDS ODS 

Dulu Sekarang Dulu Sekarang 

Kondom 

Tidak pernah pakai 

kondom karena 

tidak tahu itu bisa 

mencegah 

penularan, pakai 

kondom gak enak, 

sudah terlanjur sakit 

kenapa harus pakai 

kondom. 

Selalu pakai 

kondom tahu dari 

dokter, kadang-

kadang pakai. 

Tidak pernah pakai 

kondom karena tidak 

tahu itu berisiko, 

tidak pakai kondom 

karena pasangan 

menolak, tidak pakai 

kondom karena gak 

enak. 

Pernah punya 

pikiran lepas 

kondom tapi 

diingatkan KDS, 

selalu pakai kondom 

untuk mencegah 

penularan. 
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Jarum Suntik 

Sharing jarum, gak 

tau kalau bahaya. 

Sudah tidak lagi 

sharing jarum. 

Tidak tahu tentang 

metadon, tidak tau 

tentang faktor risiko 

bertukar jarum, 

melakukan sharing 

jarum. 

Ikut rehab, tahu dari 

KDS, sudah tidak 

lagi sharing jarum, 

gak pernah relaps 

karena gak boleh di 

KDS. 

PMTCT 

Tidak tahu PMTCT, 

Odha akan cepat 

mati tidak mungkin 

bisa punya anak. 

Tidak tahu 

PMTCT, tidak ikut 

PMTCT, gak 

pernah ada yang 

bicara tentang 

PMTCT, tau 

PMTCT dari 

dokter. 

Tidak tahu PMTCT, 

tidak tahu bahwa 

Odha yang hamil 

bisa menularkan ke 

bayinya. 

Tahu PMTCT dari 

KDS, ikut program 

PMTCT. 

 

Kesadaran untuk tidak menularkan infeksi HIV kepada orang lain adalah perubahan 

perilaku yang terjadi setelah adanya proses peningkatan pengetahuan dan pembangunan 

motivasi untuk menghentikan penularan. Dalam pertemuan-pertemuan dengan KDS, 

kesadaran untuk melakukan pencegahan dilakukan secara intensif. Perubahan perilaku 

yang terjadi adalah dalam hal pemakaian kondom. 

“Sebelumnya saya sama sekali tidak mengetahui bagaimana caranya tidak 

menularkan kepada orang lain. Saya pakai kondom. Dari pertemuan dengan kelompok 

dukungan saya sadar bahwa hubungan seksual adalah salah satu pintu masuk HIV. Jadi 

saya tidak mau orang yang saya sayang tertular karena penyakit HIV” (Penasun, laki-

laki, 30 tahun). 

 

Selain pemakaian kondom, perubahan perilaku yang juga sangat penting adalah 

dalam hal tidak lagi berbagi jarum suntik. 

“Sebelumnya saya tau status saya sharing jarum. Dan teman-teman saya sharing 

hampir semua sudah meninggal. Dokter di klinik VCT memberikan penjelasan tentang 

perilaku saya yang berisiko. Saya sangat menyesal. Setelah tahu positif saya tidak pernah 

berhubungan seksual lagi dengan pacar saya. Saya juga tidak pernah lagi sharing  

 jarum. KDS mengingatkan untuk Stop HIV!” (Penasun, laki-laki, 30 tahun). 
 

Bahkan, untuk masalah narkoba menjadi peraturan dalam KDS, yaitu bagi yang 

masih menggunakan narkoba tidak diperkenankan untuk bergabung dalam kelompok. Hal 

itu diterapkan untuk mencegah terjadinya relaps di antara pemakai narkoba. 

“Kita dituntut untuk memberdayakan Odha itu. Ketika teman-teman tidak siap 

dalam program-program pemberdayaan, tidak hanya pengetahuan yang dibagikan. 

Apakah itu mereka bisa berdaya, kita memberitahukan bahwa HIV status ini tidak boleh 

menularkan kepada orang lain. Tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi perilaku, 

misalnya jangan pakai Narkoba lagi!”(Koordinator KP). 
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Sebagian Odha tanpa dukungan sebaya belum memiliki upaya pencegahan untuk 

menularkan pada orang lain. Tidak menggunakan kondom dilakukan karena suami istri 

sudah terinfeksi. 

“Semenjak kita tahu status, kita tidak pernah memakai pengaman apapun. Karena 

merasa dua-dua sudah terinfeksi. Tapi walau begitu, kita tidak pernah memasukkan 

sperma itu ke dalam, artinya dengan cara sendiri, dikeluarkan di luar. Karena virus yang 

mengidap di dalam, itu belum tentu sama apa yang diidap pada lawan jenis. Kan pasti 

berbeda ,takutnya pas waktu kalau dimasukkan malah akan lebih cenderung ke kitanya” 

(IRT, 26 tahun). 

 

Memiliki kegiatan yang positif adalah tetap memiliki pandangan yang positif dalam 

menjalani kehidupan, seperti tetap bekerja, melakukan hobi, memiliki rencana berkeluarga, 

dan memiliki anak. Sebagian Odha dengan dukungan sebaya tetap tidak mengalami 

perubahan meskipun mendapat pendampingan dukungan sebaya. 

 

“Dulu saya pikir tidak mungkin berkeluarga. Harapan seperti itu pasti ada. Cuma saya 

berpikir lagi, dengan kerjaan seperti ini, apakah saya mampu menghidupi keluarga saya. 

Tapi teman-teman di KDS memberikan gambaran ada harapan untuk berkeluarga. Yang 

penting sekarang saya dapat pekerjaan dulu yang lebih baik dari sekarang” (Penasun, 

laki-laki, 31 tahun). 

 

Hal yang sama juga dialami oleh Odha tanpa dukungan sebaya. Tidak memiliki 

semangat untuk meneruskan pendidikan karena sudah tidak memiliki semangat dan tidak 

ada yang mendorong. 

 

“Masuk SMP cuma sebentar gak diterusin, karena pacuan hidup saya untuk sekolah gak 

ada. Karena saya pikir sekolah itu belajar, jadi gak perlu belajar sama guru. Saya belajar 

sama diri saya. Jadi guru saya adalah pengalaman saya.” (Penasun, laki-laki, 29 tahun). 
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Tabel 54. Hasil Kata Kunci Data Kualitatif: Pilar Kelima ‘Kegiatan Positif’ 

ONDS ODS 

Dulu Sekarang Dulu Sekarang 

Sekolah 

Sudah gak semangat 

lagi sekolah, tidak 

punya harapan dan 

semangat. 

Berhenti sekolah, 

tidak punya niat 

lagi meneruskan 

sekolah. 

Sudah gak semangat 

lagi sekolah. 

Punya semangat 

sekolah lagi, mau 

nunjukin kalau Odha 

juga bisa punya 

pendidikan tinggi. 

Bekerja 

Tidak kuat yang 

mengandalkan fisik, 

banyak bolos, gak 

punya harapan 

punya pekerjaan, 

mengalami 

diskriminasi, 

minder, malu. 

Lebih senang 

bekerja di sektor 

informal, malu, 

wiraswasta. 

Tidak kuat yang 

mengandalkan fisik, 

banyak bolos, gak 

punya harapan 

punya pekerjaan. 

Lebih senang 

bekerja di sektor 

informal dan LSM 

Peduli AIDS,  bisa 

bekerja sebagai PNS. 

Menikah 

Odha sudah gak 

punya harapan 

menikah. 

Dokter 

menjelaskan 

ternyata Odha bisa 

menikah, tidak mau 

menikah. 

Odha sudah gak 

punya harapan 

menikah. 

Ternyata Odha bisa 

menikah, jadi tau 

cara mencegah 

penularan. 

Memiliki Anak 

Odha kalau punya 

anak pasti tertular 

juga, tidak mau 

punya anak. 

Dapat informasi 

dari dokter tentang 

program PMTCT. 

Gak mungkin punya 

anak, mau punya 

anak tapi takut kena 

HIV. 

Ternyata bisa ikut 

PMTCT, gak sempat 

ikut PMTCT, dapat 

informasi tentang 

PMTCT. 

 

 

4.4. Mitigasi Sosial 

Selain peran dukungan sebaya terhadap mutu hidup, ada peran lain yang dilakukan 

oleh Dukungan Sebaya, yaitu mitigasi sosial. Tugas mitigasi sosial adalah mengurangi 

dampak stigma dan diskriminasi pada Odha dan Ohidha. Hasil penelitian menunjukkan 

Odha yang mengalami stigma, paling banyak mendapatkan stigma dari dokter yaitu 12,5 

% dan paling sedikit mendapatkan stigma dari lingkungan kursus. Stigma dari tetangga 

juga melebih 10 %. Sedangkan stigma dari orang tua mencapai 9,1 %. Namun hasil juga 

menunjukkan persentase tidak terjadi stigma pada Odha lebih besar daripada terjadi 

stigma. 
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Tabel 55. Sebaran Odha yang Mendapatkan Stigma 

 

Personal yang melakukan stigma pada Odha 

Odha yang mengalami stigma 

Pernah Tidak Pernah 

N % n % 

Dokter 251 12,5 1758 87,5 

Orang Tua 183 9,1 1826 90,9 

Kakak 158 7,9 1851 92,1 

Adik 134 6,7 1875 93,3 

Pasangan 137 6,8 1871 93,2 

Tetangga 238 11,9 1770 88,1 

Teman Kerja 147 7,3 1862 92,4 

Teman bukan sesama Odha 176 8,8 1833 91,2 

Lingkungan pekerjaan 108 5,4 1901 94,6 

Lingkungan sekolah 71 3,5 1936 96,5 

Lingkungan kursus 67 3,3 1941 96,7 

Lingkungan tempat ibadah 80 4,0 1929 96,0 

Lingkungan Rumah Sakit/puskesmas 196 9,8 1813 90,2 

 

Tabel 56. Sebaran Odha yang Mendapatkan Diskriminasi 

 

Personal yang melakukan diskriminasi pada Odha 

Odha yang mengalami diskriminasi 

Pernah Tidak Pernah 

N % n % 

Dokter 144 7,1 1865 92,6 

Orang Tua 96 4,8 1913 95,2 

Kakak 98 4,9 1911 95,1 

Adik 85 4,2 1924 95,8 

Pasangan 61 3,0 1948 97,0 

Tetangga 214 10,7 1795 89,3 

Teman Kerja 111 5,5 1897 94,5 

Teman bukan sesama Odha 133 6,6 1876 93,4 

Lingkungan pekerjaan 95 4,7 1914 95,3 

Lingkungan sekolah 82 4,1 1927 95,9 

Lingkungan kursus 77 3,8 1932 96,2 

Lingkungan tempat ibadah 93 4,6 1916 95,4 

Lingkungan Rumah Sakit/puskesmas 145 7,2 1864 92,8 

 

Diskriminasi paling banyak didapatkan Odha dari tetangga. Odha paling sedikit 

mendapatkan diskriminasi dari pasangan. Diskriminasi dari lingkungan rumah sakit atau 

puskesmas mencapai 7,2 %. Hasil penelitian menunjukkan persentase lebih banyak tidak 

terjadi diskriminasi pada Odha. 
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Tabel 57. Distribusi Ohidha yang Mendapatkan Stigma 

 

Personal yang melakukan stigma pada Ohidha 

Ohidha yang mengalami stigma di 

keluarganya 

Pernah Tidak Pernah 

N % n % 

Tetangga 283 14,1 1724 85,9 

Teman Kerja 131 6,5 1876 93,5 

Teman bukan sesama Odha 182 9,1 1825 90,9 

Lingkungan pekerjaan 94 4,7 1913 95,3 

Lingkungan sekolah 62 3,1 1945 96,9 

Lingkungan kursus 43 2,1 1964 97,9 

Lingkungan tempat ibadah 68 3,4 1939 96,6 

Lingkungan Rumah Sakit/puskesmas 77 3,8 1930 96,2 

 

Stigma pada keluarganya, paling banyak didapatkan Odha dari tetangga, yaitu 

sebanyak 14,1 %. Odha paling sedikit mendapatkan stigma keluarganya dari lingkungan 

kursus. Stigma pada Ohidha dari teman bukan sesama Odha ada 9,1 %. Hasil 

menunjukkan persentase lebih banyak tidak terjadi stigma pada Ohidha. 

Tabel 58. Sebaran Ohidha yang Mendapatkan Diskriminasi 

 

Personal yang melakukan diskriminasi pada Ohidha 

Ohidha yang mengalami 

diskriminasi di keluarganya 

Pernah Tidak Pernah 

N % n % 

Tetangga 211 10,5 1796 89,5 

Teman Kerja 93 4,6 1914 95,4 

Teman bukan sesama Odha 121 6,0 1886 94,0 

Lingkungan pekerjaan 81 4,0 1926 96,0 

Lingkungan sekolah 63 3,1 1944 96,9 

Lingkungan kursus 66 3,3 1941 96,7 

Lingkungan tempat ibadah 77 3,8 1930 96,2 

Lingkungan Rumah Sakit/puskesmas 108 5,4 1899 94,6 

 

Odha yang mengalami diskriminasi pada keluarganya, paling banyak mendapatkan 

dari tetangga yaitu 10,5 %. Odha paling sedikit mendapatkan diskriminasi keluarganya 

dari lingkungan sekolah. Diskriminasi pada Ohidha dari teman bukan sesama Odha ada 

6,0%. Hasil menunjukkan persentase lebih banyak tidak terjadi stigma pada Ohidha. 

Peran KDS dalam mengurangi stigma dan diskriminasi dinyatakan oleh Odha 

sebaya sebagai berikut : 
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Tabel 59. Sebaran Odha Berdasarkan Peran KDS pada Stigma dan Diskriminasi 

Peran KDS Dalam Stigma Dan 

Diskriminasi Pada Odha 

N % 

Sangat tidak membantu 

Tidak membantu 

Membantu 

Sangat membantu 

8 

31 

581 

254 

0,9 

3,5 

66,5 

29,1 

Total 874 100 

 

Odha yang didukung oleh Kelompok Dukungan Sebaya menyatakan hubungan 

pertemanan dengan Kelompok Dukungan Sebaya membantu mengurangi stigma dan 

diskriminasi pada Odha, yaitu 66,5 %. Sedangkan Odha yang menyatakan hubungan 

pertemanan dengan kelompok dukungan sebaya sangat tidak membantu dalam 

menyelesaikan stigma dan diskriminasi, hanya dinyatakan oleh 8 orang.  

Kejadian Stigma dan diskriminasi pada Ohidha yang mendapatkan bantuan dari 

Kelompok Dukung Sebaya sebagai berikut : 

 

 

Tabel 60. Distribusi Odha berdasarkan Peran Dukungan Sebaya pada Stigma dan 

Diskriminasi yang Terjadi pada Ohidha 

Peran Dukungan Sebaya Dalam 

Stigma Dan Diskriminasi Pada 

Ohidha 

N % 

Sangat tidak membantu 

Tidak membantu 

Membantu 

Sangat membantu 

7 

26 

562 

225 

0,9 

3,2 

68,5 

27,4 

Total 820 100 

 

Odha yang didukung oleh kelompok dukungan sebaya menyatakan hubungan 

pertemanan dengan Kelompok Dukungan Sebaya membantu mengurangi stigma dan 

diskriminasi pada keluarganya yaitu 68,5 %. Sedangkan Odha yang menyatakan hubungan 

pertemanan dengan kelompok dukungan sebaya sangat tidak membantu menyelesaikan 

stigma dan diskriminasi di keluarganya, hanya dinyatakan oleh 7 Odha. 
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Tabel 61. Hasil Kata Kunci Data Kualitatif: Stigma dan Diskriminasi 

ONDS ODS 

Dulu Sekarang Dulu Sekarang 

Stigma 

HIV penyakit 

kutukan, penderita 

HIV tidak bisa 

sembuh. 

Didampingi oleh 

keluarga dan LSM, 

masih tetap sendiri. 

Odha dianggap tidak 

baik, dibuka status 

oleh perawat 

sehingga banyak 

orang tahu dan 

mendapat cemooh. 

KDS membantu 

advokasi ke RS dan 

masyarakat, 

mengajak keluarga 

dalam pertemuan 

KDS. 

Diskriminasi 

Pemisahan alat 

makan karena TBC, 

diusir dari rumah, 

diusir dari kampung, 

pemisahan pakaian 

saat mencuci baju. 

Keluarga juga 

merasa  mendapat 

diskriminasi. 

Pemisahan alat 

makan karena TBC, 

diusir dari rumah 

dan tinggal di 

shelter, diusir dari 

kampung, pemisahan 

pakaian saat 

mencuci baju, tidak 

boleh memegang 

jenazah suami yang 

Odha tanpa sarung 

tangan. 

KDS membantu 

komunikasi dengan 

keluarga dan 

masyarakat, tidak 

ada pemisahan alat 

makan dan pakaian, 

pelatihan 

pemulasaraan 

jenazah. 

 

Semua Odha dengan dukungan sebaya mengakui bahwa KDS memiliki peran 

dalam pengurangan stigma dan diskriminasi yang dialami Odha pada lingkungan 

terdekatnya. 

―Tidak ada stigma dari keluarga karena ibu selalu saya ajak dalam pertemuan KDS. Tidak 

pernah mengalami stigma di keluarga. Tapi, tetangga iya pernah. Jadi Ibu tau tentang 

HIV‖ (IRT, 20 tahun). 

 

Sebagian rumah atau kantor KDS dipakai sebagai tempat singgah sementara untuk 

Odha yang mengalami diskriminasi di keluarganya, sebagaimana diungkapkan Odha 

berikut ini: 

“Saya merasa dulu keluarga sempat menolak kehadiran saya, akhirnya saya tinggal di 

KDS. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada stigma, tetapi tidak tahu juga yah kalau 

yang bicara di belakang saya‖ (Penasun, laki-laki, 30 tahun). 

 

Odha tanpa dukungan sebaya mengalami lebih banyak stigma dan diskriminasi. 

Bentuk yang sering terjadi adalah dijauhi dari pergaulan. Keluarga dekat memiliki peran 

yang sangat penting dalam pengurangan stigma dan diskriminasi ini. 

 

“Sedikit demi sedikit tidak ada orang yang mau datang ke rumah mama. Kalau dulu saya 

masih sehat itu saya punya teman itu banyak. Dulu kami sering makan pinang bareng 

sama teman-teman. Ya sekarang sudah berkurang. Mama suka bilang kepada mereka 
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seharusnya stigma itu harusnya di diri kita sendiri. Kita senang untuk menerima mereka 

daripada sembunyi-sembunyi. Jadi manusia itu harus hidup seperti ini” (IRT, 25 tahun). 

 

Keluarga yang menolak kehadiran Odha sama saja dengan memberikan stigma 

kepada Odha tanpa dukungan sebaya, sebagaimana ungkapan berikut ini: 

―Mereka itu pada berpikiran AIDS itu adalah orang yang sering sex bebas. Yang saya 

lihat dari orang tua dan adik saya, adik saya kan perempuan, sedih lihat saya, tapi gak 

ada celaan‖ (Penasun, laki-laki, 29 tahun). 

Diskriminasi pada umumnya terjadi jika ada stigma. Stigma muncul terkait dengan 

tingkat pengetahuan. Oleh karena itu, untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang 

terjadi,  salah seorang Odha tanpa dukungan sebaya memilih untuk menjelaskan tentang 

HIV kepada keluarga. 

“Akhirnya saya memberi pengetahuan tentang HIV kepada keluarga. Akhirnya mereka 

mengerti dan tidak menjauhi saya. Bahkan adik saya yang terakhir sangat pengertian, 

minum dan makan di tempat yang sama, tidak dipisahkan. Pakaian pun sering bergantian‖ 

(Penasun, laki-laki, 28 tahun.) 

Tidak adanya pengetahuan dasar tentang HIV/AIDS, menyebabkan munculnya 

beragam tindakan diskriminasi di kalangan keluarga,  sebagaimana ungkapan berikut: 

“Saya memisahkan pakaian anak saya, saya hanya mencuci pakaian cucu saya yang tidak 

terinfeksi HIV. Setelah saya mendapat pengalaman banyak, saya sudah mau mencuci 

pakaian anak saya dan memasak untuk dimakan bersama‖ (Ohidha). 

Diskriminasi juga terjadi di tingkat layanan kesehatan yang dilakukan oleh perawat 

dan bidan, sebagaimana ungkapan berikut ini: 

“Ketika saya sakit, mual, demam, saya pergi ke puskesmas. Ada seorang perawat yang 

bilang itu tidak ada obatnya dan perawat itu tidak mau bicara dengan kita. Ketika saya 

mau melahirkan, bidan tidak mau membantu setelah tahu status suami saya” (Ohidha). 
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V. KEBERLANJUTAN 

 

 

Keberlanjutan adalah kemampuan KP dan KDS mempertahankan keberadaan 

kelompok dan melakukan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga untuk dapat masuk ke 

dalam sistem penanggulangan HIV, di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Untuk variabel keberlanjutan, peneliti mendapatkan temuan dari hasil wawancara 

mendalam dengan KP, KDS, KPAP, KPAK dan Dinas Kesehatan Provinsi.  

5.1. Faktor Internal 

5.1.1 Kepemimpinan 

Pendiri KP dan KDS adalah Odha, yang sejak awal memiliki kebutuhan kuat untuk 

berkumpul. Motivasi awal mereka membentuk kelompok, semuanya berdasarkan 

kebutuhan untuk berbagi. Baik berbagi perasaan, berbagi pengetahuan sampai berbagi cara 

untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi.  

Berawal dari semangat untuk saling mendukung karena kebutuhan yang kuat untuk 

saling mendukung. Inisiatif seperti ini muncul karena sebagai orang yang juga terinfeksi 

mengalami masalah yang sama. Kuatnya kebutuhan untuk berkelompok kemudian menjadi 

dorongan yang sangat kuat untuk mendirikan kelompok. Dorongan tersebut diantaranya 

tercermin dari ungkapan Pendiri KP berikut ini. 

“Semangat kami mendirikan karena melihat kebutuhan, pertama dari teman-teman yang 

terinfeksi sendiri yang membutuhkan dukungan, pengetahuan, informasi, akses 

pengobatan karena masih banyak terjadi diskriminasi hubungan pertemanan dengan yang 

positif HIV. Kedua, di masyarakat ada ketidaktahuan tentang  HIV dan beberapa 

kelompok masyarakat dimana penggunaan Narkoba dan adanya pengusiran. Ketiga, dari 

respon pemerintah yang masih rendah.‖ (Koordinator KP) 

 

Kebutuhan untuk berkumpul diantaranya didorong oleh adanya berbagai 

permasalahan yang dialami oleh Odha. Mulai dari beratnya menerima status, pengetahuan 

yang rendah dan berbagai permasalahan yang merupakan akibat dari  kuatnya stigma di 

masyarakat. Adanya stigma ini membuat Odha sulit untuk mengakses layanan kesehatan, 

karena stigma juga terjadi di tingkat layanan kesehatan. 

Kesulitan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul jika dihadapi 

seorang diri menguatkan motivasi dalam membentuk kelompok. Motivasi ini sangat kuat 

dan mendorong Odha untuk membentuk kelompok. Hal itu didukung oleh ungkapan  

berikut ini. 
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Motivasi saya mendirikan Kelompok adalah untuk  mensupport kepada teman yang IDU 

bahwa mereka tidak sendiri dan memiliki teman. Dengan teman-teman kami menggagas 

untuk membangun isu-isu yang berkaitan dengan stigma. Stigma itu luas, jadi stigma itu 

bukan hanya di masyarakat, tetapi sebenarnya dari sisi medis. Adanya stigma dan 

diskriminasi dari tenaga medis ini memotivasi kami mendirikan kelompok ini. 

(Koordinator KP) 

 

Dorongan yang didukung atas dasar kebutuhan dan keinginan untuk memberikan 

dukungan tersebut kemudian menjadi motivasi yang kuat yang mempengaruhi kuatnya 

kepemimpinan di dalam kelompok. Pemimpin yang menjadi inisiator terbentuknya 

kelompok di tingkat provinsi maupun Kota/Kabupaten memiliki ikatan yang kuat dengan 

para anggotanya karena rasa senasib dan memiliki kebutuhan saling mendukung yang 

sama. 

Selain didorong oleh kebutuhan yang kuat untuk saling mendukung, kebutuhan 

untuk bertukar pendapat dan perasaan juga merupakan dorongan yang besar dari setiap 

kelompok. Kebutuhan tersebut menjadi dorongan bagi kelompok untuk terus berkumpul  

karena ada berbagai masalah yang muncul. Ada kebutuhan untuk berbagi perasaan 

dipertegas oleh KDS berikut ini. 

“Sharing, tukar pendapat, sharing perasaan itu penting karena untuk yang baru gabung 

karena bisa membuka dalam dirinya itu lebih berarti karena mencari informasi tentang 

HIV-AIDS”(Koordinator KDS) 

Pentingnya peran kepemimpinan di dalam kelompok disadari sebagai motor utama 

yang berperan penting terhadap keberlanjutan kelompok. Memiliki motivasi yang kuat 

yang mendorong anggota kelompok untuk terus bertemu ternyata tidak cukup. Semua KP 

dan KDS menyadari pentingnya tata kelola kelompok yang baik jika menginginkan 

kelompok terus ada. 

Pemimpin merupakan faktor penting yang menjadi motor penggerak keberlanjutan 

kelompok. Pemimpin berperan penting dalam mengarahkan, mendampingi dan 

membangun sistem manajemen. Mengawal keberlanjutan kelompok, dari kelompok 

informal menjadi kelompok yang formal.   

Diakui oleh salah seorang Koordinator KP bahwa pekerjaan rumah selanjutnya 

adalah membangun sistem manajemen yang harus dimulai dari tingkat pimpinannya. 

Kapasitas pemimpin yang bertanggungjawab diyakini mampu untuk membangun sistem 

manajemen kelompok. Meskipun, juga disayangkan bahwa seringkali kendala 

kepemimpinan seringkali terkendala dengan keterbatasan fisik akibat dari kendala sensor 
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motorik. Akibat kendala tersebut, Odha yang terkendala sensor  motoriknya, seringkali 

terpaksa diganti oleh orang lain meskipun baik kepemimpinannya sebagaimana ungkapan 

KP berikut ini. 

"PR kami adalah membangun sistem manajemen. Membangun sistem manajemen ini 

dimulai dari kepemimpinan, siapa sih pemimpinnya? Kalau pemimpinnya bertanggung 

jawab, maka saya yakin sistem manajemen bisa kita bangun. Untuk memberdayakan 

teman-teman dari komunitas, kadang kita terkendala dengan keadaan fisiknya. Ada Odha 

yang baik kepemimpinannya, tapi karena terkendala  sensor motoriknya. Karena  terkena 

toxoplasma, maka akhirnya saya terpaksa memilih orang lain. " (Koordinator KP) 

 

Hal penting yang dapat menjaga keberlanjutan kelompok dalam hal kepemimpinan 

adalah adanya kaderisasi dalam kelompok. Namun, persoalan kaderisasi ini merupakan 

persoalan yang serius juga. Tidak mudah melakukan kaderisasi dalam hal kepemimpinan 

dalam operasional kelompok. Terlalu figuritas, atau tidak ada yang mau menjalankan roda 

organisasi menjadi alasan kelemahan kaderisasi.  

“Saya sebenarnya mau ada kaderisasi di dalam menjalankan KP ini. Tapi sayangnya 

belum ada yang mau menggantikan saya. Semua mau saya yang jadi Ketua. Ada juga 

masalah konflik antar teman-teman yang perlu saya tengahi. Saya juga tidak mau 

terburu-buru ada pergantian ketua, jika nanti kelompok ini saya berikan kepada orang 

lain, orang itu bisa melakukan yang terbaik.”(Koordinator KP) 

 

 

5.1.2 Sumber Daya (Dana, Sarana/Prasarana, Manusia) 

Pembentukan kelompok ini, pada mulanya dimulai secara mandiri dan sukarela. 

Meskipun untuk mempertahankan independensi kelompok ini kelompok sering terbentur 

dengan persoalan dana operasional kelompok. Salah satu upaya yang ditempuh adalah 

dengan cara memiliki usaha yang hasilnya dapat digunakan untuk membiayai 

keberlanjutan kelompok yang hasilnya dapat digunakan untuk menambah pembiayaan 

operasional kelompok sebagaimana diungkapkan oleh seorang KP berikut ini. 

 

―Awalnya, saya dan teman  yang lain ingin membentuk sebuah kelompok. Tidak semuanya 

suka ber NGO. Mereka lebih memilih independent. Mereka punya usaha dan karya 

sendiri. Kami saling membantu, dari sisi ide, tenaga, dan juga dana operasional.‖ 

(Koordinator KP) 

 

Masalah pendanaan yang mengganggu operasional lembaga juga dialami oleh KP di 

wilayah Indonesia Timur. Tingginya biaya operasional untuk menjangkau KDS yang 

tersebar menjadi kendala. Jarak yang jauh dan biaya operasional yang tinggi tersebut 
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mengganggu kegiatan KDS dalam kunjungan rumah dan kunjungan RS. Masalah tersebut 

diungkapkan oleh Koordinator KP sebagai berikut ini. 

 ―Yang terjadi di lapangan adalah masalah pendanaan karena dana yang diberikan KP 

kepada KDS sangat kecil. Sementara kebutuhan operasional penjangkauan menjadi 

kendala besar. Kunjungan rumah, kunjungan RS sering terkendala karena tidak ada 

dukungan operasional yang jangkauannya lebih dari 2 km- 30 km‖ (Koordinator KP). 

Tantangan geografis dan jauhnya jarak Odha yang harus dijangkau, meskipun 

menjadi tantangan tersendiri bagi KDS untuk mendukung Odha, namun tetap diupayakan 

agar kegiatan tetap dapat berlanjut. Untuk membuat kegiatan tetap dapat berlanjut, KDS 

berupaya untuk mengatur kecukupan dana yang ada agar kegiatan dapat tetap berjalan, 

sebagaimana diungkap oleh KDS berikut ini. 

“Kita kan terbentur masalah dana, kadang yang datang dalam pertemuan sampai 16 

orang, cuma kita atur saja dalam pembuatan transportasinya‖ (Koordinator KDS). 

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki kelompok, membuat mereka mengandalkan 

sifat kesukarelaan (volunteer) pada KDS yang ada. Sifat kesukarelaan ini pada mulanya 

merupakan potensi yang dimiliki kelompok yang dapat menjamin keberlanjutan kelompok. 

Namun, koordinator KP dan KDS menyadari bahwa kesukarelaan tidak dapat menjamin 

keberlanjutan KDS untuk tetap bertahan.  

―Kami ini tidak bisa membayar terlalu mahal dengan dana yang terbatas akhirnya kita 

mengajak orang yang sifatnya voleunteer kita kasih kepercayaan, kita suruh belajar 

akhirnya dari situ tanggung jawab nya menyerupai MK (Manajer Kasus),  anggarannya 

pun bukan dari APBD tetapi dari satu funding Kami juga sudah punya kantor 

sekretariat‖(Koordinator KDS). 

 

Permasalahan ekonomi Odha juga terkait dengan persoalan kesulitan pendanaan 

lembaga. Didorong oleh rasa empati dan keberpihakan pada sesama, KDS biasanya 

membantu tambahan transport terutama untuk Odha yang lemah dari sisi ekonomi. 

Dukungan dana tersebut terutama diperuntukkan untuk kelancaran pertemuan-pertemuan 

kelompok sebagaimana ungkapan berikut ini. 

―Kesulitannya biasanya dalam hal pendanaan, sedangkan teman-teman yang datang ke 

pertemuan banyak, uang untuk konsumsi kurang dan uang transportasinya kurang, tidak 

semua punya lingkungan yang sama pasti ada dari luar daerah dan pasti ekonominya 

lemah jadi pulangnya kita bantu sedikit untuk transport, itu yang menjadi kendala.‖ 

(Koordinator KDS) 

 

Kondisi fisik, terutama untuk penasun yang memiliki kemungkinan untuk relaps 

menjadi kendala di dalam menjalankan tugasnya dalam kelompok. Bila pengurus KP atau 

KDS tiba-tiba relaps, maka dapat dipastikan tugas-tugasnya akan terbengkalai dan dapat 
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mempengaruhi teman yang lainnya. Atau, dengan berbagai macam alasan, kehilangan 

komitmen dalam menjalankan kelompok juga menjadi hambatan yang perlu diwaspadai.   

―Yang sering menjadi hambatan adalah pada saat ada teman KDS  yang relaps, atau tidak 

bisa mempertanggung jawabkan pekerjaan, laporan,  atau tiba-tiba pengurusnya tidak 

punya komitmen lagi.‖ (Koordinator KDS) 

Untuk memastikan bahwa pengurus KP dan KDS dengan faktor risiko penasun 

sudah tidak menggunakan narkoba lagi, maka semua KP dan KDS membuat kesepakatan 

di dalam kelompok. Kesepakatan yang dibuat adalah adanya aturan main bahwa jika ingin 

bergabung dalam KP dan KDS, maka mereka harus ikut program terapi. Aturan ini dibuat 

dengan pemantauan yang ketat dan didukung oleh kesepakatan yang dibuat bersama-sama. 

”Ya itu kan belajar dari pengalaman yang lalu arti nya kita perlu melakukan aturan 

main kira-kira apa yang musti kita lakukan, kita mendorong mereka untuk program 

terapi, saya juga bukan saya sendiri tetapi kita sama-sama kita buat kesepakatan.” 

(Koordinator KP) 

Beberapa kendala internal diakui menjadi hambatan bagi faktor keberlanjutan 

kelompok. Jumlah penggiat kelompok yang terbatas ditambah dengan latar belakang 

pendidikan formal yang terbatas karena banyak Odha, khususnya dengan latar belakang 

penasun yang drop out dari sekolah, dan motivasi yang rendah  menjadi kendala di dalam 

keberlanjutan kelompok.  

“Kami memiliki SDM yang terbatas dan berasal dari latar belakang edukasi yang juga 

tidak terlalu mumpuni untuk mengelola organisasi. Selain itu, orang-orang yang 

memiliki kemauan juga terbatas. Itu menjadi persoalan internal kami. Sementara, ada 

juga masalah eksternal, biasanya terkait dengan  stigma  dan diskriminasi.‖ (Koordinator 

KP) 

 

Keterbatasan Odha secara kesehatan dan sumber daya menjadi faktor penghambat 

dalam keberlanjutan kelompok. Tentu saja, pengurus KDS yang pengangguran dan dasar 

pengetahuannya rendah menjadi beban bagi kelompok untuk program pemberdayaan 

positif Odha. 

 

“Karena tidak semua Odha ini berdaya, secara kesehatan dan sumber daya.  Tidak semua 

kebutuhan KDS itu dapat kita jawab, karena dalam beberapa daerah kebutuhan KDS itu 

cukup besar sekali, tetapi ada juga di beberapa daerah kelompok ini  pengurusnya 

pengangguran, dasar pengetahuannya juga tidak  ada.” (Koordinator KP) 

 

Namun, tidak semua mengeluhkan latar belakang pendidikan atau pun pengalaman 

organisasi yang rendah. Berbekal pengalaman mengelola LSM sebelumnya, justru 

membawa kesadaran bahwa pengelolaan kelompok, khususnya untuk KP, yang berfungsi 

sebagai koordinator KDS di tingkap Provinsi membutuhkan kemampuan yang 
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menyeluruh. Bukan hanya pekerjaan teknis, namun juga soal pengetahuan, tanggung jawab 

moral, kemampuan manajerial. Kemampuan tersebut merupakan dasar bagi  kesuksesan 

pengelolaan kelompok sebagaimana diungkapkan oleh KP berikut ini. 

―Saya pernah jadi staf di LSM lain, tapi ternyata itu mengganggu proses sistem 

pembangunan komunitas yang saya bangun di dalam kelompok. Pekerjaan ini bukan 

sekedar pekerjaan teknis, tapi soal pengetahuan, tanggung jawab moral, kemampuan 

manajerial, dan lain-lain.” (Koordinator KP) 

 

Berbekal pengalaman mengelola kelompok selama lebih dari lima tahun, maka salah 

seorang KP sudah mulai menerapkan standar rekrutmen yang serius untuk mendapatkan 

orang yang mau dan bisa bekerja di dalam kelompok. Rekrutmen tersebut diberlakukan 

untuk kelompok dampingan, relawan dan kelompok KDS. Menurutnya, standar ini penting 

untuk diterapkan untuk bisa menjamin keberlanjutan lembaga, yang dapat meminimalisir 

permasalahan internal kelompok yang teridentifikasi sebelumnya, seperti motivasi yang 

rendah, pendidikan dan pengalaman organisasi yang terbatas sebagaimana ungkapannya 

berikut ini. 

“Rekrutmen dilakukan secara profesional, pertama untuk kelompok dampingan anggota 

kelompok, kedua untuk relawan dan kelompok KDS. Proses rekrutmen relawan dan staf 

berbeda dan bersifat independent. Kami memiliki tim adhoc khusus untuk rekrutmen SDM 

sekarang.” (Koordinator KP) 

 

5.1.3 Manajemen dan Akuntabilitas Kelompok 

Sebagian besar KP dan KDS mengalami perubahan jenis kelompok, yang semula 

informal berubah menjadi kelompok formal. Kelompok formal ditandai dengan adanya 

legalitas akta pendirian, AD/ART, struktur organisasi dan peraturan-peraturan yang 

berlaku. Kelompok yang semula tidak memiliki struktur organisasi, pembagian peran antar 

pengurus kemudian harus berubah agar dapat memenuhi persyaratan formal lembaga.  

“Karena sebelumnya kita tidak punya legalitas dan struktur organisasi yang mapan 

maka kurang si pemberi dananya, oleh sebab itu terbenaklah gagasan bahwa teman-

teman harus menjadi penggagas untuk terbentuknya suatu Yayasan.” (Koordinator KDS) 

 

Perubahan jenis kelompok dari informal ke formal memiliki konsekuensi terhadap 

peningkatan kapasitas sistem manajemen kelompok. Namun, mengubah perilaku pengurus 

kelompok yang semula kelompok informal menjadi kelompok formal tidaklah mudah. 

Pengurus yang terbiasa terlambat akhirnya dapat hadir tepat waktu setelah menyepakati 

kesepakatan bersama. 

"Masalah ketepatan waktu mereka hadir tepat waktu dan itu dengan kesepakatan 

bersama, akhirnya mereka bisa tetap hadir" (Koordinator KDS) 
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Sistem manajemen yang semula tidak baku dan dilakukan semampunya kemudian 

berubah menjadi manajemen yang memiliki acuan. Pertemuan-pertemuan yang semula 

berjalan tanpa aturan kemudian harus berubah untuk mematuhi berbagai macam peraturan. 

Proses perubahan untuk memperkuat sistem manajemen diantaranya dicapai melalui 

dukungan yang dilakukan oleh KP kepada KDS. 

“Kami memotivasi bagaimana KDS menjadi kuat sebagai sistem manajemen. Setelah 

mereka kuat secara sistem manajemen tentunya mereka dapat membantu mengelola lebih 

banyak lagi individu yang akan mereka support dengan informasi dan 

dukungan.”(Koordinator KP) 

Layanan pendampingan KP kepada KDS ini diawali dari dukungan Yayasan Spiritia 

kepada KP yang berada di tingkat provinsi. Dalam jejaring yang dibangun, maka KP di 

tingkat provinsi melakukan pendampingan terhadap KDS yang ada pada wilayah provinsi 

masing-masing. Sebagai KDS yang berdiri pertama kali di Indonesia, Spiritia memiliki 

kapasitas untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas KP di seluruh Indonesia.  

“Peran Spiritia saya rasa itu juga menjadi peran di tingkat provinsi dan juga tingkat KDS. 

Spiritia juga lahir dari KDS juga dan sekarang mereka mampu memfasilitasi KP yang 

ada di provinsi. Tentunya itu menjadi peran yang penting buat kami. Yang paling 

terpenting adalah Spiritia telah membantu pengembangan di beberapa provinsi, saya 

hanya berharap bahwa mereka tetap dapat bertahan untuk provinsi dapat akses lainnya.” 

(Koordinator KP) 

 

Kerja keras yang dilakukan KP terhadap KDS adalah memotivasi akan pentingnya 

kelompok dan selanjutnya memperkuat sistem manajemen. KP memotivasi KDS untuk 

memperkuat sistem manajemen kelompok agar KDS dapat lebih banyak mendukung 

Odha.  

―Kami memotivasi bagaimana KDS menjadi kuat sebagai sistem manajemen. Setelah 

mereka kuat secara sistem manajemen tentunya mereka dapat membantu mengelola lebih 

banyak lagi individu yang akan mereka support dengan informasi dan dukungan.‖ 

(Koordinator KP) 

Peningkatan sistem manajemen secara otomatis membuat pengurus kelompok harus 

memenuhi persyaratan akuntabilitas. Keterampilan dalam pembuatan laporan keuangan 

dan naratif menjadi syarat mendasar untuk terpenuhinya akuntabilitas kelompok. 

Kesadaran akan pentingnya akuntabilitas kelompok ini membuat kelompok tidak berani 

membuat laporan yang asal jadi. 

“Kita juga memikirkan akuntabilitasnya. Akuntabilitasnya ini kan sekarang penting, 

bukan sekedar pertemuan-pertemuan dan laporannya asal-asal dibuat.”(Koordinator KP) 
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Untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas pengelolaan kelompok, maka  

KP dan KDS membutuhkan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. KP memfasilitasi 

KDS untuk mengikuti pelatihan manajemen, pembuatan proposal, pengelolaan keuangan 

dan organisasi.  

"Untuk meningkatkan profesionalisasi lembaga, kami memfasilitasi semacam pelatihan, 

manajemen, contoh bikin proposal atau mengelola uang atau organisasi yang baik." 

 (Koordinator KP) 

 

Program peningkatan kapasitas yang semula dilakukan oleh Spiritia kepada KP 

sekarang juga sudah dilakukan secara lebih luas bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.  

KP juga memfasilitasi KDS untuk ikut serta dalam peningkatan kapasitas di tingkat 

provinsi atau pun Kota/Kab sebagaimana ungkapan berikut ini. 

“Kita berdayakan teman-teman melalui pengurus, mengikut sertakan mereka dalam 

kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas dan melakukan monitoring ke daerah. Selain 

itu, kamu juga membantu kesulitan atau persoalan bisa membantu untuk memecahkan nya 

bahkan menghubungkan dengan pemerintah daerah, dengan KPA kota.  

(Koordinator KP) 

 

 

5.2. Faktor Eksternal 

5.2.1 Terlibat Dalam Sistem Penanggulangan HIV/AIDS 

Hampir semua KP menyatakan keterlibatannya dalam Sistem Penanggulangan 

HIV/AIDS di tingkat Provinsi yang dikuatkan posisinya dalam SK Gubernur dan direkrut 

oleh Dinas Kesehatan. Diakui bahwa pada saat direkrut, perannya masih terbatas. Namun, 

sekarang peran KP di KPAP semakin besar. Keterlibatan tersebut menunjukkan peran 

penting KP berada dalam sistem penanggulangan HIV/AIDS di tingkat provinsi,  

sebagaimana diungkapkan oleh KP berikut ini. 

―Tahun 2006 atau 2007 saya jadi pengurus KPAP. Dinas Kesehatan juga yang merekrut 

kita, Odha waktu itu ada saya dan teman saya. Walaupun perannya dulu masih sedikit 

belum besar seperti sekarang.‖ (Koordinator KP) 

Senada dengan pendapat tersebut, keterlibatan KP di KPAP cukup signifikan. 

Bahkan, secara tegas seorang KP menyatakan bahwa KP yang dipimpinnya merupakan 

satu-satunya LSM yang masuk ke SK Gubernur. Sebagai satu-satunya LSM yang masuk 

ke dalam SK Gubernur menggambarkan bahwa KP adalah organisasi yang cukup kuat 

keterlibatannya dalam Pokja-Pokja di tingkat provinsi. 
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―Cukup aktif kita mba. Dalam SK yang terakhir ini 2009-2013, Kami hanya satu-satu nya 

LSM yang masuk ke SK Gubernur. Jadi, ini adalah organisasi yang cukup kuat 

keterlibatannya dalam Pokja-pokja di tingkat provinsi.‖ (Koordinator KP) 

 

Namun, sayangnya belum semua KP merasa menjadi mitra KPAP. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam realisasi bentuk kerja sama dan kemitraan yang berjalan KP 

belum merasa sepenuhnya dilibatkan termasuk di dalam proses penyusunan perencanaan, 

pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program HIV di tingkat Provinsi tergambar 

dalam ungkapan sebagai berikut.  

"Kalau untuk terlibat sebagai mitra dengan KPAP sampai hari ini belum. Mereka 

menjanjikan, kami akan dilibatkan sebagai populasi kunci ketika kunjungan ke daerah. 

Tapi sampai saat belum dilibatkan." (Koordinator KP) 

 

Pada tingkat Kota/Kab, tidak semua KDS terlibat dalam kepengurusan KPAK. 

Meskipun KDS merasa telah membangun komunikasi yang baik kepada pihak KPAK, 

namun KDS belum masuk ke dalam kepengurusan KPAK tingkat Kota/Kab sebagaimana 

terungkap dalam pernyataan KDS sebagai berikut. 

―Kalau komunikasi dengan KPA baik-baik saja, tetapi kalau KDS menjadi anggota 

KPA belum pernah, SK juga tidak ada, seharus nya ada SK supaya jelas‖ (Koordinator 

KDS) 

 

Namun, tidak semua hubungan komunikasi KP dengan KPAP berjalan dengan baik. 

Hubungan yang tidak baik diantaranya disebabkan adanya perbedaan cara pandang 

terhadap program. Perbedaan cara pandang terhadap pelaksanaan program tersebut diakui 

perbedaan nilai-nilai idealisme sebagaimana ungkapan KP berikut ini. 

―Tahun 2009 baru mulai. Sebelumnya kami memang belum pernah berhubungan dengan 

KPAP. Namun, jujur kalau bicara tentang hubungan  koordinasi kami dengan KPAP 

sebenarnya tidak baik.  Karena ada beberapa hal nilai-nilai idealisme yang berbeda. 

Umpanya mereka minta data dari kami untuk diinput ke dalam sistem mereka. Tapi KPAP 

tidak menyediakan resourcesnya untuk kami, apakah full time, part time yang bertugas 

mengirimkan update ribuan data kepada ke sistem mereka.‖ (Koordinator KP) 

 

Peran advokasi adalah gambaran keterlibatan KP dan KDS di dalam sistem 

penanggulangan HIV/AIDS di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten. Sebagian besar Odha 

mengalami kesulitan berkomunikasi dengan dokter dan petugas kesehatan lainnya. Tingkat 

kepercayaan diri yang rendah merupakan salah satu faktor penghambatnya.  

Salah satu peran penting KP dan KDS adalah menjadi jembatan komunikasi antara 

Odha, Ohidha dan pihak-pihak terkait. Satu hal yang banyak dibantu KP dan KDS adalah 

menjelaskan tentang cara mengurus Jamkesda yang sebagian besar tidak tahu. Namun, 
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sejak sudah mengetahui prosedur yang harus dilakukan, sekarang sebagian besar Odha 

sudah mampu mengurusnya sendiri sebagaimana diungkapkan oleh KP sebagai berikut. 

―Kami menjalankan peran  sebagai jembatan. Misalnya, sebagian besar teman-teman 

tidak punya Jamkesmas. Kita bisa melibatkan teman-teman dalam mengurus Jaminan 

Kesehatan Daerah kartu berobat gratis. Awalnya untuk mengurus Jamkesda, teman-teman 

Odha kami bantu karena mereka tidak tahu,  tapi selanjutnya karena sudah ada kenalan di 

Dinkes, teman-teman sekarang bisa melakukannya sendiri.― (Koordinator KP) 

Peran penting lainnya di dalam sistem penanggulangan HIV/AIDS di tingkat 

provinsi dan Kota/Kabupaten adalah keterlibatan dalam membuat Perda HIV.  Dalam 

perencanaan pembuatan perda HIV, KP dan KDS banyak dilibatkan sebagai kelompok 

komunitas yang banyak memberikan masukan dalam proses penyusunannya sebagaimana 

diungkapkan oleh KPAP berikut ini. 

―KDS dan KP sangat dilibatkan ketika ada satu inisiasi membuat Perda, teman-teman 

Odha yang pertama kali kita ajak ke DPR supaya ada rasa empati dari anggota DPR 

ketika melihat perjuangan dan kondisi Odha.‖ (KPAP) 

Keterlibatan KP ke dalam sistem semakin dikuatkan karena memang ada peraturan 

yang mewajibkan bahwa populasi kunci wajib dilibatkan dalam penyusunan Rencana 

Strategis Program Penanggulangan HIV/AIDS di tingkat Provinsi. 

“Renstra yang dibuat sudah melibatkan semua stakeholder yang ada terutama populasi 

kunci ini, sedangkan KP termasuk ke dalam populasi kunci, sehingga renstra adalah milik 

kita, milik pemerintah dan milik mereka.” (KPAP) 

 

Terkait dengan kerja sama antar lembaga peduli HIV/AIDS di tingkat provinsi yang 

seharusnya dapat memperkuat sistem penanggulangan HIV/AIDS, namun sayangnya 

masih  ditemukan masalah disharmonisasi hubungan antara LSM peduli HIV/AIDS yang 

ada. Konflik yang terjadi biasanya terjadi karena kesalahpahaman. 

“Ada juga yang mengaku-ngaku ini Odha saya, itu Odha kamu. Tapi pada saat Odhanya 

sakit, kok LSMnya tidak membantu? Bagaimana itu? Akhirnya hubungan kami kurang 

harmonis. (Koordinator KDS) 

 

5.2.2. Akses Sumber Daya 

Kemampuan mengakses anggaran adalah salah satu keterampilan dasar yang dilatih 

oleh Spiritia kepada KP. Spiritia memberikan pelatihan manajemen, kepemimpinan, 

membuat proposal, laporan keuangan dan public speaking. Bukan hanya memberikan 

bekal keterampilan membuat proposal, tapi juga membantu akses anggaran pada jejaring 

donor. 

“Selain didorong untuk membuat NGO, kami juga dilatih dan didampingi dalam berbagai 

macam pelatihan seperti manajemen, kepemimpinan, pembuatan  proposal, laporan 
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keuangan, dan public speaking. Spiritia ini yang membangun kami mampu melakukan 

kegiatan-kegiatan itu dan dibantu akses ke dalam jaringan Spiritia. (Koordinator KP) 

 

Dukungan anggaran Spiritia kepada KP diberikan untuk mendukung kegiatan-

kegiatan KDS. Namun, tidak semua KDS mendapatkan dukungan anggaran. Karena proses 

verifikasi yang dilakukan Spiritia cukup ketat, khususnya dilihat dari laporan keuangan 

dan naratif yang diberikan KDS. Ketatnya aturan yang diterapkan oleh Spiritia kepada KP 

dan KDS sekaligus menjadi latihan bagi KP dan KDS untuk bisa menjaga integritas 

kelompok yang merupakan modal yang penting dalam mengakses anggaran. 

“Kita kuatkan dulu program dukungan sebaya karena tahun lalu kita sempat vakum. 

Penguatan internal  dan sumber-sumber mana yang perlu kita akses dan juga 

mengakses dana untuk ke depan nya agar bisa berjalan. Total dulu yang ada 14 KDS 

tapi yang didanai hanya ada 7 KDS saja.” (Koordinator KP) 

 

APBD Provinsi maupun Kota/Kabupaten adalah salah satu sumber anggaran yang 

dapat diakses oleh KP dan KDS. Namun, kemampuan untuk memenuhi persyaratan untuk 

mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah daerah ternyata tidaklah cukup.  

Salah seorang koordinator KP mengakui bahwa meskipun sudah audiensi dengan 

Dinas Kesehatan dan KPAP, eksistensi kelembagaan mereka pun sudah diakui, bahkan KP 

juga merelakan program mereka diakui sebagai program pemerintah, namun ternyata uang 

yang sudah dijanjikan oleh pemerintah akan turun untuk kelompok ternyata tidak juga 

kunjung turun.  

―Sudah semuanya audiensi keterlibatan advokasi atau apa pun kami lakukan ke sana. 

Eksistensi kami sebagai kelompok juga sudah diakui bahkan mereka mengakui program 

kami sebagai program mereka tidak apa-apa. Tetapi saya sedikit kecewa terakhir 

pertemuan Odha Provinsi  tahun 2011 mereka komit 50 juta yang persis mereka ubah 

namanya jadi Musyawarah HIV Provinsi. Uangnya tidak sepeser pun turun. ― 

(Koordinator KP) 

Salah seorang KP mengungkapkan bahwa kelompoknya belum mengakses APBD 

karena kesulitan dalam mengakses informasi. Ia merasa pemerintah mempersulitnya untuk 

memperoleh informasi yang terkait dengan akses APBD. Namun, meskipun mengaku 

tidak tertarik, ia tetap berusaha untuk mengakses APBD agar dapat terlibat dalam 

pengambilan keputusan dan mengetahui besaran dana yang dialokasikan.  

―Belum mengakses APBD. Tidak pernah, kami kurang tertarik. Makanya, saya bilang 

tadi kalau boleh jujur saya tidak tertarik kerja dengan pemerintah selama mereka  

mempersulit saya untuk bagaimana saya memperoleh informasi. Akses untuk mengakses 

anggaran APBD juga sulit. Kami juga buta bagaimana mengakses, kami baru belajar 

bagaimana caranya bisa mengakses APBD, agar kita bisa ikut terlibat dalam 

pengambilan keputusan, mengetahui besaran dana 

 yang dialokasikan.‖(Koordinator KP) 
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Terkait dengan belum mampunya KP atau KDS mengakses anggaran APBD salah 

satu persyaratannya adalah terkait dengan persyaratannya yang harus dipenuhi. Bila belum 

memenuhi persyaratan, maka KP atau KDS tidak bisa mengakses anggaran APBD. 

Persyaratan tersebut diantaranya adalah memiliki akta notaris, kantor, nomor rekening atas 

nama lembaga, NPWP dan pengurus kelompok.  Jadi, bila belum memenuhi persyaratan 

tersebut, maka mereka tidak dapat mengakses APBD. 

 

“Anggaran APBD tidak langsung karena ada syarat untuk membiayai sektor ini ada 

aturannya.” (Dinas Kesehatan) 

 

Persyaratan utama untuk mengakses anggaran APBD, yaitu memiliki akta notaris 

belum dimiliki oleh sebagian KDS. Akibatnya, mereka memiliki hambatan untuk 

mengakses anggaran APBD. 

―Dana dari pemerintah belum pernah, hambatannya karena harus ada persyaratan yang 

harus di penuhi seperti Legalitas, Akta Notaris,  KDS ini belum bisa meng Akta 

Notariskan karena butuh biaya besar itu kendalanya.‖ (Koordinator KDS) 

 

Namun, ada pula KP yang mengakui bahwa setelah mendapatkan rangkaian 

pembekalan dan peningkatan kapasitas dari Spiritia, mereka menindaklanjuti dengan kerja 

sama di tingkat provinsi, diantaranya  Dinas Kesehatan Provinsi. Kerja sama dengan Dinas 

Kesehatan pun berjalan dengan baik hingga saat ini, termasuk dalam hal akses anggaran.  

“Tahun 2005, saat Kongres Nasional yang diadakan Yayasan Spiritia, saya mengikuti 

pertemuan dan saya bertemu dengan teman sebaya saya banyak sekali.  Saya mencoba 

membentuk sebuah kelompok dan mencoba mencari dukungan dari Dinkes bahwa dengan 

berkelompok bisa  bertemu teman sebaya tidak merasa sendiri dan bisa saling mendukung 

dan itu menumbuhkan sebuah semangat yang selama ini mungkin tidak kami dapatkan. 

Dan kerja sama kami dengan Dinkes berjalan dengan baik sampai sekarang.” 

(Koordinator KP) 

 

5.2.3. Sistem Rujukan 

Masuk ke dalam sistem rujukan di Rumah Sakit berarti sebagai kelompok 

komunitas diakui telah menjadi bagian dari acuan bagi pemberdayaan positif di Rumah 

Sakit. Melalui upaya yang panjang, pihak Rumah Sakit mengakui bahwa KP dan KDS 

adalah kelompok komunitas yang menjadi sistem rujukan di RSUD. Artinya, eksistensi KP 

dan KDS telah mengakui eksistensi dan peran penting KP dan KDS dalam mendampingi 

Odha yang baru saja tahu status. 

"Ya, KP itu sepertinya menjadi satu-satunya kelompok dukungan sebaya yang menjadi 

sistem rujukan di RSUD Jadi, kita sudah diakui  eksistensi kita sebagai dukungan sebaya 

di RSUD." (Koordinator KP) 
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 Proses untuk menjadi rujukan kesehatan ini bukanlah hal yang sederhana. Kerja 

keras dari KP dan KDS dan bukti bahwa dengan memberikan dukungan kepada Odha 

ternyata dapat memberikan perubahan positif yang signifikan. Meskipun, pada awalnya 

KP dan KDS dicurigai sebagai kelompok yang mencari persoalan. Namun, dengan bukti 

tersebut, akhirnya KP dan KDS sudah mendapatkan kepercayaan. Kini, mereka sudah 

masuk ke dalam sistem rujukan kesehatan.  

"Cukup baik sekarang. Kerja keras teman-teman sekarang sudah lebih di hargai. 

Awalnya, sebagian stakeholder menilai kami adalah lembaga yang mencari persoalan.  

Tapi kalau sekarang sudah menjadi rujukan kesehatan." (Koordinator KP) 

 

 Dukungan masuknya KDS ke dalam sistem rujukan di rumah sakit diakui oleh 

pihak Dinas Kesehatan. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa memang KDS memiliki 

peran penting bagi pemberdayaan positif Odha yang baru tahu statusnya. Masuknya KDS 

ke dalam sistem jejaring sekaligus mendorong KDS juga masuk ke dalam jaringan. 

Masuknya KDS ke dalam sistem rujukan juga sekaligus memperkuat tim VCT dan 

PMTCT di RSUD. 

"KDS masuk ke dalam sistem rujukan di rumah sakit karena kalau tidak masuk rujukan 

tidak ada jejaring, dan tidak begitu yakin mempunyai tim VCT dan PMTCT yang 

bagus."(Dinkes Provinsi) 

 

 Namun, meskipun KP dan KDS sudah masuk ke dalam sistem rujukan, namun 

pemerintah khawatir akan keterbatasan anggaran yang tersedia.  

"Bisa tetapi kalo kondisi sekarang RS kita ada rujukan mungkin yang mereka bisa lakukan 

pendampingan karena anggarannya sangat terbatas karena di Sumatra Utara hanya 70 

jadi kalo ada 10 berarti 7 karena harus dibayangin jumlah pendamping ini" (Dinkes 

Provinsi) 

 

 Peran KDS dalam menjadi sistem rujukan di tingkat kota juga sudah berjalan. 

Berjalannya peran KDS dalam pendampingan Odha di RS menandakan berjalannya 

mekanisme kerja sama antara pihak-pihak terkait.  

“Kita sudah melakukan dampingan untuk KDS nya, orang yang ada di KDS juga 

merupakan orang KP, dan untuk mekanismenya kita selalu koordinasi dengan instansi-

instansi terkait.” (KPAK) 

 

 Berjalannya sistem rujukan yang dijalankan KP dan KDS tidak sepenuhnya 

ditanggapi positif oleh petugas kesehatan. Ada pula petugas kesehatan yang merasa 

terganggu, karena merasa bahwa KP dan KDS terlalu melampaui kewenangan dalam 

pendampingan, seperti untuk masalah pengobatan. 

“Kami bukannya menjelaskan tentang obat-obatan, tapi hanya saling mengingatkan untuk 

tidak lupa minum obat dan patuh. Cuma, karena kami punya banyak sumber informasi 

tentang obat HIV, jadi kesannya tenaga kesehatan yang kurang update daripada kami.‖ 

(Koordinator KDS) 
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VI. PEMBAHASAN 

 

 

6.1. Mutu Hidup Odha 

Ada beberapa konsep mutu hidup yang sudah digunakan oleh beberapa penelitian 

yang terkait dengan Odha. Salah satu referensi menyatakan mutu hidup tidak hanya terkait 

dengan pekerjaan dan pendapatan. Sebaliknya, indikator standar mutu hidup tidak hanya 

kekayaan dan pekerjaan, namun juga lingkungan binaan, kesehatan fisik dan mental, 

pendidikan, rekreasi dan waktu luang, dan sosial.
66

 Mutu hidup mengacu pada tingkat 

keunggulan dari kehidupan seseorang di setiap periode waktu tertentu yang memberikan 

kontribusi terhadap kepuasan dan kebahagiaan dari individu dan memberikan manfaat 

kepada masyarakat. Hal ini cenderung untuk mencakup berbagai bidang seperti 

kesejahteraan fisik, materi, psikologis, sosial, dan spiritual. Mutu hidup merupakan konsep 

multi-dimensi yang definisi dan penilaiannya masih kontroversial
.67

 

 

Pilar 1. Memiliki Percaya Diri  

Percaya diri sering kali digunakan untuk mengukur mutu hidup. Menurut Self 

Perceived Quality of Life/SPQL
68

, kebutuhan untuk keselamatan dan keamanan, rasa 

dicintai dan dimiliki, merasa dihargai, merasa bangga, merasa dihormati, dan memiliki 

percaya diri, merupakan bagian dari SPQL. Bagaimana tanggapan Odha atas status HIV 

positif, dapat dilihat dari sifat Odha yang tidak rendah diri, status HIV tidak mengganggu 

sikap dan perilaku Odha, tidak ada keinginan menjauhi orang lain, tidak melakukan stigma 

pada diri sendiri dengan memisahkan barang, dan tidak memiliki kecemasan dalam 

menjalani kehidupan.   

Temuan penelitian ini, Odha yang menerima status HIV secara positif lebih banyak 

Odha laki-laki dibanding Odha perempuan. Hal ini kemungkinan karena karakteristik 

perempuan yang berbeda dengan laki-laki, yaitu bahwa perempuan lebih cenderung 

menggunakan perasaan dalam menghadapi persoalan hidup. Kemungkinan lain, hal ini 

karena Odha perempuan lebih banyak yang tidak memiliki perilaku berisiko, namun 

kenyataan yang ada, mereka tertular melalui suami. 

                                                 
66
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Temuan dari angket penelitian ini menemukan bahwa status pernikahan Odha IRT 

lebih banyak janda daripada yang menikah. Alasan yang paling banyak Odha melakukan 

tes HIV adalah karena sakit. Dalam temuan kualitatif, yang dimaksud sakit sebenarnya 

adalah pasangannya. Jadi, perempuan itu baru tes HIV setelah suaminya sakit terlebih 

dahulu. Setelah dokter mengetahui status suaminya, barulah keluar rekomendasi dari 

dokter untuk pemeriksaan HIV bagi istri. Jadi, perempuan memiliki akses yang lebih 

rendah untuk tes HIV daripada laki-laki. Hal itu terjadi karena beberapa hal sebagai 

berikut. Pertama, terkait dengan akses perempuan untuk mendapatkan informasi tentang 

HIV/AIDS. Kedua, akses terhadap layanan kesehatan dalam hal jarak dan 

keterjangkauannya. Ketiga, akses terhadap kemampuan membayar layanan kesehatan. 

Dari angket penelitian tentang membuka status HIV kepada orang lain, ditemukan 

kenyataan bahwa membuka status kepada tetangga sangat tidak nyaman, membuka status 

HIV kepada teman sebaya nyaman, dan membuka status HIV kepada pasangan sangat 

nyaman. Odha laki-laki lebih nyaman membuka status HIV pada orang lain, daripada 

Odha perempuan. Temuan dari wawancara mendalam bahwa Odha yang belum menikah 

dan memiliki pasangan/pacar membutuhkan waktu lebih lama untuk membuka status 

kepada pasangan daripada Odha yang sudah menikah. Hal ini dikarenakan adanya 

ketakutan untuk ditolak oleh pasangannya.  

Membuka status HIV akan dilakukan oleh Odha, jika ada jaminan keselamatan dan 

keamanan ketika membuka status HIV. Kemungkinan lain yang juga mempengaruhi hal 

itu adalah adanya rasa ketakutan untuk ditolak oleh keluarga dan tidak lagi dihormati di 

lingkungannya. Orang dengan HIV cenderung untuk memberitahukan orang terdekatnya 

jika mereka merasa bahwa manfaat dari membuka status HIV lebih besar daripada 

kerugian yang akan dialami.
69

  

Mengungkapkan status HIV-positif dapat menghasilkan keuntungan emosional, 

fisik, dan sosial. Manfaat emosional meliputi dukungan sosial, bantuan yang berasal dari 

berbagi rahasia yang memberatkan, dan imbalan dari memberikan pengetahuan pada orang 

lain. Alasan untuk menjaga status HIV yang diidentifikasi adalah takut ditolak, takut 

diberikan stigma oleh orang lain, takut privasinya dilanggar, dan menyalahkan diri 

sendiri.
70
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Manfaat individu yang mungkin diterima oleh seorang perempuan dari membagi 

hasil tes dengan pasangannya harus diseimbangkan dengan risiko potensial yang akan 

dialami oleh seorang perempuan jika ia membuka statusnya. Risiko potensial dari 

membuka status HIV kepada pasangan seksual termasuk kekerasan atau ditinggal oleh 

pasangan. Selain itu, risiko potensial yang akan diterima adalah kehilangan dukungan 

ekonomi, disalahkan, ditinggal oleh pasangan, kekerasan fisik dan emosional, 

diskriminasi, dan gangguan dalam hubungan keluarga.  

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa interaksi dan komunikasi Odha, tidak 

nyaman pada tetangga. Sementara interaksi dan komunikasi Odha sangat nyaman pada 

teman sebaya. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan nyaman lebih banyak dialami oleh  

Odha laki-laki. Kenyaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain di 

lingkungannya juga dipengaruhi rasa ketakutan jika statusnya diketahui orang lain. 

Kepercayaan diri telah terbukti berdampak pada praktik kesehatan serta adaptasi 

kepada penyakit dan pengobatan.
71

 Bandura mendefinisikan kepercayaan diri sebagai 

keyakinan seseorang bahwa ia dapat menjalankan perilaku yang diperlukan untuk 

menghasilkan hasil yang diinginkan. Peningkatan kepercayaan diri telah dikaitkan dengan 

peningkatan terhadap kepatuhan, peningkatan perilaku perawatan diri, dan penurunan 

gejala fisik dan psikologis. Temuan dari beberapa area penelitian menunjukkan bahwa 

dampak dari intervensi terapeutik terhadap perilaku kesehatan sebagian dimediasi oleh 

perubahan terhadap kepercayaan diri.
72

  

 

Pilar 2 : Memiliki Pengetahuan HIV 

Pengetahuan HIV sangat dibutuhkan oleh Odha. Menurut Fighting AIDS 

Continuouslty Together (FACT)
73

, pemberian pengetahuan tentang HIV diperlukan untuk 

meningkatkan mutu hidup bagi orang dengan HIV positif. Memberikan pengetahuan 

mengenai HIV pada Odha dapat dianggap sebagai cara untuk mencegah infeksi baru 

dengan mengajarkan kepada Odha mengetahui cara untuk tidak menularkan virus kepada 

orang lain.  Aspek yang penting dan sering diabaikan dari memberikan pengetahuan pada 

Odha adalah memungkinkan dan memberdayakan Odha untuk meningkatkan mutu hidup. 

Odha memiliki banyak kebutuhan akan pengetahuan, namun kebutuhan dasar yang 

dibutuhkan adalah kebutuhan yang menyangkut tentang informasi dasar HIV dan 
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pengobatannya, supaya orang dengan HIV dapat mengakses layanan medis dan 

pengobatan HIV. Selain itu, pengetahuan juga dibutuhkan untuk mendapatkan dukungan 

emosional dan dukungan praktis. Pengetahuan yang juga penting untuk diketahui oleh 

Odha adalah melakukan tindakan praktis—bagaimana untuk mendapatkan dan 

menggunakan kondom, bagaimana cara menyarankan dan mempraktikkan seks aman, 

bagaimana mencegah infeksi dalam lingkungan medis atau ketika menggunakan narkoba 

suntik. 

Temuan di lapangan menunjukkan pengetahuan Odha yang baik, meliputi 

pengetahuan dasar dan pengetahuan pengobatan. Pertanyaan pengetahuan yang paling 

sedikit dijawab benar oleh Odha adalah pengetahuan tentang pengertian AIDS. 

Pengetahuan HIV yang baik lebih banyak dimiliki oleh Odha laki-laki daripada 

perempuan. Kurangnya pengetahuan mengenai HIV dan AIDS merupakan faktor yang 

berkontribusi  terhadap kerentanan perempuan akan HIV. Tanpa pengetahuan yang 

memadai tentang pencegahan HIV, perilaku berisiko ini menempatkan laki-laki dan 

pasangannya pada risiko terinfeksi HIV. Oleh karena itu, menyediakan informasi khusus 

yang ditujukan untuk perempuan dan remaja perempuan sangatlah penting. (Sumber: 

Norma jender yang membatasi akses perempuan ke pendidikan dan pelatihan kejuruan 

―Gender, Sexuality, Rights and HIV, An Overview for Community Sector Organizations 

International Council of AIDS Services Organizations‖). 

 

Pilar 3 : Memiliki Akses Ketersediaan Layanan Dukungan, Pengobatan, dan 

Perawatan. 

Odha yang mengetahui tempat layanan dukungan, pengobatan dan perawatan, 

diharapkan memiliki kemudahan untuk mengakses dan menggunakan layanan tersebut. 

Ketersediaan layanan dukungan, pengobatan dan perawatan untuk Odha, dalam penelitian 

ini dengan melihat dukungan mental yang diperoleh oleh Odha, mengetahui lokasi rumah 

sakit rujukan/puskesmas terlatih yang memberikan layanan pengobatan infeksi 

oportunistik dan ARV, kemudahan akses dokter,kemudahan akses ARV, menggunakan 

layanan pemeriksaan Pap smear, kemudahan untuk mendapatkan pemeriksaan Pap smear, 

pelayanan pengobatan IMS, kemudahan rawat inap di rumah sakit. 

Temuan yang diperoleh bahwa Odha lebih banyak mendapatkan dukungan mental 

dari dokter, KDS dan keluarga. Temuan juga memperoleh bahwa Odha lebih banyak yang 

memiliki pengetahuan tentang lokasi rumah sakit rujukan, mudah dalam mengakses 

layanan dokter, mudah mendapatkan ARV, mudah mendapatkan layanan rawat inap di 

rumah sakit. Odha Menurut suatu studi yang dilakukan di China, Odha menghadapi 



  117 

hambatan ganda untuk perawatan dan karena itu sering mengalami kebutuhan medis dan 

dukungan layanan yang tidak terpenuhi..
74

  

Dalam suatu survei di Carolina Utara, Amerika Serikat, manajer kasus (n=111) 

yang dipekerjakan oleh lembaga negara yang bersertifikat menyatakan bahwa hambatan 

untuk mendapatkan dukungan layanan dan dukungan medis mempengaruhi kepatuhan dari 

pasien yang tinggal di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan.  

Layanan pemeriksaan Pap smear dianjurkan untuk Odha perempuan, namun 

temuan penelitian bahwa lebih banyak Odha perempuan yang tidak melakukan 

pemeriksaan Pap smear, padahal Odha menyatakan mudah untuk melakukan tes Pap 

smear. Perempuan dengan HIV yang aktif secara seksual mungkin sebaiknya melakukan 

tes Pap smear secara berkala pada vagina, untuk mencari sel yang abnormal atau tanda 

awal kutil. Hasil positif dapat ditindaklanjuti untuk mengetahui apakah pengobatan 

dibutuhkan. Kanker rahim pada perempuan dengan HIV dianggap sebagai keadaan 

terdefinisi AIDS. Perempuan HIV-positif disarankan melakukan tes Pap smear secara 

rutin, dan bila positif, juga harus melakukan kolposkopi untuk mendeteksi kanker rahim 

sejak stadium paling awal. 

Odha yang mengakses layanan dukungan, pengobatan, dan perawatan dapat 

menemukan hambatan dalam mengakses, antara lain waktu tempuh perjalanan dan biaya 

perjalanan. Hal ini sejalan dengan penelitian Cunningham dan rekan
75

 mengenai akses ke 

layanan kesehatan dan kualitas hidup yang terkait dengan kesehatan. Akses ke layanan 

kesehatan berarti penggunaan layanan kesehatan yang tepat waktu untuk mencapai hasil 

kesehatan yang terbaik.
76

 Hal tersebut membutuhkan tiga langkah yang berbeda yaitu 

memasuki sistem perawatan kesehatan, mengakses lokasi perawatan kesehatan dimana 

layanan diberikan, dan mencari penyedia layanan kesehatan yang bisa berkomunikasi dan 

dipercaya. Akses ke layanan kesehatan berdampak kepada status kesehatan fisik, sosial 

dan mental secara keseluruhan, pencegahan penyakit dan kecacatan, deteksi dan perawatan 

kondisi kesehatan, kualitas hidup, kematian yang dapat dicegah, dan harapan hidup.
77

 

                                                 
74

 Li, X., He, G., & Wang, H. (2007). Study of stigma and discrimination related to HIV and AIDS. Chinese 

Journal of Nursing, 42, 78-80. 
75

 Cunningham WE, Hays RD, Williams KW, Beck KC, Dixon WJ, Shapiro MF. 1995. Access to medical 

care and health-related quality of life for low-income persons with symptomatic human immunodeficiency 

virus. 

76
 Institute of Medicine, Committee on Monitoring Access to Personal Health Care Services. Access to health 

care in America. Millman M, editor. Washington: National Academies Press; 1993. 

77
 Bierman A, Magari ES, Jette AM, et al. Assessing access as a first step toward improving the quality of 

care for very old adults. J Ambul Care Manage. 1998 Jul;121(3):17-26. 



  118 

Pilar ke 4 : Tidak Menularkan Virus Kepada Orang lain 

Perilaku pencegahan terinfeksi HIV, lebih tergantung pada perilaku Odha. 

Pencegahan terinfeksi HIV dapat dilakukan antara lain selalu menggunakan kondom saat 

berhubungan seksual, menggunakan jarum suntik steril, menggunakan program PMTCT, 

dan kepatuhan minum obat.  

Berdasarkan hasil temuan dapat ditunjukkan bahwa Odha yang selalu menggunakan 

kondom saat berhubungan seksual tidak mencapai 60 %, seperti yang ditargetkan dalam 

SRAN KPA 2009 – 2014. Ini sejalan dengan hasil survei situasi perilaku berisiko dan 

prevalensi HIV di Papua (2006). Odha lebih banyak mendapatkan kondom dengan cara 

kadang-kadang membeli. Pada saat berhubungan seks tanpa kondom, HIV dapat menular 

dari darah, air mani atau cairan vagina orang yang terinfeksi langsung ke aliran darah 

orang lain, atau melalui selaput lendir (mukosa) yang berada di vagina, penis, dubur atau 

mulut. Sumber buku Spiritia mengatakan bahwa HIV agak sulit menular, dan tidak 

menular setiap kali terjadi peristiwa berisiko yang melibatkan orang terinfeksi HIV. 

Misalnya, walau sangat berbeda-beda, rata-rata hanya akan terjadi satu kejadian terinfeksi 

HIV dari laki-laki yang terinfeksi pada perempuan yang tidak terinfeksi dalam 500 kali 

berhubungan seks vagina. Namun hal itu dapat terjadi pada kali pertama.
78

 

HIV dapat menular melalui alat suntik, misalnya yang dipakai secara pergantian 

oleh pengguna narkoba suntikan, melalui alat tindakan medis, atau oleh jarum tindik yang 

dipakai untuk tato, bila alat ini mengandung darah dari orang yang terinfeksi HIV.  

Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa Odha yang masih aktif menggunakan jarum 

suntik ada 10 %. Masih ada 56,7 % yang tidak selalu menggunakan jarum steril, 80 % 

menyatakan mudah mendapatkan jarum steril. Faktor internal bahwa Odha adalah 

pecandu, menyebabkan ia tidak selalu menggunakan jarum steril. 

HIV dapat menular pada bayi saat kehamilan, kelahiran, dan menyusui. Bila tidak 

ada intervensi, kurang lebih sepertiga bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu dengan HIV 

akan tertular.
79

Dari hasil temuan di lapangan dapat dilihat Odha lebih banyak tidak 

menggunakan PMTCT. Hal ini kemungkinan disebabkan Odha yang  hamil sudah 

menggunakan ARV sebelum hamil, atau cenderung merasa bukan bagian dari program 

PMTCT. Kemungkinan yang lain, Odha tidak memahami istilah PMTCT.  

Pencegahan HIV dalam layanan kesehatan ibu dan anak telah meningkat di banyak 

negara berkembang. Namun perempuan di negara berkembang masih kurang mendapatkan 

perawatan setelah bersalin. Banyak perempuan yang terinfeksi HIV tidak mendapatkan 
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informasi yang cukup mengenai perawatan pasca persalinan oleh petugas layanan 

kesehatan. (sumber Thu Anh Nguyen, MD, MPH, Pauline Oosterhoff, MA, PhD).  

 Hasil temuan pada penelitian ini adalah bahwa Odha menyatakan tidak 

menggunakan PMTCT lebih banyak. Kemungkinan hal ini  disebabkan karena Odha sudah 

menggunakan ARV sebelum hamil, sehingga tidak menganggap hal tersebut bagian dari 

PMTCT. Kemungkinan kedua, Odha tidak terbiasa terhadap istilah PMTCT, sehingga 

keikutsertaannya dalam program tersebut dianggap sebagai kegiatan control pengobatan 

secara rutin. Penelitian ini menunjukkan bahwa akses pada program PMTCT mudah 

dilakukan oleh Odha. 

Temuan lain dalam penelitian ini adalah bahwa Odha yang membuka status pada 

dokter saat hendak cabut gigi masih sedikit, sedangkan yang tidak membuka status masih 

lebih dari setengah.. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan tahun 2001, yaitu 

Odha yang membuka status mendapatkan penolakan dan mendapatkan penundaan 

pengobatan. Sedangkan membuka status pada dokter saat operasi lebih banyak daripada 

saat mencabut gigi. 

 

Pilar ke 5 : Melakukan Kegiatan Positif 

Temuan dalam penelitian menyatakan  lebih banyak Odha yang tetap melakukan 

aktivitas bekerja, melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, menjalani hobi, dan ada 

yang mengikuti kegiatan kursus. Rencana membangun rumah tangga dan memiliki anak 

juga sudah dimiliki oleh sebagian Odha. Sebagian besar Odha juga terlibat dalam kegiatan 

penanggulangan HIV/AIDS dan menjadi pendamping bagi Odha yang baru mengetahui 

status HIVnya. Dalam hal melakukan kegiatan positif, lebih banyak dilakukan Odha 

perempuan  daripada laki-laki. Hal ini kemungkinan disebabkan karena perempuan yang 

ditinggal mati oleh suami yang terinfeksi HIV memiliki semangat yang tinggi untuk 

mencukupi  kebutuhan anak-anaknya.  Kemungkinan lain, sebagian besar perempuan 

dipekerjakan dalam pekerjaan yang dibayar dengan harga rendah, pekerjaan musiman, dan 

pekerjaan yang tidak tentu dari sektor informal dan semi formal dari pasar tenaga kerja.
80

 

Ditemukan penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini. Andrew C dkk
81

 

melakukan penelitian mengenai dampak pekerjaan pada kualitas hidup dan fungsi 

psikologis pada pasien dengan HIV/AIDS. Peserta yang bekerja melaporkan tingkat mutu 
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hidup yang secara signifikan lebih tinggi. Rueda S, dkk
82

 mengevaluasi hubungan antara 

status pekerjaan dan kualitas hidup yang terkait dengan kesehatan (health related quality 

of life/HRQOL) pada orang dengan HIV/AIDS. Mereka menemukan bahwa status bekerja 

memiliki dampak yang lebih terhadap kesehatan fisik daripada kesehatan mental 

[kesehatan fisik (beta = 6,8, 95% CI 4,6-9,1) dan kesehatan mental QOL (beta = 3,3, 95% 

CI 0,93-5,7)]. Efek kerja untuk kesehatan fisik lebih kuat daripada yang diamati untuk 

etnis, dukungan sosial, atau memiliki diagnosis AIDS, dan sebanding dengan yang 

memiliki banyak gejala terkait HIV. 

Penelitian lain yang terkait dengan pernikahan pada Odha, Nojimi M, dkk
83

  

menyatakan faktor yang paling penting yang terkait dengan penurunan mutu hidup dalam 

studi ini adalah berjenis kelamin perempuan, memiliki jumlah CD4 yang kurang, dan 

memiliki status pernikahan bercerai atau berpisah 

 

6.2. Peran Dukungan Sebaya terhadap Mutu Hidup Odha dan Mitigasi Sosial 

 

Peran dukungan sebaya dilakukan dengan penjangkauan Odha, pendataan Odha, 

pendampingan Odha. Output dari semua aktivitas Dukungan Sebaya ini adalah 

peningkatan mutu hidup Odha. Peran lain yang juga dilakukan oleh Dukungan Sebaya 

adalah mitigasi sosial, melalui dukungan pada Odha dan Ohidha yang mengalami stigma 

dan diskriminasi. 

Program Penjangkauan dan Pendukungan Sebaya adalah kegiatan yang aktif 

dilakukan oleh KDS untuk menjangkau dan mendukung Odha secara langsung dengan 

prinsip kesebayaan. Hal ini dibuktikan adanya temuan dalam penelitian ini bahwa Odha 

memiliki pengetahuan lokasi KDS dan KP dan Odha juga memiliki kemudahan untuk 

mendatangi KDS dan KP, sehingga mudah untuk mengakses dukungan KDS dan KP. 

Lebih dari 90 % Odha pernah bergabung dengan kegiatan yang dilakukan oleh KDS.  

Pada program penjangkauan dan pendukungan ini, umumnya KDS membangun 

sistem rujukan bekerja sama dengan klinik VCT, rumah sakit rujukan dan LSM penggiat 

HIV lainnya di wilayahnya masing-masing. Selain membangun sistem rujukan, beberapa 

KDS telah berani terbuka secara luas akan keberadaan kelompoknya. Hal ini memudahkan 

Odha dan populasi kunci untuk mengakses Dukungan Sebaya secara langsung. Beberapa 

proses penjangkauan dan pendukungan dilakukan KDS dengan melakukan piket dan 

berinteraksi secara langsung dengan Odha di rumah sakit rujukan meskipun belum 
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terbangun kerja sama dengan rumah sakit tersebut. Odha menjadi sasaran primer dalam 

program ini, sedangkan pasangan dan keluarga Odha merupakan sasaran sekunder. Selain 

itu masyarakat sekitar, populasi kunci, dan stakeholders adalah sasaran tersier. Banyak 

populasi kunci yang mendatangi KDS untuk mendapatkan penyuluhan seputar tes HIV dan 

dirujuk ke klinik VCT. 

Area lingkup (coverage area) program penjangkauan dan pendukungan ini pada 

awalnya belum dipetakan secara baik. KDS melakukan penjangkauan dan pendukungan 

secara serabutan, bermodalkan komitmen tinggi, tanpa melihat angka target. Dengan 

masuknya program-program secara sistematis, KDS mulai mengubah pola dengan 

penerapan wilayah dan target area, namun tetap menjaga kualitas layanan dukungannya. 

Program penjangkauan dan pendukungan memberikan manfaat kepada Odha untuk 

membuat dirinya merasa nyaman, percaya diri, dan kembali sehat. Selain itu, program ini 

memberikan peluang kepada Odha untuk dapat mengakses berbagai layanan kesehatan 

yang dibutuhkannya, seperti mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai HIV 

dan pengobatan, kepatuhan terapi ARV, prinsip pencegahan positif, layanan kesehatan 

dasar, akses kepada kondom dan alat suntik steril, serta layanan lain yang dibutuhkannya. 

Hal ini terbukti dengan adanya temuan, bahwa Odha menyatakan mendapatkan 

pengetahuan dasar HIV/AIDS, pengetahuan pengobatan ARV, pengetahuan infeksi 

oportunistik, pencegahan positif HIV, dan tempat layanan kesehatan melalui Dukungan 

Sebaya.  

Temuan hasil penelitian menyatakan bahwa ada perbedaan proporsi yang bermakna 

pada percaya diri Odha, pengetahuan HIV/AIDS Odha, perilaku pencegahan penularan, 

dan kegiatan positif Odha antara wilayah yang mendapatkan Sistem Dukungan Sebaya 

lengkap (ada KP dan KDS), wilayah yang mendapatkan Sistem Dukungan Sebaya parsial 

(tidak ada KP dan ada KDS) dan sistem tanpa Dukungan Sebaya (tidak ada KP dan tidak 

ada KDS).  Hal ini menunjukkan Sistem Dukungan Sebaya memiliki peran dalam mutu 

hidup Odha. Temuan lain dalam penelitian ini juga menyatakan Odha yang mendapatkan 

dukungan dari KDS memiliki rasa percaya diri yang tinggi, pengetahuan HIV/AIDS yang 

tinggi, memiliki akses ketersediaan layanan dukungan, pengobatan dan perawatan, 

memiliki perilaku pencegahan penularan, dan banyak melakukan kegiatan positif. Prinsip 

menolong sebagai bagian dari terapi mengusulkan bahwa ada empat manfaat yang 

signifikan kepada mereka yang memberikan dukungan sebaya:
84

 
85

 (a) peningkatan rasa 

kompetensi interpersonal sebagai hasil dari membuat dampak pada kehidupan orang lain, 
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(b) mengembangkan rasa kesetaraan karena memberi dan menerima antara dirinya sendiri 

dan orang lain, (c) rekan sebaya yang membantu mendapat pengetahuan personal yang 

baru sementara membantu rekan sebaya, dan (d) orang yang menolong menerima 

persetujuan sosial dari orang yang mereka bantu.
86

 

Penelitian lain menyatakan bahwa teori belajar sosial mengandalkan kesebayaan, 

karena mereka telah mengalami dan bertahan dari suatu kejadian yang relevan. Teman 

sebaya adalah model yang lebih kredibel bagi orang lain. Interaksi dengan rekan sebaya 

yang berhasil mengatasi atau mengalami  penyakit, cenderung menyebabkan perubahan 

perilaku yang positif.
87

 

Peran Dukungan Sebaya dalam mitigasi sosial melalui dukungan mengurangi 

stigma dan diskriminasi dalam penelitian ini menyatakan bahwa lebih dari 90 % Dukungan 

Sebaya membantu Odha dan Ohidha yang mendapatkan stigma dan diskriminasi. 

Dikarenakan stigma dan diskriminasi yang kuat, teman-teman Odha sulit membuka diri 

dan sulit dijangkau. Program Dukungan Sebaya ini dapat dilihat sebagai entry point dan 

atau  komplementer dalam pengurangan dampak stigma dan diskriminasi di masyarakat. 

 

6.3. Keberlanjutan Dukungan Sebaya 

Kelompok Sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan 

keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. 

Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Bergabung dengan sebuah 

kelompok merupakan sesuatu yang murni dari diri sendiri atau juga secara kebetulan, 

misalnya, seseorang terlahir dalam keluarga tertentu. Namun, ada juga yang merupakan 

sebuah pilihan. Dua faktor utama yang tampaknya mengarahkan pilihan tersebut adalah 

kedekatan dan kesamaan. 

Kedekatan  yang dimaksud adalah kedekatan geografis. Semakin dekat jarak 

geografis antara dua orang, semakin mungkin mereka saling melihat, berbicara, dan 

bersosialisasi. Singkatnya, kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk 

kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial. Jadi, kedekatan 

menumbuhkan interaksi, yang memainkan peranan penting terhadap terbentuknya 

kelompok pertemanan. 

Kesamaan yang dimaksud adalah  kesamaan di antara anggota-anggotanya. Sudah 

menjadi kebiasaan, orang lebih suka berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan 

dengan dirinya. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kepercayaan, nilai, 

usia, tingkat intelejensi, atau karakter-karakter personal lain. Kesamaan juga merupakan 

                                                 
86

 Salzer and Shear, S. L. (2002), p. 282. 
87

 Salzer, M., & Shear, S. L. (2002). "Identifying consumer-provider benefits in evaluations of consumer-

delivered services." Psychiatric Rehabilitation Journal, 25, 281–288. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Geografis
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi


  123 

faktor utama dalam memilih calon pasangan untuk membentuk kelompok sosial yang 

disebut keluarga. 

Jadi, dukungan sebaya adalah sebuah kumpulan individu yang memiliki kedekatan 

dan kesamaan, tinggal di wilayah yang sama dan sama-sama terinfeksi HIV. Sebagai 

sebuah kelompok yang memiliki kedekatan dan kesamaan, mereka memiliki kebutuhan 

yang besar untuk berkumpul. 

Keberlanjutan program secara nasional dapat dilihat dari perkembangan 

kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan pendanaan. 
88

. Dalam 

sistem penanggulangan HIV/AIDS di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, keberlanjutan 

KP dan KDS dapat dilihat juga dari indikator tersebut.  

 

6.3.1 Perkembangan Kelembagaan (Kapasitas Kelompok) 

6.3.1.1 Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin 

kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
89

 Cara alamiah mempelajari 

kepemimpinan adalah "melakukannya dalam kerja" dengan praktik, seperti pemagangan 

pada seorang seniman ahli, pengrajin, atau praktisi. Dalam hubungan ini sang ahli 

diharapkan sebagai bagian dari perannya memberikan pengajaran/instruksi.
90

  

Seorang pemimpin, baik pada KP maupun KDS berperan sebagai role model, 

terutama bagi Odha yang baru mengetahui statusnya. Kebutuhan untuk saling mendukung 

dalam kelompok dapat berlanjut jika didukung oleh kepemimpinan yang kuat. Pemimpin 

yang kuat adalah yang memiliki motivasi yang kuat. 

Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang 

individu untuk mencapai tujuannya
91

. Tiga elemen utama dalam definisi ini adalah 

intensitas, arah, dan ketekunan. Dalam hubungan antara motivasi dan intensitas, intensitas 

terkait dengan seberapa giat seorang berusaha, tetapi intensitas tinggi tidak menghasilkan 

prestasi kerja yang memuaskan kecuali upaya tersebut dikaitkan dengan arah yang 

menguntungkan kelompok. Sebaliknya, elemen yang terakhir, ketekunan merupakan 

ukuran mengenai berapa lama seseorang dapat mempertahankan usahanya
92

. 
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Motivasi untuk memberikan dukungan kepada Odha sejalan dengan spirit dari 

almarhumah Suzana Murni, pendiri Yayasan Spiritia pada 1995, yang mendirikan Spiritia 

karena didorong oleh kebutuhan untuk membagi rasa, pengalaman, dan informasi dengan 

teman senasib.
93

 Suzana menyadari pentingnya asas pemberdayaan bagi orang yang hidup 

dengan HV/AIDS, yang pada saat itu diungkapkan pada Deklarasi Paris.
94

 

Motivasi melahirkan kesungguhan dalam melahirkan kerja-kerja membangun 

kelompok, sekaligus juga mendorong orang lain untuk bekerja. Peran seorang pemimpin 

dalam KP maupun KDS sangat besar untuk keberlanjutan dan peningkatan kapasitas 

kelompok. 

 

6.3.1.2 Sumber Daya 

Dalam studi organisasi, manajemen sumber daya adalah penggelaran yang efisien 

dan efektif sumber daya organisasi ketika mereka dibutuhkan. Sumber daya tersebut dapat 

mencakup sumber daya keuangan, persediaan, keterampilan manusia, sumber daya 

produksi, atau teknologi informasi. Dalam temuan penelitian, semua kelompok memulai 

kegiatan dengan prinsip sukarela, karena dilandasi untuk menolong rekan sebaya yang 

memiliki nasib yang sama. 

Sumber daya berupa dana dan sarana prasarana yang dimiliki oleh kelompok atau 

individu pada tahap awal pembentukan kelompok. Beberapa KP memiliki modal berupa 

dana dan sarana prasarana yang membuat kelompok dapat berjalan di tahap awal. Namun, 

untuk keberlanjutannya, kelompok harus dapat mencari sumber daya dan mengelolanya 

agar kelompok dapat terus berlanjut.
95

 

Peningkatan kapasitas kelompok merupakan hal yang sangat penting dalam 

pengembangan masa depan kelompok. Dalam pengaturan ini, Pengembangan Sumber 

Daya Manusia adalah kerangka yang berfokus pada kompetensi organisasi pada tahap 

pertama, pelatihan, dan kemudian mengembangkan anggotanya melalui pendidikan, untuk 

memenuhi jangka panjang organisasi, kebutuhan dan sasaran karir individu dan nilai 

karyawan mereka, pengusaha sekarang dan masa depan.  

Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan secara sederhana 

sebagai mengembangkan bagian paling penting dari keberlanjutan kelompok apapun 

dengan cara mencapai atau meningkatkan keterampilan dan sikap anggota di semua 
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tingkatan untuk memaksimalkan efektivitas kelompok. 
96]

 Orang-orang dalam sebuah 

organisasi adalah sumber daya manusianya.  

Kelemahan fisik yang sering dikeluhkan oleh KP,  membuat peran Odha dalam 

kelompok digantikan oleh non-Odha. Hal itu dilakukan mengingat pekerjaan dalam 

pengelolaan lembaga menuntut perhatian dan ketahanan fisik yang cukup kuat. Fenomena 

tersebut membuat masing-masing kelompok merasa perlu untuk membuat peraturan 

tersendiri, seperti: 1) wajib periksa urin setiap 3 bulan sekali, 2) jika terbukti relaps, maka 

yang bersangkutan tidak boleh terlibat dalam kelompok sampai bebas. 

 

6.3.1.3 Manajemen dan Akuntabilitas Kelompok 

 Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara 

universal. Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni 

menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer 

bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.
97

 Ricky 

W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai 

sasaran (goals) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai 

dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara 

benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.
98

  

 Adanya perubahan pola, dari awal pembentukan kelompok hingga kini. Jika 

semula lebih informal, maka sekarang lebih bersifat formal. Perubahan pola tersebut lebih 

banyak dipengaruhi oleh faktor tuntutan dari luar kelompok. Yaitu, tuntutan birokrasi dan 

kompetensi yang menuntut pencapaian standar minimal manajemen. Jika kelompok tidak 

memenuhi tuntutan yang ada, maka kelompok tidak akan berlanjut.
99

 

 

6.3.2. Kemampuan Berjejaring 

6.3.2.1 Terlibat Dalam Sistem Penanggulangan HIV/AIDS di Tingkat Lokal 

Strategi dan rencana aksi dibuat berdasarkan peraturan perundangan terkait dengan 

masalah dan/atau faktor-faktor yang berpengaruh dan mewarnai upaya penanggulangan 

HIV/AIDS di Indonesia. Regulasi yang terkait adalah Perpres No 75 Tahun 2006 tentang 
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KPAN dan Permendagri No 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Komite 

Penanggulangan HIV/AIDS di tingkat provinsi dan kota/kabupaten.  

Pada semua provinsi, KP sudah masuk sebagai anggota KPA provinsi sebagai 

perwakilan dari LSM Peduli AIDS. Namun tentang keaktifan mereka dalam sistem di 

KPAN , mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, ternyata cukup beragam. 

Tentang keaktifan KP di KPAP provinsi, ada tiga kategori: 1) terdaftar jadi anggota KPAP 

dan terlibat penuh dalam proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi KPAP, 2) 

terdaftar jadi anggota KPAP dan hanya terlibat pada sebagian proses perencanaan hingga 

monitoring di KPAP, 3) terdaftar jadi KPAP dan tidak terlibat sama sekali pada proses 

perencanaan hingga monitoring dan evaluasi KPAP. 

Di tingkat kota/kabupaten belum semua KDS menjadi anggota KPAK. Hal itu dapat 

terjadi karena KDS belum dikenal oleh stakeholder.  

Keterlibatan Dukungan Sebaya masuk ke dalam sistem sesuai prinsip utama Strategi 

dan Rencana Aksi KPAN 2010-2014, yaitu populasi kunci dan Odha serta orang-orang 

yang terdampak HIV dan AIDS berperan aktif secara bermakna dalam upaya 

penanggulangan HIV dan AIDS.
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6.3.2.2 Akses Sumber Daya 

Dukungan kebijakan lainnya yang mendukung sebagai bagian dari penguatan 

sistem kesehatan, juga diperlukan, antara lain masuknya Jamkesmas untuk HIV dan AIDS; 

Penguatan SDM melalui pengembangan pelatihan dan insentif petugas kesehatan untuk 

program HIV; penguatan sistem informasi kesehatan, infrastruktur dan manajemen logistik 

yang memberikan peningkatan dampak kesehatan secara luas; dan penguatan dukungan 

untuk Odha melalui perawatan berbasis masyarakat dan perawatan.  Penguatan sistem 

komunitas dibangun melalui pengembangan kapasitas (implementasi program, 

manajemen, pemantauan dan evaluasi) dari mereka yang harus terlibat, mobilisasi sumber 

daya di masyarakat sehingga berdaya guna untuk program,  serta pelibatan masyarakat 

termasuk populasi kunci dan Odha untuk mendukung upaya penanggulangan. 

 

6.3.2.3 Sistem Rujukan  

Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang 

umumnya adalah individu atau organisasi) yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi 

spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Analisis jaringan sosial 

memandang hubungan sosial sebagai simpul dan ikatan. Simpul adalah aktor individu di 
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dalam jaringan, sedangkan ikatan adalah hubungan antar aktor tersebut. Bisa terdapat 

banyak jenis ikatan antar simpul. Penelitian dalam berbagai bidang akademik telah 

menunjukkan bahwa jaringan sosial beroperasi pada banyak tingkatan, mulai dari keluarga 

hingga negara, dan memegang peranan penting dalam menentukan cara memecahkan 

masalah, menjalankan organisasi, serta derajat keberhasilan seorang individu dalam 

mencapai tujuannya. 

Dalam bentuk yang paling sederhana, suatu jaringan sosial adalah peta semua 

ikatan yang relevan antar simpul yang dikaji. Jaringan tersebut dapat pula digunakan untuk 

menentukan modal sosial aktor individu. Konsep ini sering digambarkan dalam diagram 

jaringan sosial yang diwujudkan dengan simpul sebagai titik dan ikatan sebagai garis 

penghubungnya. 

Dalam kaitannya dengan penanggulangan HIV dan AIDS, penguatan sistem 

kesehatan sangat diperlukan. Beberapa aspek penting yang perlu dilakukan, antara lain 

pengintegrasian program HIV ke layanan kesehatan yang sudah tersedia, misalnya layanan 

IMS dengan layanan kesehatan reproduksi; layanan PMTCT ke dalam layanan KIA; serta 

penyediaan layanan TB/HIV. Selain itu untuk menjamin kesinambungan pengobatan, 

peningkatan dana domestik,  maka HIV,VCT, dan ARV juga mulai diupayakan untuk 

terintegrasi sebagai bagian dari pengelolaan penyakit-penyakit kronis. 
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VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

7.1. Kesimpulan 

7.1.1 Mutu Hidup Odha 

Mutu hidup Odha 70 % baik. Mutu hidup ini diukur dari 5 pilar yaitu memiliki 

kepercayaan diri, memiliki pengetahuan dasar HIV, memiliki akses layanan dukungan, 

pengobatan, dan perawatan, tidak menularkan virus ke orang lain, dan melakukan aktivitas 

positif . Odha laki-laki mutu hidupnya lebih tinggi daripada Odha perempuan. Odha waria 

dan penasun lebih tinggi mutu hidupnya dibandingkan kelompok populasi risiko lainnya. 

Mutu hidup Odha secara keseluruhan meningkat karena adanya sebuah proses, mulai dari 

kepercayaan diri, hingga memiliki motivasi dalam menjalankan kehidupan ke depan. 

Pilar pertama menunjukkan Odha yang memiliki kepercayaan diri sebesar 51,2%. 

Dengan memiliki percaya diri, Odha mampu untuk menerima status HIV secara positif, 

memiliki kenyamanan dan keberanian untuk membuka status kepada orang terdekat, serta 

memiliki kenyaman berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Odha 

yang  memiliki percaya diri lebih banyak pada  laki-laki dan dari populasi risiko penasun. 

Pilar kedua dalam mutu hidup Odha adalah pengetahuan HIV/AIDS. Odha 

membutuhkan pengetahuan dasar HIV/AIDS, pengetahuan pengobatan HIV/AIDS, dan 

pengetahuan tentang infeksi oportunistik. Pengetahuan dasar yang dimiliki Odha 

menunjukkan 88 % baik. Pengetahuan dasar HIV yang baik sangat banyak dimiliki oleh 

Odha yaitu 92 %, sedangkan pengetahuan tentang pengobatan dan pengetahuan infeksi 

oportunistik masih kurang dipahami oleh Odha. 

Pilar ketiga menggambarkan bahwa Odha juga mendapatkan layanan dukungan 

mental, pengobatan, dan perawatan. Sebesar 84,9 % Odha mengakses layanan dukungan, 

pengobatan, dan perawatan. Odha yang mendapatkan layanan dukungan mental paling 

banyak dari kelompok dukungan sebaya, dokter, dan keluarga serta konselor. Akses 

layanan pengobatan dan perawatan menunjukkan Odha memiliki kemudahan dalam 

mengakses layanan pengobatan dan perawatan. Hasil mengakses layanan rawat inap, 

layanan pemeriksaan dokter, dan layanan obat ARV dinyatakan mudah oleh Odha dengan 

persentase 79,5 %- 82,5 %. Akses layanan Pap smear belum optimal dimanfaatkan oleh 

Odha perempuan walaupun sebagian besar menyatakan layanan Pap smear mudah untuk 

diakses. Odha juga menyatakan bahwa layanan IMS  mudah untuk diakses.  

Pilar keempat, menggambarkan perilaku pencegahan terinfeksi HIV yang dilakukan 

oleh Odha. Odha yang memiliki perilaku tidak berisiko menularkan virus ke orang lain 
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mencapai 73,9 %. Selalu menggunakan kondom saat berhubungan seksual setelah 

mengetahui status HIV mencapai 51,3 %. Sebanyak 40,6 % Odha menyatakan 

mendapatkan kondom dengan gratis. Berdasarkan jenis kelamin, Odha laki-laki lebih 

banyak yang selalu menggunakan kondom dibanding Odha perempuan. Dan Odha dari 

kelompok risiko pekerja seks, waria, dan gay lebih banyak yang selalu menggunakan 

kondom daripada kelompok risiko yang lain. Penggunaan jarum suntik steril saat pada 

pengguna narkoba suntik yang masih aktif sebesar 43,3 %, dan sebagian besar menyatakan 

mudah untuk mendapatkan jarum suntik steril. Sebesar 77,4 % menyatakan tidak pernah 

menggunakan layanan PMTCT sebagai program pencegahan infeksi HIV dari ibu ke anak, 

walaupun sebagian besar Odha menyatakan mudah dalam akses program PMTCT tersebut. 

Pilar kelima dalam mutu hidup Odha menggambarkan kegiatan positif yang 

dilakukan oleh Odha setelah mengetahui status HIV. Sebesar 56,3 % Odha memiliki 

kegiatan positif. Ada 73,2 % Odha menyatakan bekerja, 33,9 % melakukan kegiatan 

melanjutkan pendidikan formal, 15,7 % melakukan kegiatan kursus keterampilan, dan 39,5 

% masih melakukan kegiatan hobi. Sebagian Odha berhenti dari pekerjaan atau tidak 

memiliki pekerjaan karena merasa memiliki fisik yang lemah. Sebesar 66,7 % Odha 

menyatakan memiliki rencana untuk menikah, dan 56 % menyatakan rencana untuk 

memiliki anak.  

Aktivitas Odha dalam kegiatan yang berkaitan dalam penanggulangan HIV/AIDS 

menunjukkan sebagian besar Odha pernah membantu Odha yang baru mengetahui status 

HIV. Sedangkan keterlibatan Odha dalam kegiatan organisasi untuk penanggulangan HIV, 

masih belum mencapai 47,4 %. Semangat untuk menolong sesama tersebut kemudian 

didukung melalui berbagai macam kegiatan advokasi dan peningkatan kapasitas yang 

kemudian berlanjut masuk ke dalam sistem penanggulangan HIV/AIDS di tingkat lokal. 

Mutu hidup Odha memberikan dampak pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. 

Mutu hidup Odha yang tinggi dapat memberikan motivasi yang besar pada dirinya untuk 

bangkit kembali menata kehidupan dan aktivitasnya. Kembalinya semangat hidup Odha 

memberikan kemudahan bagi pasangan/keluarga untuk terlibat dalam penanganan 

kesehatan Odha. Di samping itu, mutu hidup Odha yang tinggi juga menjadi tonggak 

dalam upaya pencegahan terinfeksi HIV/AIDS dari diri Odha sendiri.  

 

7.1.2. Peran Dukungan Sebaya Dalam Mutu Hidup Odha Dan Mitigasi Sosial 

Sistem dukungan sebaya bekerja dari tingkat kabupaten atau kota sampai tingkat 

nasional. Sistem dukungan sebaya yang bekerja di tingkat kabupaten atau kota diwakili 

dengan Kelompok Dukungan Sebaya, sedangkan yang bekerja di tingkat provinsi diwakili 
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dengan Kelompok Penggagas. Sistem dukungan sebaya di tingkat kabupaten atau kota 

bekerja dengan menjangkau Odha yang baru mengetahui status HIV, kemudian melakukan 

pendataan, dan melakukan pendampingan pada Odha baru. Efek pendampingan yang 

dilakukan oleh sistem dukungan sebaya di tingkat kabupaten atau kota meningkatkan mutu 

hidup Odha dan mendukung mitigasi sosial. Dalam pelaksanaan penjangkauan dan 

pendataan, adanya kemudahan dalam mengakses dukungan sebaya dan adanya role model 

pada dukungan sebaya serta aktivitas dalam dukungan sebaya, mendorong efek 

peningkatan mutu hidup Odha dengan cara memberikan dukungan pada Odha yang baru 

mengetahui status HIV. Selain itu, dibutuhkan dukungan sebaya dengan cara  melakukan 

kunjungan rumah dan rumah sakit, mendekati kelompok yang berisiko, serta mendatangi 

teman-teman yang berisiko untuk VCT 

Manfaat KDS menurut Odha yang didukung oleh dukungan sebaya antara lain 

sebagai wadah untuk berbagi perasaan (99,5%), sebagai wadah untuk mendapatkan 

pengetahuan tentang HIV/AIDS (99,8 %), sebagai wadah yang membantu ketersediaan 

layanan pengobatan dan perawatan serta layanan perubahan perilaku (99,7 %), sebagai 

wadah yang sebaya dan sesama Odha (99,7%), wadah menjaga kerahasiaan (99,1%), 

sebagai wadah yang memberikan motivasi hidup (99,4 %), dan sebagai wadah keluarga 

kedua yang aman dan nyaman (99,5 %). 

Kehadiran sistem dukungan sebaya membentuk 3 wilayah yaitu wilayah dengan 

sistem dukungan sebaya lengkap (wilayah 1), wilayah dengan sistem dukungan sebaya 

parsial (wilayah 2), dan wilayah tanpa sistem dukungan sebaya (wilayah 3). Adanya 

perbedaan proporsi mutu hidup Odha yang bermakna antara wilayah 1, wilayah 2, dan 

wilayah 3. Adanya perbedaan proporsi percaya diri Odha pada wilayah yang memiliki 

sistem dukungan sebaya lengkap dengan wilayah yang tidak memiliki sistem dukungan 

sebaya. Wilayah 1 berpeluang untuk memiliki Odha yang percaya diri 4,655 kali daripada 

wilayah 3 (95 % CI 1,322-16,393).  Wilayah 1 berpeluang untuk memiliki Odha yang 

pengetahuan HIV baik 2,733 kali daripada wilayah 2 (95 % CI 1,831-4,079). Wilayah 1 

berpeluang untuk memiliki banyak akses dukungan layanan, pengobatan, dan perawatan 

1,053 kali daripada wilayah 3 (95 % CI 0,238-4,665). Wilayah 1 berpeluang untuk 

memiliki Odha yang memiliki perilaku tidak berisiko dalam penularan 1,886 kali daripada 

wilayah 2 (95 % CI 1,327-2,681). Wilayah 1 berpeluang untuk memiliki Odha yang 

banyak melakukan kegiatan positif 9,476 kali daripada wilayah 3 (95 % CI 2,147-41,813) 

Peran dukungan sebaya dibuktikan dengan adanya perbedaan proporsi yang 

bermakna antara mutu hidup Odha yang mendapatkan dukungan dari Kelompok 

Dukungan Sebaya dengan mutu hidup Odha yang tidak mendapatkan dukungan dari 



  131 

Kelompok Dukungan Sebaya. Odha yang mendapatkan dukungan sebaya 3,281 lebih 

banyak memiliki percaya diri daripada Odha yang tidak mendapatkan dukungan sebaya 

(95 % CI 2,723 – 3,953). Odha yang memiliki pengetahuan HIV baik, lebih banyak pada 

Odha yang mendapatkan dukungan sebaya. Odha yang mendapatkan dukungan sebaya 

9,444 lebih banyak memiliki pengetahuan baik daripada Odha yang tidak mendapatkan 

dukungan sebaya (95 % CI 6,430 – 13,869). Odha yang memiliki banyak akses 

ketersediaan layanan dukungan, pengobatan dan perawatan lebih banyak pada Odha yang 

mendapatkan dukungan sebaya. Odha yang mendapatkan dukungan sebaya 6,617 lebih 

banyak memiliki banyak akses ketersediaan layanan dukungan, pengobatan dan perawatan 

daripada yang tidak mendapatkan dukungan sebaya (95 % CI 4,670-9,376). Odha yang 

memiliki perilaku tidak berisiko terinfeksi HIV lebih banyak pada Odha yang 

mendapatkan dukungan sebaya. Odha yang mendapatkan dukungan sebaya 1,513 lebih 

banyak memiliki perilaku tidak berisiko terinfeksi HIV daripada yang tidak mendapatkan 

dukungan sebaya (95 % CI 1,232-1,859). Odha yang banyak melakukan kegiatan positif 

lebih banyak pada Odha yang mendapatkan dukungan sebaya. Odha yang mendapatkan 

dukungan sebaya 5,005 lebih banyak memiliki banyak kegiatan positif daripada yang tidak 

mendapatkan dukungan sebaya (95 % CI 4,138-6,055). 

Dalam hal memiliki kepercayaan diri, semua Odha dengan dukungan sebaya 

menerima status terinfeksi HIV melalui proses pendampingan KDS. Peran KDS sangat 

penting karena ada kesamaan nasib di antara mereka. Sementara Odha tanpa dukungan 

sebaya juga mendapatkan dukungan dari lingkungannya. Sebagian Odha tanpa dukungan 

sebaya tidak bisa menerima statusnya yang terinfeksi HIV. Perasaan minder, takut 

dijauhkan oleh orang, dan tidak ada yang  mendampingi membuat Odha menarik diri dari 

pergaulan dan menutup statusnya.  Peran keluarga sangat penting dalam mendukung 

kepercayaan diri Odha. Dukungan keluarga tidak hanya menguatkan perasaan bahwa Odha 

tidak dibuang dan dikucilkan. Besarnya peranan pasangan kepada Odha sangat besar agar 

dapat terus mengikut kegiatan dukungan sebaya. 

KDS memiliki peran besar dalam peningkatan pengetahuan Odha. Semua Odha 

dengan dukungan sebaya mengaku bertambahnya  pengetahuan dasar HIV,  pengobatan 

ARV, dan infeksi oportunistik. Peran KDS juga sangat penting dalam memberikan 

informasi tentang akses layanan dukungan. Odha dengan dukungan sebaya mengetahui 

tentang akses terhadap layanan dukungan, pengobatan, dan perawatan. Pengetahuan ini 

didapat dari adanya komunikasi yang terjalin di dalam kelompok. Untuk  menguatkan 

tingkat kepatuhan dalam pengobatan, peran KDS juga sangat penting dalam 

menginformasikan  hal-hal yang terkait dengan pengobatan ARV. 
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Dalam pertemuan-pertemuan dengan KDS, kesadaran untuk melakukan pencegahan 

dilakukan secara intensif. Perubahan perilaku yang terjadi adalah dalam hal pemakaian 

kondom dan  dalam hal tidak lagi berbagi jarum suntik. 

Selain peran dukungan sebaya terhadap mutu hidup, ada peran lain yang dilakukan 

oleh dukungan sebaya yaitu mitigasi sosial. Bagian dari mitigasi sosial adalah mengurangi 

dampak stigma dan diskriminasi pada Odha yang Ohidha. Odha yang didukung oleh 

kelompok dukungan sebaya menyatakan hubungan pertemanan dengan kelompok 

dukungan sebaya membantu mengurangi stigma dan diskriminasi pada Odha, yaitu 93,6%. 

Sebagian rumah atau kantor KDS dipakai sebagai tempat singgah sementara untuk Odha 

yang mengalami diskriminasi di keluarganya. Hal yang sama juga dinyatakan oleh 

sebagian Odha, adanya bantuan dari dukungan sebaya dalam mengurangi stigma dan 

diskriminasi pada Ohidha sebesar 95,9 % dari Odha yang mengalami stigma dan 

diskriminasi pada keluarganya.  

 

7.1.3 Keberlanjutan Sistem Dukungan Sebaya 

Analisis faktor keberlanjutan KP dan KDS dalam penanggulangan HIV/AIDS di 

tingkat provinsi dan kota atau kabupaten dilihat dari dua faktor, yaitu faktor internal dan 

eksternal.  Faktor internal kelompok dilihat dari faktor kepemimpinan, sumber daya, 

pengelolaan, dan akuntabilitas. Faktor eksternal kelompok dilihat dari faktor terlibat dalam 

sistem penanggulangan HIV/AIDS, akses sumber daya dan sistem rujukan. 

Dalam faktor kepemimpinan, motivasi Odha dalam membentuk kelompok agar dapat 

saling menolong antar sesama, sangat penting untuk keberlanjutan kelompok. Dari faktor 

sumber daya ditemukan bahwa keterbatasan dana menjadi masalah yang banyak dihadapi 

oleh kelompok. Jiwa sukarela untuk menolong sesama dapat membantu keberlanjutan 

kelompok. Walaupun kapasitas SDM Odha juga ditemukan menjadi kendala untuk 

keberlanjutan program, namun sudah dicoba melakukan rekrutmen secara profesional 

untuk pengelola kelompok. Faktor pengelolaan dan akuntabilitas yang paling menonjol 

adalah bahwa sudah ada perubahan dalam keterampilan pengelolaan kelompok sejak awal 

didirikan hingga sekarang, dan kelompok menyadari pentingnya akuntabilitas pengelolaan 

dana kelompok untuk keberlanjutan program. 

Faktor keterlibatan di dalam sistem penanggulangan HIV/AIDS di tingkat provinsi 

dan kabupaten atau kota menemukan bahwa hampir semua KP masuk sebagai pengurus 

KPAP yang dikuatkan oleh SK Gubernur, namun peran keterlibatan mereka di dalam 

proses perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi dinilai belum optimal. KP dan KDS 

sudah terlibat dalam penyusunan Perda HIV dan program-program KPAP/KPAK, namun, 
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masih ditemukan ada permasalahan komunikasi antar Dukungan Sebaya dan KPAP serta  

KPAK yang berhubungan peran DS di dalam sistem penanggulangan HIV/AIDS di tingkat 

lokal. Dalam hal akses sumber daya, semua KP mengakui besarnya peran Yayasan Spiritia 

dalam memberikan pengetahuan untuk mengakses anggaran dan persyaratan-persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh kelompok. Sebagian besar KDS belum dapat mengakses 

anggaran karena belum memiliki persyaratan legal formal kelompok.  Faktor sistem 

rujukan, KP dan KDS sudah masuk ke dalam sistem rujukan di Rumah Sakit. Jika ada 

kasus, maka RS sudah menghubungi KP dan KDS untuk program pendampingan lebih 

lanjut. 

 

7.2. Rekomendasi 

1. Penelitian ini menemukan, Odha yang baru mengetahui status HIV akan mengalami 

penurunan mutu hidup, termasuk di dalamnya karena penurunan kepercayaan diri 

dan semangat hidup. Proses pengembalian mutu hidup Odha terjadi secara bertahap 

dan membutuhkan dukungan sistem sosial yang saling bekerja sama secara 

bermakna dalam meningkatkan mutu hidup Odha. Studi kuantitatif menemukan 

bahwa mutu hidup Odha pada saat ini adalah 70% baik,. Oleh sebab itu 

direkomendasikan untuk meningkatkan kerja sama dan melibatkan peran positif 

berbagai sektor, baik sektor pemerintah maupun nonpemerintah seperti LSM, sektor 

swasta, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi antarpihak dalam 

koordinasi KPA. Adapun keluaran yang diharapkan dengan rekomendasi ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Terjadinya pertukaran informasi yang dibutuhkan dan saling mendukung, 

termasuk dalam kebijakan lokal untuk upaya-upaya peningkatan mutu hidup 

Odha, contohnya dalam bentuk jaminan sosial dan kredit untuk usaha ataupun 

lapangan kerja bagi Odha. 

b. Adanya program yang prioritas untuk peningkatan mutu hidup Odha secara 

berkesinambungan dan komprehensif. 

c. Semakin berdayanya Odha dalam peningkatan pengetahuan, terbukanya status, 

akses terhadap konseling, layanan pencegahan, dukungan, perawatan, serta 

pengobatan. 

2. Adanya perbedaan proporsi mutu hidup yang baik secara bermakna antara wilayah 

yang memiliki sistem dukungan sebaya lengkap, wilayah yang memiliki sistem 

dukungan sebaya tidak lengkap, dan wilayah tanpa sistem dukungan sebaya. Mutu 

hidup Odha yang baik, lebih tinggi proporsinya di wilayah yang memiliki sistem 
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dukungan sebaya lengkap. Oleh sebab itu perlu direkomendasikan upaya 

optimalisasi untuk memotivasi dan memfasilitasi terjadinya replikasi dukungan 

sebaya di setiap kabupaten atau kota sesuai kebutuhan wilayah dan bersifat sinergis. 

Keluaran yang diharapkan dengan rekomendasi ini adalah terbentuknya sistem 

dukungan sebaya (KP dan KDS) yang lengkap di tingkat provinsi dan di tingkat 

kabupaten atau kota.  

3. KDS memiliki peran yang bermakna dalam mutu hidup Odha. Odha yang 

mendapatkan dukungan sebaya memiliki proporsi percaya diri, pengetahuan HIV, 

akses layanan HIV, perilaku pencegahan HIV, dan kegiatan positif yang lebih tinggi 

dibandingkan Odha yang tidak mendapatkan dukungan sebaya. Ditemukan juga 

bahwa KDS menjadi contoh atau panutan bagi Odha baru untuk meningkatkan 

semangat hidup. Hal ini semakin memperkuat bahwa peran KDS memang sangat 

dibutuhkan untuk mengajak lebih banyak Odha baru dalam memperoleh dukungan 

sebaya. Dukungan sebaya berperan dalam memotivasi Odha untuk menggunakan 

kondom sebagai perilaku pencegahan positif. Berkaitan dengan temuan ini, 

direkomendasikan upaya  optimalisasi keterlibatan KDS dalam sistem rujukan pada 

program penanggulangan HIV di setiap kabupaten atau kota di Indonesia dengan 

kerja sama dan melibatkan peran positif berbagai sektor, baik sektor pemerintah 

maupun nonpemerintah seperti LSM, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan dan 

organisasi profesi antar pihak dalam koordinasi KPA. Keluaran yang diharapkan 

setelah pelaksanaan rekomendasi ini adalah KDS menjadi wadah yang diakui 

keberadaannya dalam sistem pencegahan penularan HIV dan peningkatan mutu 

hidup Odha di Indonesia. Program dukungan Odha seharusnya melibatkan KP dan 

KDS termasuk dalam mengelola program dan dana bukan hanya sebagai penerima 

manfaat. KP dan KDS perlu mendapatkan dukungan dana dan bantuan teknis baik 

bersumber APBD/APBN maupun mitra kerja lain baik dalam maupun luar negeri 

dalam membantu optimalisasi pencapaian mutu hidup Odha di Indonesia. 

4. Hasil temuan yang berkaitan dengan perilaku Odha dalam penggunaan kondom, 

menunjukkan penggunaan kondom setiap berhubungan seksual mencapai 51%. 

Namun temuan penggunaan kondom masih belum mencapai target SRAN KPA 

(60%). Penggunaan jarum suntik steril pada Odha yang masih menggunakan narkoba 

suntik setelah mengetahui status mencapai 43%. Hal ini juga masih di bawah target 

yang sudah ditetapkan oleh SRAN KPA (60%). Temuan tentang Odha perempuan 

yang pernah hamil dan melahirkan namun tidak menggunakan layanan PMTCT 

(77%), menunjukkan bahwa penggunaan PMTCT masih rendah. Berkaitan dengan 
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temuan ini direkomendasikan upaya sosialisasi pencegahan positif yang 

berkesinambungan oleh pihak yang berinteraksi langsung dengan Odha, seperti 

KDS, konselor, dan tenaga medis melalui program dari sektor pemerintah dan sektor 

nonpemerintah. Selain itu perlu dilakukan evaluasi pada program PMTCT yang 

sudah berjalan. Keluaran rekomendasi ini yaitu adanya integrasi pencegahan positif 

dalam program semua program pencegahan termasuk pengurangan dampak buruk 

narkoba dan penularan melalui transmisi seksual. Beberapa aktivitas yang dapat 

dilakukan adalah dengan peningkatan penggunaan kondom, penggunaan jarum 

suntik steril bagi Odha yang masih menggunakan narkoba suntik, dan peningkatan 

penggunaan layanan PMTCT mulai dari perempuan usia reproduktif. Program ini 

tentunya perlu melibatkan KP dan KDS. 

5. Odha perempuan yang mengakses layanan Pap smear masih rendah, padahal saat 

konseling pascates, Odha sudah dianjurkan untuk melakukan Pap smear. Terkait 

dengan hal tersebut, maka direkomendasi perlunya menemukan penyebab rendahnya 

akses layanan Pap smear dan mengupayakan sosialisasi manfaat Pap smear secara 

optimal bagi Odha dengan melibatkan tenaga medis dan dukungan sebaya. Keluaran 

rekomendasi ini yaitu adanya peningkatan penggunaan layanan Pap smear oleh 

Odha. Melihat tingginya biaya Pap smear, perlu dipertimbangkan dukungan dana 

bagi Odha yang kurang mampu. 

6. KDS membantu Odha mengurangi stigma. Ada 2 macam stigma yang dialami Odha, 

yaitu stigma diri sendiri (individual maupun keluarga), dan stigma yang didapat 

Odha dari pihak luar. KDS membantu mengurangi kemungkinan terjadinya 

diskriminasi dengan cara memberikan informasi kepada Odha, keluarga, dan pihak-

pihak yang melakukan stigma dan diskriminasi. Kejadian stigma dan diskriminasi 

saat ini sudah berkurang. Pihak yang melakukan stigma paling banyak adalah tenaga 

kesehatan dan keluarga. Oleh karena itu, rekomendasi dari temuan ini adalah upaya 

melanjutkan program untuk menghapus stigma dan diskriminasi pada Odha, 

terutama dengan sasaran tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat. Wadah dukungan 

sebaya melakukan sosialisasi dan berkomunikasi pada jejaring sosial untuk 

menghapus stigma dan diskriminasi pada Odha (KP dan KDS mampu berkomunikasi 

dengan penyedia layanan kesehatan sehingga membantu menghilangkan stigma pada 

Odha sendiri dan membantu mengurangi stigma pada lingkungan Odha). Keluaran 

dari rekomendasi ini adalah:  
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a. Kejadian stigma dan diskriminasi pada Odha terus menerus berkurang secara 

signifikan khususnya dalam layanan kesehatan, pekerjaan, pendidikan dan 

masyarakat tempat tinggal termasuk keluarga. 

b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan HIV/AIDS bagi keluarga, orang 

sekitar Odha, serta tokoh masyarakat. Khusus untuk kabupaten/kota yang 

masih baru memulai proses penanggulangan HIV/AIDS, KP dan KDS 

dilibatkan dalam pengembangan dan pelaksanaan strategi dan program untuk 

mengurangi stigma dan diskriminasi. 

7. Berkaitan dengan kurang dari separuh Odha memakai kondom secara konsisten, 

dapat diperkirakan kerentanan tertularnya perempuan dari suami yang tidak 

menggunakan kondom. Hal ini juga didukung oleh temuan Odha perempuan yang 

lebih banyak melakukan tes HIV karena dipaksa atau karena suami mereka sakit. 

Rekomendasi untuk temuan ini adalah pemerintah dan mitra kerja perlu 

memasukkan program pemberdayaan perempuan dalam bagian dari strategi dan 

rencana kerja tahunan serta anggaran yang mendukung kegiatan tersebut. Pelibatan 

perempuan khususnya Odha perempuan perlu ditingkatkan dan difasilitasi. Perlu 

penguatan Odha perempuan dalam peningkatan percaya diri; pengetahuan; akses 

layanan; perubahan perilaku; dan kegiatan positif melalui program-program yang 

diselenggarakan oleh pihak pemerintah dan nonpemerintah di bawah koordinasi 

KPA. Keluaran dari rekomendasi ini adalah Odha perempuan menjadi berdaya dan 

mengalami peningkatan percaya diri, pengetahuan, akses layanan, dan aktivitas 

positif. 

8. Dari hasil perbandingan proporsi, Odha perempuan memiliki percaya diri, 

pengetahuan, akses layanan, dan aktivitas positif yang lebih rendah dibandingkan 

Odha laki-laki. Rekomendasi untuk temuan ini adalah penguatan Odha perempuan 

supaya lebih percaya diri, dapat meningkatkan pengetahuan, memanfaatkan akses 

layanan yang tersedia, dan melakukan kegiatan positif melalui program-program 

yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah dan nonpemerintah di bawah 

koordinasi KPA. Keluaran dari rekomendasi ini adalah Odha perempuan menjadi 

berdaya dan mengalami peningkatan percaya diri, pengetahuan, akses layanan, dan 

aktivitas positif. 

9. Penelitian ini menemukan bahwa KP dan KDS memiliki kemampuan untuk berlanjut 

sebagai sebuah kelompok.  Faktor internal lembaga yang dilihat dari faktor 

kepemimpinan, sumber daya, dan faktor manajemen keuangan menunjukkan ada 

upaya perbaikan ke arah yang positif. Faktor internal kelembagaan ini juga 
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berhubungan dengan kemampuan kelompok mengakses peluang anggaran berbagai 

pihak. Oleh karena itu direkomendasikan kepada para pihak sebagai berikut: 

a. KP dan KDS agar dapat bertahan  dan masuk ke dalam sistem penanggulangan 

HIV di tingkat provinsi maupun kota atau kabupaten, maka KP dan KDS perlu 

terus melakukan peningkatan kapasitas internal kelompok berupa pelatihan-

pelatihan manajerial program dan keuangan, pelatihan kepemimpinan, dan 

kaderisasi.  

b. KPAP dan KPAK perlu mengoptimalkan peran koordinasinya untuk 

melibatkan KP dan KDS dalam program peningkatan kapasitas kelembagaan 

yang dilakukan oleh lintas sektor pemerintah maupun nonpemerintah seperti 

LSM, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi.  

c. Kementerian Kesehatan dapat memberikan wewenang untuk menjadikan KP 

dan KDS sebagai mitra pelaksana program peningkatan mutu hidup Odha di 

lapangan, khususnya untuk program pencegahan positif . 

d. Kementrian Sosial dapat menjadikan KP dan KDS sebagai mitra pelaksana 

program peningkatan mutu hidup Odha di lapangan, khususnya untuk program 

mitigasi sosial ekonomi.  

Keluaran yang diharapkan dengan rekomendasi ini adalah sebagai berikut: 1) 

terjadinya peningkatan kapasitas KP dan KDS sehingga sistem dukungan sebaya 

semakin berdaya di dalam menjalankan upaya-upaya peningkatan mutu hidup Odha; 

2) terjadinya kaderisasi kepengurusan dan pengalihan ilmu dalam manajemen 

kelompok yang dapat memastikan kelompok dapat terus bertahan dan memenuhi 

persyaratan kelembagaan sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku; 3) adanya 

replikasi sistem dukungan sebaya di provinsi atau kabupaten/kota yang belum 

terbentuk melalui dukungan fasilitasi berbagai pihak. 

10. Penelitian ini menemukan bahwa sesuai dengan Permendagri No 20/2007 tentang 

pembentukan KPAP dan KPAK, seluruh KP sudah masuk ke dalam Kepengurusan 

KPAP yang tertulis di dalam SK Gubernur. Namun peran dan fungsinya, mulai dari 

proses perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi, belum berjalan optimal; selain 

itu belum semua KDS masuk ke dalam kepengurusan KPAK, sehingga perannya di 

dalam sistem penanggulangan HIV tingkat kota atau kabupaten pun belum semua 

berjalan optimal. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada para pihak sebagai 

berikut: 
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a. KPAP perlu mengoptimalkan peran KP dalam strategi penanggulangan HIV 

tingkat provinsi dan kabupaten, mulai dari proses perencanaan hingga 

pemantauan dan evaluasi. 

b. KPAK perlu memasukkan KDS sebagai perwakilan komunitas di dalam 

kepengurusan KPAK yang disahkan oleh SK Bupati atau Walikota dan 

mengoptimalkan peran KDS di dalam strategi penanggulangan HIV/AIDS 

tingkat kota atau kabupaten untuk meningkatkan mutu hidup Odha. 

Adapun keluaran yang diharapkan adalah sebagai berikut: 1) KP dan KDS 

terlibat secara optimal dalam strategi penanggulangan HIV/AIDS di tingkat provinsi 

dan kota atau kabupaten; 2) terjadinya peningkatan mutu hidup Odha secara 

signifikan melalui peran aktif yang optimal dari KP dan KDS dalam implementasi 

strategi penanggulangan HIV/AIDS di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten. 

11. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian KP dan KDS sudah menjadi bagian dari 

sistem rujukan layanan kesehatan khususnya bagi Odha yang baru mengetahui status 

HIV-nya dan dapat meningkatkan mutu hidup Odha. Oleh karena itu, 

direkomendasikan kepada: Kementerian Kesehatan untuk melibatkan KP dan KDS 

di dalam sistem rujukan pelayanan kesehatan HIV/AIDS di tingkat Provinsi dan 

Kota/Kabupaten. Adapun keluaran yang diharapkan adalah sebagai berikut: 1) 

terintegrasinya dukungan sebaya ke dalam sistem rujukan layanan kesehatan; 2) 

meningkatnya mutu hidup Odha melalui pendampingan dukungan sebaya di dalam 

sistem rujukan layanan kesehatan. 
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LAMPIRAN 1: Panduan Wawancara Mendalam KP/KDS 

Panduan Wawancara Mendalam 

PENGARUH DUKUNGAN SEBAYA (DS) 

TERHADAP MUTU HIDUP ODHA DI INDONESIA 

 

PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI INFORMAN 

Bersama ini saya menyatakan kesediaan menjadi informan pada penelitian yang berjudul 

―Pengaruh Dukungan Sebaya Terhadap Mutu Hidup Odha‖. Agar penelitian ini dapat 

memberikan menggali permasalahan sesuai dengan yang diharapkan, maka saya akan 

memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.  

……………………,……………………….2011 

 

 

(                                                       ) 

 

Waktu Wawancara : Hari : …………… Tanggal:…………./……………../2011 

     Waktu wawancara: Pk…………sd pk………………….. 

Pewawancara  :  

Nama   : ……………………………………………………….. 

No Kontak  : ………………………………………………………… 

 

I. Karakteristik Informan 

Karakteristik KDS/KP 

1. Nama KDS/KP    :  

2. Kapan berdiri KDS/KP   : 

3. Propinsi Domisili    : 

4. Kabupaten Domisili    : 

5. Jumlah pengurus harian   :  

6. Jumlah Odha yang sudah didukung sampai dengan Desember 2010 : 

7. Sumber Dana Untuk Program   :  

8. Total Dana yang diperoleh/tahun  :  

9. Program yang sudah dikerjakan   :  
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Karakteristik Informan 

1. Nama lengkap/inisial    : ............................................................ 

2. Jenis kelamin     : ............................................................ 

3. Tempat/Tanggal lahir (usia)   : ........................,................................... 

4. Status pernikahan    : ............................................................ 

5. Pekerjaan     : ............................................................ 

6. Pendidikan terakhir    : ............................................................ 

7. Kapan tahu status (tahun)   : ............................................................ 

8. Kapan mulai terapi ARV (lini I atau II) :............................................................. 

9. Faktor risiko penularan   : ............................................................ 

10. CD 4 saat mulai ARV    : ............................................................ 

11. CD4 saat terakhir test    : ............................................................ 

12. Agama      : ............................................................ 

13. Pengeluaran biaya hidup/hari   : ............................................................ 

14. Pengeluaran biaya hidup/bulan  : ............................................................ 

 

A. MUTU HIDUP 

A.1 Kepercayaan Diri: 
Apakah KP mendukung program KDS dalam hal sebagai berikut (atau KDS mendukung 

Odha): 

1. Penerimaan status secara positif  

2. Membuka status HIV kepada orang terdekat 

3. Interaksi sosial 

A.2 Punya Pengetahuan HIV 
Apakah KP mendukung KDS dalam memberikan (atau KDS mendukung Odha): 

1. Pengetahuan dasar HIV/AIDS (cairan dan kegiatan yang akan menularkan/tidak, 

perjalanan virus di dalam tubuh, beda HIV dan AIDS) 

2. Pengetahuan pengobatan ARV (kombinasi obat, kepatuhan, resistensi, efek samping) 

3. Pengetahuan tentang Infeksi Oportunistik (jenis penyakit, cara mencegah dengan 

profilaksis) 

A.3 Punya Akses dan mnggunakan Layanan Dukungan , Pengobatan dan 

Perawatan 

Apakah KP mendukung KDS dalam memberikan (atau KDS mendukung Odha): 

1. Layanan dukungan (bentuk informasi dan moril) ? 

2. Jika ya, apakah KP/KDS menggunakannya? 

3. Layanan pengobatan (ARV, IMS  dan IO)?  

4. Jika ya, apakah KP/KDS menggunakannya? 

5. Layanan perawatan (rumah, RS, paliatif atau psikologis)?  

6. Jika ya, apakah KP/KDS menggunakannya? 

A.4 Tidak menularkan kepada orang lain 

Apakah KP mendukung KDS dalam program (atau KDS mendukung Odha) 

1. Pengetahuan pencegahan penularan HIV? 

2. Layanan pencegahan? (penggunaan kondom, terapi metadhon, menggunakan jarum 

suntik steril, PMTCT, rehabilitasi) 

3. Apakah KDS menggunakan layanan tersebut? 
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A.5 Kegiatan Positif 

Apakah KP mendukung KDS dalam program (atau KDS mendukung Odha) 

1. Pendidikan formal atau informal 

2. Bekerja atau tidak 

3. Hobi 

4. Punya pasangan/menikah 

 

Secara keseluruhan, bagaimana peran KP/KDS (program, kegiatan, akses 

dana/pendanaan, bantuan teknis, advokasi) dalam mendukung Odha untuk 

meningkatkan mutu hidup Odha (5 pilar)? 

Apakah ada hambatan dalam mendukung KP/KDS? Jika Ya, Jelaskan. 

Strategi dan kebijakan apa yang dilakukan KP/KDS? 

 

B. Mitigasi Sosial 

1. Bagaimana peran KP/KDS dalam mengurangi dampak stigma terhadap Odha dan 

keluarga? Contoh 

2. Program apa yang KP/KDS kembangkan? Jelaskan 

3. Bagaimana peran KP/KDS dalam mengurangi dampak diskriminasi terhadap Odha 

dan keluarga? Contoh 

4. Program apa yang dikembangkan KP/KDS  untuk mengurangi dampak diskrimiasi 

terhadap Odha? Contoh 

5. Bagaimana KP/KDS mendukung Odha dalam mengurangi stigma dan diskrimanasi 

di Kabupaten masing-masing? Contoh 

 

C. Keberlanjutan 

 

1. Apakah KP/KDS mengetahui fungsi dan peran KP/KDS terhadap Odha? Jelaskan 

2. Untuk KDS: Berapa banyak jumlah KDS di Kabupaten ini? Jelaskan 

3. Apakah KDS memberikan laporan rutin kepada KP? Data? Jaringan? 

4. Apakah KP/KDS sudah memiliki sekretaris  dan SDM lain yang bekerja fulltime? 

Apakah ada  Odha yang dipekerjakan? 

5. Apakah Propinsi atau Kabupaten/Kota ini sudah memiliki Peraturan Daerah HIV? 

Apakah KP/KDS dilibatkan dalam proses tersebut? Jika ya, bagaimana bentuknya? 

6. Apakah KP/KDS dilibatkan dalam pengembangan kebijakan lainnya ? Dalam bentuk 

apa? Contoh. 

7. Apakah di Propinsi/Kokab ini sudah memiliki SRAK (Strategi Rencana Aksi 

Propinsi/Kabupaten)? Apakah KDS dilibatkan dalam proses tersebut? Contoh 

8. Apakah KP/KDS sudah mendapatkan alokasi dana dari APBD? Seberapa besar? 

Dalam program apa? Bagaimana bisa mendapatkannya? Jika belum, hambatannya 

apa? 

9. Apakah KP/KDS mengetahui tentang pertemuan bulanan di tingkat kota/kabupaten 

bersama KPAK? 

10. Apakah KP/KDS terlibat dalam pertemuan tersebut? 

11. Apakah KP/KDS dilibatkan dalam program yang dilaksanakan dalam program 

KPAP/KPAK? Contoh? 
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12. Bagaimana tanggapan KP/KDS terhadap peran DS dalam peningkatan mutu hidup 

Odha? Pencegahan (positive prevention)? Dan dalam mitigasi sosial? 

13. Jelaskan tentang  peranan KP/KDS selama satu tahun terakhir? Jelaskan 

14. Apakah KP/KDS memiliki hubungan kerja (jejaring) dengan KP? Jelaskan 

15. Apakah KP/KDS sudah menjadi anggota Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten 

(KPAK)? Kapan  KP/KDS bergabung dengan KPAP/KPAK ? Bagaimana prosesnya 

sampai ? Jika belum bergabung, mengapa? Jelaskan 

16. Apakah KP/KDS ini ikut masuk sebagai anggota POKJA ? Jika ya, Pokja apa? Jika 

belum, mengapa? Jelaskan 

17. Apakah KP/KDS terlibat dalam monitoring dan evaluasi program penanggulangan 

HIV/AIDS di wilayah ?  

18. Apakah KP/KDS  menjadi bagian dari sistem rujukan di tingkat kota/kabupaten? 

Jika tidak? Mengapa? 

19. Apakah KP/KDS kenal Spiritia?  

20. Jika tahu, apakah KP/KDS tahu tentang peran Spiritia dalam mendukung KP dan 

KDS? 

21. Apakah KP/KDS bermitra dengan Spiritia? Sejak kapan? Dalam bentuk apa? 
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LAMPIRAN 2: Panduan Wawancara Mendalam 
KPAK/KPAP/Dinkes 

Panduan Wawancara Mendalam 

PENGARUH DUKUNGAN SEBAYA (DS) 

TERHADAP MUTU HIDUP ODHA DI INDONESIA 

 

PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI INFORMAN 

Bersama ini saya menyatakan kesediaan menjadi informan pada penelitian yang berjudul 

―Pengaruh Dukungan Sebaya Terhadap Mutu Hidup Odha‖. Agar penelitian ini dapat 

memberikan menggali permasalahan sesuai dengan yang diharapkan, maka saya akan 

memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.  

……………………,……………………….2011 

(                                                       ) 

Waktu Wawancara : Hari : …………… Tanggal:…………./……………../2011 

     Waktu wawancara: Pk…………sd pk………………….. 

Pewawancara  :  

Nama   : ………………………….…………………………….. 

No Kontak  : ………………………………………………………… 

I. Karakteristik Informan  

Nama   : …………………………………………….. 

Jabatan   : …………………………………………….. 

Menjabat sejak   : ......................., ……………………. (bulan, tahun) 

Nomor Kontak  : …………………………………………….. 

 

II. Pertanyaan 

A. Pertanyaan Untuk KPAK/KPAP 

1. Apakah KPAK mengetahui fungsi dan peran KDS? 

2. Apakah KPAK mengetahui sudah ada KDS di Kota/Kabupaten Anda? 

3. Apakah KDS memberikan laporan rutin kepada KPAK? Data? Jaringan? 

4. Apakah KPAK sudah mengikuti Perpres (Peraturan Presiden) 75?  

5. Apakah KPAK sudah memiliki sekretaris  dan SDM lain yang bekerja fulltime? 

Apakah ada  Odha yang dipekerjakan? 

6. Apakah Kabupaten/Kota ini sudah memiliki Peraturan Daerah HIV? Apakah KDS 

dilibatkan dalam proses tersebut? 

7. Apakah KDS dilibatkan dalam pengembangan kebijakan lainnya ?  

8. Apakah Kabupaten/Kota ini sudah memiliki SRAK (Strategi Rencana Aksi 

Kabupaten/Kota)? Apakah KDS dilibatkan dalam proses tersebut? Contoh 

9. Apakah KPAK mendapatkan alokasi dana dari APBD? Apakah KDS mendapatkan 

dukungan dana APBD tersebut? 

10. Apakah KPAK menjalankan pertemuan bulanan di tingkat kota/kabupaten? 

11. Apakah KDS dilibatkan dalam pertemuan tersebut? Jika tidak,mengapa? 

12. Apakah KDS dilibatkan dalam program yang dilaksanakan dalam program KPAK? 

Contoh? 

13. Bagaimana tanggapan KPAK terhadap peran KDS dalam peningkatan mutu hidup 

Odha? Pencegahan (positive prevention)? Dan dalam mitigasi sosial? 

14. Apakah KPAK mengetahui peranan KDS selama satu tahun terakhir? 

15. Apakah KPAK memiliki hubungan kerja (jejaring) dengan KDS? 

16. Apakah KDS  sudah menjadi anggota Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten 

(KPAK)? Kapan  KDS bergabung dengan KPAK ? Bagaimana prosesnya sampai 
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KDS menjadi anggota KPAK? (dalam Perpres organisasi Odha harus masuk sbg 

anggota KPA)? Jika belum, mengapa? Jelaskan 

17. Apakah KDS ini ikut masuk sebagai anggota POKJA ? Jika ya, Pokja apa? Jika 

belum, mengapa? Jelaskan 

18. Apakah KDS ini terlibat dalam monitoring dan evaluasi program penanggulangan 

HIV/AIDS di wilayah ?  

19. Apakah KDS  menjadi bagian dari sistem rujukan? Jika tidak? Mengapa? 

20. Apakah KPAK kenal Spiritia?  Darimana mengetahuinya? 

21. Jika tahu, apakah KPAK tahu tentang peran Spiritia dalam mendukung KP dan 

KDS? Jelaskan 

22. Apakah KPAK bermitra dengan Spiritia? Sejak kapan? Dalam bentuk apa? Jelaskan 

 

B. Pertanyaan Untuk Dinkes Provinsi 

1. Apakah Dinkes mengetahui sudah ada KP dan KDS di Provinsi ini? Ada berapa KP 

dan KDS? Berapa yang aktif? 

2. Ada berapa KP dan KDS yang  tidak aktif? Mengapa mereka tidak aktif? 

3. Apakah Dinkes  mengetahui fungsi dan peran KP dan KDS ? Jelaskan tentang fungsi 

dan peran KP dan KDS selama ini. 

4. Jelaskan tentang  sejauh mana kerjasama KP dan KDS dengan pihak Dinkes? 

Jelaskan. 

5. Bagaimana pola komunikasi yang dibangun selama ini antara Dinkes dan KP serta 

KDS? Jelaskan. 

6. Sejauh mana Dinkes melibatkan KP dan KDS dalam Pokja di RS? Puskesmas? 

Jelaskan, contoh. 

7. Bagaimana fungsi mereka bisa berjalan? Apa faktor-faktor yang berhubungan 

dengan keaktifan KP dan KDS? Jelaskan. 

8. Menurut Dinkes, bagaimana peran yang dilakukan oleh KP dan KDS terhadap mutu 

hidup odha? Jelaskan. 

9. Dari 5 pilar mutu hidup odha (percaya diri, pengetahuan tentang HIV/AIDS, 

memiliki akses terhadap layanan, perilaku tidak menularkan pada orang lain dan 

melakukan kegiatan positif), pada bagian mana KP dan KDS memiliki peran 

peningkatan mutu hidup odha? Jelaskan. Contoh. 

10. Apakah KP  menjadi bagian dari sistem rujukan untuk masalah HIV dan AIDS di 

provinsi ini ? Jika tidak, mengapa? Jika Ya, bagaimana contohnya? Jelaskan. 

11. Apakah Dinkes Prov kenal Spiritia? Jika Ya, jelaskan. 

12. Jika tahu, apakah Dinkes Prov tahu tentang peran Spiritia dalam mendukung KP dan 

KDS? Jelaskan 
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LAMPIRAN 3: Panduan Wawancara Mendalam Odha 

 

Panduan Wawancara Mendalam 

PENGARUH DUKUNGAN SEBAYA (DS) 

TERHADAP MUTU HIDUP ODHA DI INDONESIA 

 

PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI INFORMAN 

Bersama ini saya menyatakan kesediaan menjadi informan pada penelitian yang berjudul 

―Pengaruh Dukungan Sebaya Terhadap Mutu Hidup Odha‖. Agar penelitian ini dapat 

memberikan menggali permasalahan sesuai dengan yang diharapkan, maka saya akan 

memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Sesuai dengan kesesuaian karakteristik 

dengan subyek penelitian, saya menyatakan dengan kesungguhan bahwa saya : 

(lingkari salah satu pilihan di bawah ini) 

1. Mendapatkan dukungan sebaya lebih dari satu tahun. 

2. Belum pernah mendapat dukungan sebaya. 

……………………,……………………….2011 

 

(                                                       ) 

Informan (Pilih Salah Satu) 

   : 1) Odha tanpa Dukungan Sebaya 2) Odha dengan Dukungan 

Sebaya 

Waktu Wawancara : Hari : …………… Tanggal:…………./……………../2011 

     Waktu wawancara: Pk…………sd pk………………….. 

Pewawancara  :  

Nama   : ……………………………………………………….. 

No Kontak  : ………………………………………………………… 

 

Karakteristik Informan 

1. Nama lengkap/inisial   : ........................................................................ 

2. Jenis kelamin    : ........................................................................ 

3. Tempat/Tanggal lahir (usia)  : ........................,............................................... 

4. Status pernikahan   : ........................................................................ 

5. Pekerjaan    : ........................................................................ 

6. Pendidikan terakhir   : ........................................................................ 

7. Kapan tahu status (tahun)  : ........................................................................ 

8. Kapan mulai terapi ARV (lini I atau II):........................................................................ 

9. Faktor risiko penularan   : ........................................................................ 

10. CD 4 saat mulai ARV   : ........................................................................ 

11. CD4 saat terakhir test   : ........................................................................ 

12. Agama     : ........................................................................ 

13. Provinsi tempat tinggal   : ........................................................................ 

14. Kabupaten tempat tinggal  : ........................................................................ 

15. Pengeluaran biaya hidup/hari  : ........................................................................ 

16. Pengeluaran biaya hidup/bulan  : ........................................................................ 
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A. MUTU HIDUP 

A.1 Kepercayaan Diri: 

1. Penerimaan status secara positif  

2. Membuka status HIV kepada orang terdekat 

3. Berinteraksi sosial 
4.  

A.2 Punya Pengetahuan HIV/AIDS 

 

1. Pengetahuan dasar HIV/AIDS (cairan dan kegiatan yang akan menularkan/tidak, 

perjalanan virus di dalam tubuh, beda HIV dan AIDS) 

2. Pengetahuan pengobatan ARV (kombinasi obat, kepatuhan, resistensi, efek samping) 

3. Pengetahuan tentang Infeksi Oportunistik (jenis penyakit, cara mencegah dengan 

profilaksis) 

 

A.3 Punya Akses dan Menggunakan Layanan Dukungan (baik dari LSM, individu, 

lembaga kerohanian, dll) , Pengobatan dan Perawatan = TANYAKAN SATU 

PER SATU! 

 

1. Apakah Anda punya akses layanan dukungan (bentuk informasi dan moril) ? 

2. Jika ya, apakah Anda menggunakannya? 

3. Apakah Anda punya akses pengobatan? (ARV, IMS  dan IO) 

4. Jika ya, apakah Anda menggunakannya? 

5. Apakah Anda punya akses terhadap perawatan? (rumah, RS, paliatif atau psikologis) 

6. Jika ya, apakah Anda menggunakannya? 

 

A.4 Tidak menularkan kepada orang lain 

 

1. Apakah Anda punya pengetahuan bagaimana tidak menularkan kepada orang lain? 

Bagaimana caranya? 

2. Apakah Anda mengetahui ada akses layanan pencegahan? (penggunaan kondom, 

terapi metadhon, menggunakan jarum suntik steril, PMTCT, rehabilitasi narkoba) 

3. Apakah Anda menggunakan layanan tersebut? (seberapa sering, siapa yang 

membantu akses layanan tersebut) 

 

A.5 Kegiatan Positif 

 

1. Pendidikan formal atau informal 

2. Bekerja atau tidak 

3. Hobi 

4. Punya pasangan/menikah 

 

Secara keseluruhan, dalam lima pilar tersebut apakah dukungan sebaya memiliki 

pengaruh terhadap mutu hidup Odha (terbatas pada 5 pilar)? 

 

B. Mitigasi Sosial 

1. Apakah Odha mengalami stigma (cap buruk)? Dari mana stigma terjadi? (keluarga, 

teman, layanan kesehatan, sekolah, tetangga, tempat kerja). Contoh 
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2. Apakah Odha mengalami diskriminasi (perlakuan buruk)? Dari mana diskriminasi 

terjadi? (keluarga, teman, layanan kesehatan, sekolah, tetangga, tempat kerja). 

Contoh 

3. Apakah Odha mengalami double stigma? (misal gay, pekerja seks, waria). Contoh 

4. Bagaimana peran DS dalam mengurangi dampak stigma? Contoh. 

5. Bagaimana peran DS dalam mengurangi diskriminasi? Contoh 

6. Apakah keluarga mengalami stigma? Contoh  

7. Bagaimana peran DS dalam mengurangi dampak stigma terhadap keluarga? Contoh  

8. Apakah keluarga mengalami diskriminasi? Contoh 

9. Bagaimana peran DS dalam mengurangi dampak diskriminasi terhadap keluarga? 

Contoh 

10. Apakah Keluarga melakukan stigma  terhadap Odha? Contoh  

11. Bagaimana peran DS dalam mengurangi dampak stigma keluarga terhadap Odha? 

Contoh 

12. Apakah keluarga melakukan diskriminasi terhadap Odha? Contoh 

13. Bagaimana peran DS dalam mengurangi dampak diskriminasi keluarga terhadap 

Odha? 
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LAMPIRAN 4: Panduan Wawancara Mendalam Ohidha 

Panduan Wawancara Mendalam 

PENGARUH DUKUNGAN SEBAYA (DS) 

TERHADAP MUTU HIDUP ODHA DI INDONESIA 

PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI INFORMAN 

Bersama ini saya menyatakan kesediaan menjadi informan pada penelitian yang berjudul 

―Pengaruh Dukungan Sebaya Terhadap Mutu Hidup Odha‖. Agar penelitian ini dapat 

memberikan menggali permasalahan sesuai dengan yang diharapkan, maka saya akan 

memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.  

                                                                                                      

……………………,……………………….2011 

(                                                       ) 

 

Waktu Wawancara : Hari : …………… Tanggal:…………./……………../2011 

     Waktu wawancara: Pk…………sd pk………………….. 

Pewawancara  :  

Nama   : ……………………………………………………….. 

No Kontak  : ………………………………………………………… 

 

I. Karakteristik Informan 

 

1. Nama       :  

2. Provinsi Domisili     : 

3. Kabupaten Domisili    : 

4. Hubungan dengan Odha   : 

 

A. MUTU HIDUP 

A.1 Kepercayaan Diri: 

Apakah keluarga dan DS mendukung Odha dalam: 

1. Menerima status secara positif  

2. Membuka status HIV kepada orang terdekat 

3. Berinteraksi sosial 

A.2 Punya Pengetahuan HIV/AIDS 

Apakah keluarga dan DS mendukung Odha dalam: 

1. Pengetahuan dasar HIV/AIDS (cairan dan kegiatan yang akan menularkan/tidak, 

perjalanan virus di dalam tubuh, beda HIV dan AIDS) 

2. Pengetahuan pengobatan ARV (kombinasi obat, kepatuhan, resistensi, efek samping) 

3. Pengetahuan tentang Infeksi Oportunistik (jenis penyakit, cara mencegah dengan 

profilaksis) 

 

A.3 Punya Akses dan Menggunakan Layanan Dukungan , Pengobatan dan 

Perawatan 

Apakah keluarga dan DS mendukung Odha dalam akses terhadap: 

1. Layanan dukungan (informasi dan moril)? 

2. Jika ya, apakah Odha menggunakannya? 

3. Layanan pengobatan (ARV, IMS, IO)? 

4. Jika ya, apakah Odha menggunakannya? 

5. Layanan perawatan? (rumah, RS, paliatif atau psikologis) 

6. Jika ya, apakah Odha menggunakannya? 
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7.  

A.4 Tidak menularkan kepada orang lain 

Apakah keluarga mendukung Odha dalam memberikan program: 

1. Pengetahuan pencegahan HIV? 

2. Layanan pencegahan? (penggunaan kondom, terapi metadhon, menggunakan jarum 

suntik steril, PMTCT, rehabilitasi) 

3. Apakah Odha menggunakan layanan tersebut? 

A.5 Kegiatan Positif 

Apakah keluarga mendukung Odha dalam program: 

1. Pendidikan formal atau informal 

2. Bekerja atau tidak 

3. Hobi 

4. Punya pasangan / menikah 

 

Secara keseluruhan, bagaimana peran keluarga dalam mendukung Odha untuk 

meningkatkan mutu hidup (5 pilar)  dan mitigasi sosial? Sebutkan. 

Apakah ada hambatan dalam mendukung Odha? Jika Ya, Jelaskan. 

 

B. Mitigasi Sosial 

1. Apakah Odha mengalami stigma (cap buruk)? Dari mana stigma terjadi? (keluarga, 

teman, layanan kesehatan, sekolah, tetangga, tempat kerja). Contoh 

2. Apakah Odha mengalami diskriminasi (perlakuan buruk)? Dari mana diskriminasi 

terjadi? (keluarga, teman, layanan kesehatan, sekolah, tetangga, tempat kerja). 

Contoh 

3. Apakah Odha mengalami double stigma? (misal gay, pekerja seks, waria) Jika ya, 

jelaskan. 

4. Bagaimana peran DS dalam mengurangi dampak stigma? Contoh. 

5. Bagaimana peran DS dalam mengurangi diskriminasi? Contoh 

6. Apakah Keluarga mengalami stigma? Contoh  

7. Bagaimana peran DS dalam mengurangi dampak stigma terhadap keluarga? Contoh  

8. Apakah keluarga mengalami diskriminasi? Contoh 

9. Bagaimana peran DS dalam mengurangi dampak diskriminasi terhadap keluarga? 

Contoh 

10. Apakah Keluarga melakukan stigma  terhadap Odha? Contoh  

11. Bagaimana peran DS dalam mengurangi dampak stigma keluarga terhadap Odha? 

Contoh 

12. Apakah keluarga melakukan diskriminasi terhadap Odha? Contoh 

13. Bagaimana peran DS dalam mengurangi dampak diskriminasi keluarga terhadap 

Odha? Contoh 
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LAMPIRAN 5: KUESIONER (KUANTITATIF) 

 

 

 

 

 

KUESIONER 

PENGARUH KELOMPOK DUKUNGAN SEBAYA  

TERHADAP KUALITAS HIDUP ODHA DI INDONESIA 

 

 

Pernyataan Kesediaan 

 

Apakah anda bersedia berpartisipasi dalam pengisian angket penelitian ini  

dengan sukarela ?        1. Ya        2. Tidak 

 

Jika anda bersedia mohon untuk tanda tangan dibawah ini 

 

 

(__________________________________) 

Nama / Inisial 

 

 

No Responden :                           (diisi oleh Petugas Penelitian) 

A. Karakteristik Odha  

a.1. Nama/ inisial   : ......................................................................................... 

a.2. Provinsi Tempat Tinggal : ......................................................................................... 

a.3. Kabupaten Tempat Tinggal: ....................................................................................... 

a.4. Tempat lahir   : .........................................................................................  

Tanggal Lahir   : ......................................................................................... 

a.5. Umur      :  ......................................tahun 

* Lingkari jawaban yang sesuai  

a.6. Jenis Kelamin*  :  1. Laki-laki           2. Perempuan     

a.7. Status Pernikahan* :  1. Belum menikah  2. Menikah   3. Janda/ Duda 

a.8. Jumlah anak    :   ........   Anak 

a.9. Pendidikan *  :   1. Tidak tamat SD 

2. Tamat SD 

3. Tamat SMP 

4. Tamat SMA 

5. Tamat D3 

6. Tamat S1 

7. Tamat S2 

Instrumen Odha:  
1. Mendapat Dukungan Sebaya 
2. Tidak mendapat Dukungan sebaya 

(Lingkari salah satu)  
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a.10. Pekerjaan *   :   1. Tidak bekerja 

2. Karyawan swasta 

3. PNS 

4. Wiraswasta 

5.  Karyawan LSM    

6. Lain-lain……………………… 

 

a.11. Agama*    :   1. Islam 

2. Katolik 

3. Kristen Protestan 

4. Budha 

5. Hindu 

6. Lain-lain………………………….. 

 

a.12. Pengeluaran biaya hidup per-bulan : Rp .................................... 

        *1. per-individu (bila belum berkeluarga)  2. Per-keluarga 

a.13. Kapan Anda mengetahui status HIV positif  ?  bulan ..............  tahun .................. 

a.14. Apa yang menyebabkan anda melakukan test HIV ? 

        1. Inisiatif sendiri   2. Karena Sakit   3. Dipaksa oleh :....................... 4. Lain-lain  : 

.................. 

a.15. Apakah Anda pernah melakukan test CD4 (kekebalan tubuh)*  ?   

        1. Tidak (lanjut ke pertanyaan a.19)       2. Ya     

a.16. Jika iya, Kapan anda melakukan test CD4 pertama kali? bulan ...... tahun.......berapa 

jumlah CD4? .............                

a.17. Apakah anda pernah test CD4 ke dua kali ? 1. Tidak (lanjut ke pertanyaan a.19)                         

2. Ya     

a.18. Jika iya kapan? bulan ........... tahun ............ Berapa CD4 terakhir ? ............. 

a.19. Bila berkenan menjawab, latar belakang Anda tertular HIV melalui* :        

1. Ibu Rumah Tangga 

2. Pengguna Narkoba jarum suntik   

3. Gay     

4. Waria     

5. Pekerja seks 

6. Transfusi darah 

7. Pasangan Risti (pacar) 
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8. Pelanggan seks 

9. Tidak tahu 

10.Lain-lain……. 

 

* Lingkari jawaban yang sesuai : 

a.20. Apakah Anda sudah terapi ARV* ?  1. Belum Pernah   2. Pernah, tapi tidak lagi   3. 

Sedang terapi ARV 

a.21. Jika Sedang terapi, kapan mulai ARV? bulan ........... tahun .......................  

a.22. Kombinasi obat ARV apa yang anda gunakan saat 

ini:…………………………………... 

a.23. Kapan terakhir anda melakukan test Viral Load (jumlah virus)? bulan............. 

tahun………............... 

          (Jika belum pernah melakukan tes, lanjut ke pertanyaan a.25) 

a.24. Berapa jumlah viral loadnya (jumlah virus)  ?.................................. 

Pada saat baru mengetahui status HIV:  

 

berilah tanda  pada jawaban anda 

Sangat 

buruk 

Buruk Baik Sangat 

Baik 

Tidak tahu 

a.25. Bagaimana dengan rasa percaya diri anda 

? 

     

a.26. Bagaimana dengan pengetahuan 

HIV/AIDS anda ? 

     

a.27. Bagaimana dengan ketersediaan layanan 

rumah sakit? 

     

a.28. Bagaimana dengan ketersediaan Terapi 

ARV? 

     

a.29. Bagaimana dengan ketersediaan layanan 

pengobatan penyakit dikarenakan AIDS 

(infeksi oportunistik)? 

     

a.30. Bagaimana dengan ketersediaan kondom?      

a.31. Bagaimana dengan ketersediaan layanan 

alat suntik steril? 

     

a.32. Bagaimana dengan ketersediaan layanan 

rumatan methadone? 
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a.33. Bagaimana dengan ketersediaan layanan 

rehabilitasi narkoba? 

     

a.34. Bagaimana dengan ketersediaan layanan 

PMTCT (Program pencegahan penularan 

HIV dari ibu hamil/persalinan ke bayinya) 

     

a.35 Bagaimana dengan pernikahan?      

a.36. Bagaimana dengan pekerjaan anda?      

a.37. Bagaimana dengan sekolah anda?      

a.38. Bagaimana dengan hobi anda?      

 

B. Teman Sebaya (Dukungan sebaya sesama ODHA dari Kelompok Dukung Sebaya/ 

Kelompok Penggagas) 

b.1. Apa yang dimaksud dengan Kelompok Dukung Sebaya (KDS) HIV/AIDS ?  

b.2. Apa yang dimaksud dengan Kelompok Penggagas (KP) HIV/AIDS ?  

Silahkan lingkari pilihan jawaban anda  

b.3. Apakah Anda mengetahui keberadaan (lokasi) KDS di kota anda ? 

            1. Tidak tahu  2. Tahu beberapa lokasi   3. Tahu semua lokasi   

b.4. Apakah Anda memiliki kemudahan untuk menghubungi KDS? 

            1. Sangat sulit       2. Sulit       3. Mudah       4. Sangat Mudah 

b.5. Apakah Anda mengetahui keberadaan (lokasi) KP provinsi ? 

            1. Tidak tahu          2. Tahu  

b.6. Apakah Anda memiliki kemudahan untuk menghubungi KP? 

            1. Sangat sulit       2. Sulit       3. Mudah       4. Sangat Mudah 

b.7. Apakah Anda berkumpul/bergabung dengan teman sebaya ?  

         1. Iya       2. Tidak (langsung ke pertanyaan C )                 

b.8. Jika Iya , Tahun berapa, pertama kali Anda bertemu dengan teman sebaya ? 

........................ 

b.9. Pertama kali, berapa jumlah teman sebaya  yang Anda temui ? ..................................  

orang 

b.10. Saat ini, berapa jumlah teman sebaya yang Anda temui ? ........................ orang 

b.11. Berapa kali Anda bertemu dengan teman sebaya ? 

  1. Tidak pernah  (langsung ke pertanyaan C)     2. 1 kali         3. 2 – 3 kali            4. 

> 4 kali 
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b.12 Pernahkah anda diundang atau diajak untuk mengikuti kegiatan dukungan sebaya 

(pelatihan, dll)  dengan teman sebaya ? 1. Pernah 2. Tidak Pernah (langsung ke 

pertanyaan b.21) 

Jika Pernah, kegiatan apa saja yang anda ikuti ? (jika tidak 

pernah semuanya lanjut ke pertanyaan a.21) 

berilah tanda  pada 

jawaban anda 

Sering Jarang Tidak 

Pernah 

b.13. Pertemuan tertutup (close meeting) berbagi 

pengalaman sesama odha 

   

b.14. Pertemuan terbuka (open meeting)  berbagi 

pengalaman Odha dan keluarga/pasangan/teman dekat     

   

b.15. Pertemuan/diskusi bulanan, umumnya membahas 

topik terkait dengan HIV/AIDS dan menggunakan 

nara sumber dari luar 

   

b.16. Studi Club (kelompok belajar bersama) umumnya 

membahas topik tertentu tanpa menggunakan nara 

sumber dari teman-teman sendiri 

   

b.17. Seminar/ workshop mengundang beberapa nara 

sumber untuk membahas topik tertentu dan peserta 

dari berbagai latar belakang  

   

b.18. Pelatihan terkait dengan peningkatan pengetahuan 

HIV atau keterampilan baik tentang 

kepribadian/bisnis/percaya diri/kelompok, dll  

   

b.19. Pertemuan Odha propinsi/kab/kota, biasa dilakukan 

setahun sekali dengan mengundang Odha dan Ohidha 

(keluarag/pasangan) dari berbagai kabupaten/kota atau 

khususnya odha yang baru tahu status untuk 

meningkatkan percaya diri, pengetahuan HIV serta 

keterampilan 

   

 

b.20. Dari kegiatan diatas, kegiatan mana yang paling memenuhi kebutuhan anda ? 

sebutkan  

         1. ..............................................................         3. 

............................................................. 
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         2. ..............................................................         4. 

............................................................. 

 

b.21. Apa yang paling Anda sukai dari dukungan sebaya ? (Lingkari pilihan jawaban, 

boleh lebih dari 1) 

1. Sebagai wadah untuk berbagi perasaan 

2. Sebagai wadah untuk mendapatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS 

3. Sebagai wadah yang membantu untuk ketersediaan layanan pengobatan dan perawatan 

serta layanan perubahan perilaku 

4. Sebagai wadah yang sebaya dan sesama Odha 

5. Sebagai wadah yang dapat menjaga kerahasiaan 

6. Sebagai wadah yang memberikan motivasi hidup 

7. Sebagai keluarga ke 2, yang aman dan nyaman 

8. Sebagai wadah yang memberikan pengalaman odha lain yang telah lama hidup sehat 

dengan HIV 

9. Lain-lain, .......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Apakah teman sebaya memberikan 

informasi : 

berilah tanda  pada jawaban anda 

Sering Jarang Tidak Pernah 

b.22. Tentang dasar HIV/AIDS          

b.23. Tentang pengobatan ARV    

b.24. Tentang infeksi Oportunistik    

b.25. Pencegahan positif/HIV stop di sini    

b.26. Pernikahan dan punya anak    

b.27. Tempat Layanan kesehatan    
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b.28. Apa yg Anda bicarakan dengan teman sebaya, pertama kali bertemu ? 

        (Lingkari jawaban anda, pilihan bisa lebih dari satu) 

    1. Curhat tentang perasaan diri sendiri 

    2. Berkaitan tentang informasi dasar dan pengobatan HIV/AIDS 

    3. Berkaitan dengan kelompok dukungan teman sebaya 

    4. Berkaitan dengan tempat layanan dukungan, pengobatan dan perawatan 

    5. Lain-lain, sebutkan 

........................................................................................................................... 

 

b.29. Apakah saat ini Anda masih melakukan pertemuan dengan teman sebaya ?  

 1. Tidak lagi        2. Jarang        3. Sering  

 Sebutkan alasannya:………………………………………………………………. 

 

C. Kualitas Hidup Odha 

1. Punya Kepercayaan Diri 

c.1.1. Bagaimana kondisi perasaan Anda secara keseluruhan (tidak terkait dengan HIV) 

saat ini ?  

1. Kurang Baik   2. Cukup Baik   3. Baik    4. Baik Sekali 

 

Bagaimana rasa kenyamanan anda dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi kepada  

berilah tanda  pada jawaban anda 

Sangat 

Tidak 

Nyaman 

Tidak 

Nyaman  

Nyaman  Sangat 

Nyaman 

c.1.2. Tetangga     

c.1.3. Teman Sebaya (sesama Odha)     

c.1.4. Keluarga     

c.1.5. Pasangan (istri/suami, pacar)     
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Lingkari jawaban anda, pilihan hanya boleh satu 

c.1.6. Apakah pada saat ini, Anda memiliki perasaan minder/rendah diri karena status HIV 

Anda    ?                 

         1. Sangat rendah diri          2. Rendah diri        3. Agak rendah diri          4. Tidak 

rendah diri 

c.1.7. Apakah status HIV anda masih mengganggu sikap dan perilaku anda 

         1. Sangat mengganggu   2. Mengganggu   3. Tidak Mengganggu   4. Sangat Tidak 

Mengganggu   

b.1.8. Apakah pada saat ini, Anda  memiliki perasaan & keinginan untuk menjauhi orang 

lain (orang tanpa status HIV)  ?  1. Sangat Ingin   2. Ingin     3. Sedikit ada keinginan    

4. Tidak Ingin 

c.1.9. Apakah pada saat ini, Anda  memisahkan barang  yang Anda gunakan (seperti gelas,  

         piring, dan lain2 ), untuk tidak digunakan oleh orang lain (orang tanpa status HIV) ?       

         1. Sangat Sering          2. Sering         3. Jarang        4. Tidak pernah 

c.1.10. Apakah pada saat ini, Anda memiliki kecemasan/kekuatiran (ketakutan) dalam 

menjalani 

           kehidupan saudara dengan status HIV ?   

           1. Sangat cemas        2. Cemas        3. Sedikit Cemas        4. Tidak Cemas 

  

Apakah  pada  saat  ini, Anda  memiliki  

rasa  nyaman  untuk memberitahukan 

status HIV Anda pada :      

berilah tanda  pada jawaban anda 

Sangat 

Tidak 

Nyaman 

Tidak 

Nyaman  

Nyaman  Sangat 

Nyaman 

c.1.11. Tetangga     

c.1.12. Teman Sebaya (sesama Odha)     

c.1.13. Keluarga     

c.1.14. Pasangan (istri/suami, pacar)     

 

Lingkari jawaban anda, pilihan hanya boleh satu jawaban 

c.1.15. Apakah hubungan/pertemanan dengan sesama Odha (teman sebaya)  

mempengaruhi percaya diri Anda ?  
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1.  Sangat tidak mempengaruhi   2. Tidak mempengaruhi   3. Mempengaruhi  4. 

Sangat mempengaruhi  

c.1.16. Apakah hubungan/pertemanan dengan Kelompok Dukung Sebaya mempengaruhi 

percaya diri Anda ? 

1.  Sangat tidak mempengaruhi   2. Tidak mempengaruhi   3. Mempengaruhi  4. 

Sangat mempengaruhi 

c.1.17. Pihak mana yang paling berperan dalam meningkatkan percaya diri anda : 

 1. Kelompok Dukungan Sebaya/KDS/teman sebaya/sesama Odha 2. Dokter  

3. Perawat 4. Konselor 5. Keluarga   6. LSM  7. Teman  

8. Lain-lain……………....................………… 

 

2. Pengetahuan HIV/AIDS (Lingkari 1 jawaban yang anda pilih sebagai jawaban 

benar ) 

c. 2.1.  Pengertian HIV ? 

a. Virus yang menyerang sistem perkembangan sel 

b. Virus yang menyerang sistem daya tahan /kekebalan tubuh  

c. Virus yang menyerang sistem metabolisme organ tubuh 

 

c. 2.2. Yang bukan termasuk pengertian AIDS ? 

a. Penyakit yang timbul dikarenakan daya tahan/kekebalan tubuh yang menurun oleh HIV 

b. Penyakit yang timbul pada saat kondisi sel CD4 (kekebalan tubuh) dibawah 200  

c. Penyakit yang timbul dikarenakan sel CD4 (kekebalan tubuh) diatas 500 

 

c.2.3. Virus HIV bekerja menyerang : 

a. Leukosit 

b. Kekebalan tubuh (CD4) 

c. Haemoglobin 

 

c.2.4. Obat yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam darah adalah: 

a. Obat antiretroviral (ARV) 

b. Obat profilaksis infeksi oportunistik 

c. Buah Merah 
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c.2.5. Tes  yang  dapat  menunjukkan  jumlah kekebalan tubuh adalah : 

a. CD4 

b. PCR 

c. Viral Load 

 

c.2.6. HIV tidak dapat ditularkan oleh cairan  : 

a. Ludah 

b. Cairan vagina 

c. Air susu ibu 

 

c.2.7. HIV dapat ditularkan melalui : 

a. Minum satu gelas 

b. Batuk dan Bersin 

c. Menggunakan alat suntik yang tidak steril secara bergantian 

c.2.8. HIV menjadi resistan terhadap obat karena: 

a. Obat ARV dipakai tanpa air 

b. Tidak patuh minum Obat ARV sesuai aturan   

c. Odha kurang DNA 

 

c.2.9. Kepatuhan berarti kita: 

a. Pakai obat pada waktu dan cara yang benar   

b. Pakai obat sampai merasa sehat   

c. Pakai obat meski terlambat 

 

c.2.10. Untuk menghindari resistansi, kita sebaiknya tidak lupa memakai obat lebih dari: 

a. 3 kali seminggu 

b. 3 kali sebulan 

c. Tidak boleh lupa sama sekali 

 

c.2.11. Yang bukan termasuk obat jenis ARV 

a. Duviral, AZT 

b. INH, Rifampicin 

c. Neviral, 3TC 
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c.2.12. Apakah berhubungan/berteman dengan sesama Odha mempengaruhi pengetahuan 

saudara tentang HIV/AIDS dan pengobatannya ?  

1. Sangat tidak mempengaruhi   2. Tidak mempengaruhi   3. Mempengaruhi   

4. Sangat mempengaruhi 

 

c.2.13. Apakah berhubungan/berteman dengan Kelompok Dukung Sebaya mempengaruhi  

pengetahuan saudara tentang HIV/AIDS dan pengobatannya ?  

1. Sangat tidak mempengaruhi   2. Tidak mempengaruhi   3. Mempengaruhi   

4. Sangat mempengaruhi  

 

c.2.14. Pihak mana yang paling berperan dalam meningkatkan pengetahuan HIV : 

(jawaban hanya 1) 

1. Kelompok Dukungan Sebaya/KDS/teman sebaya/sesama Odha  

2. Dokter  

3. Perawat 

 4. Konselor  

5. Keluarga    

6. LSM   

7. Teman  

8. Lain-lain……………....................………… 

 

3. Punya ketersediaan Layanan Dukungan, Pengobatan dan Perawatan 

Apakah anda mendapatkan dukungan mental/moril dari pihak lain :  

Apakah anda mendapatkan dukungan mental/moril dari 

pihak lain :  

beri tanda  pada jawaban 

anda 

Iya Tidak  

c.3.1

. 

Kelompok Dukungan Sebaya/teman 

sebaya/sesama Odha 

  

c.3.2

. 

Dokter   

c.3.3

. 

Keluarga   

c.3.4 LSM   
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. 

c.3.5

. 

Pasangan   

c.3.6

. 

Tetangga   

c.3.7

. 

Lain-lain, sebutkan 

.................................................... 

  

 

 

 

 

c.3.8. Pihak mana yang paling berperan dalam memberi dukungan mental/moril anda :  

(jawaban hanya 1) 

1. Kelompok Dukungan Sebaya/KDS/teman sebaya/sesama Odha  

2. Dokter  

3. Perawat 

 4. Konselor  

5. Keluarga    

6. LSM   

7. Teman  

8. Lain-lain……………....................………… 

 

c.3.9. Apakah Anda mengetahui Rumah Sakit rujukan /puskesmas terlatih yang 

memberikan layanan pengobatan infeksi oportunistik dan ARV untuk Odha ? 

1. Tidak tahu        2. Tahu beberapa         3. Tahu semua rumah sakit rujukan 

 

c.3.10. Apakah Anda memiliki kemudahan untuk mendapatkan layanan pemeriksaan 

dokter ? 

1. Sangat sulit               2. Sulit                     3. Mudah                4. Sangat Mudah 

 

c.3.11. Apakah Anda memiliki kemudahan untuk mendapatkan obat ARV  ?         

1. Sangat sulit       2. Sulit       3. Mudah          4. Sangat Mudah 

 

c.3.12. Apakah Anda pernah mengalami ketidaklancaran dalam mendapatkan obat ARV ?  

1. Sering       2. Kadang-kadang      3. Tidak pernah 
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c.3.13. Jika sering atau kadang-kadang mengalami, jelaskan mengapa  

 

Jika Anda laki-laki langsung ke pertanyaan c.3.16    

c.3.14. Jika anda perempuan, Apakah Anda pernah melakukan pemeriksaan pap smear  

(Deteksi dini kanker leher rahim) 

1. Pernah 2. Tidak pernah (Lanjut ke pertanyaan c.3.16) 

 

c.3.15. Apakah anda memiliki kemudahan untuk mendapatkan pemeriksaan pap smear?    

1. Sangat sulit       2. Sulit        3. Mudah         4. Sangat mudah 

 

Jika Anda tidak pernah mengalami infeksi menular seksual (IMS), langsung ke 

c.3.17  

c.3.16. Apakah Anda memiliki kemudahan untuk mendapatkan pelayanan pengobatan 

IMS? 

1. Sangat sulit       2. Sulit        3. Mudah         4. Sangat mudah 

 

c.3.17. Apakah anda pernah sakit dan dirawat di rumah sakit?  1. Iya  2. Tidak (langsung 

ke pertanyaan c.3.19) 

 

c.3.18. Apakah Anda memiliki kemudahan dari Rumah Sakit dalam rawat inap ? 

1. Sangat sulit       2. Sulit        3. Mudah         4. Sangat mudah 

 

c.3.19. Apakah hubungan/pertemanan dengan sesama odha membantu Anda dalam 

mengakses layanan dukungan pengobatan dan perawatan ?  

1.  Sangat tidak membantu   2. Tidak membantu  3. Membantu   4. Sangat membantu  

 

c.3.20. Apakah hubungan/pertemanan dengan kelompok dukungan sebaya membantu 

Anda dalam mengakses layanan dukungan pengobatan dan perawatan ?  

1.  Sangat tidak membantu   2. Tidak membantu  3. Membantu   4. Sangat membantu  

 

c.3.21. Pihak mana yang paling berperan dalam mendukung akses pengobatan dan 

perawatan Anda? (jawaban hanya 1) 

1. Kelompok Dukungan Sebaya/KDS/teman sebaya/sesama odha  

2. Dokter  

3. Perawat 
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 4. Konselor  

5. Keluarga    

6. LSM   

7. Teman  

8. Lain-lain……………....................………… 

 

4. Tidak menularkan virus kepada orang lain 

c.4.1. Apakah Anda melakukan hubungan seks setelah mengetahui status HIV? 

1. Iya        2. Tidak, 

Mengapa.......................................................................................................................  

         (jika tidak setelah menjawab alasannya lanjut ke pertanyaan c.4.5)  

c.4.2 Jika ya, apakah Anda menggunakan kondom: 

a. Selalu setiap berhubungan seks  

b. Sering   

c. Kadang-kadang   

d. Tidak pernah 

c.4.3. Jika Anda melakukan hubungan seks dalam enam bulan terakhir ini, apakah anda 

menggunakan kondom?  

a. Selalu setiap berhubungan seks  

b. Sering   

c. Kadang-kadang   

d. Tidak pernah 

c.4.4. Dengan cara apa anda mendapatkan kondom:  

a. Membeli  

b. Mendapatkan dengan gratis  

c.membeli dan mendapatkan dengan gratis 

 

Pertanyaan c.4.5. – c.4.8. jika Anda pengguna narkoba jarum suntik,  jika tidak, langsung 

ke pertanyaan c.4.9. 

c.4.5. Apakah Anda masih menggunakan narkoba jarum suntik setelah mengetahui status 

HIV? 

1. Aktif menggunakan  

2. Pernah menggunakan  

3. Tidak menggunakan (langsung ke pertanyaan c.4.9) 
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c.4.6. Apakah Anda menggunakan jarum suntik steril?        

1. Selalu disaat menggunakan narkoba   

2. Sering               

3. Kadang-kadang     

4. Tidak pernah       

 

c.4.7. Apakah Anda memiliki kemudahan untuk mendapatkan layanan alat suntik steril ? 

1. Sangat sulit              2. Sulit                3. Mudah                 4. Sangat Mudah 

 

 

c.4.8 Apakah Anda pernah/sedang mengikuti subsitusi dari menggunakan alat suntik 

beralih kepada: (pilihan boleh lebih dari satu, jika tidak pernah langsung ke 

pertanyaan c.4.9.) 

1. Subsitusi oral: Program terapi rumatan methadone 

2. Subsitusi oral lainnya: Subuxon/subutex 

3. Rehabiltasi narkoba 

4. Detoksifikasi 

5. Lainnya....................................................................................................................... 

 

Pertanyaan c.4.9. – c.4.10. jika Anda Odha perempuan dan sedang hamil/pernah 

melahirkan  jika tidak, langsung ke pertanyaan c.4.11. 

c.4.9. Apakah Anda menggunakan layanan PMTCT atau program pencegahan penularan 

HIV dari ibu ke bayi? 

1. Tidak pernah (langsung ke pertanyaan c.4.11) 2. Kadang-kadang  3. Sering  

4. Selalu 

 

c.4.10. Apakah Anda memiliki kemudahan untuk mendapatkan Layanan PMTCT ? 

1. Sangat sulit       2. Sulit        3. Mudah         4. Sangat mudah 

 

c.4.11. Apakah anda pernah mendonorkan darah setelah anda mengetahui status HIV 

positif ?  

1. Pernah, sebutkan alasan anda mendonorkan darah anda ?     

........................................................................................................................................ 

2. Tidak pernah, sebutkan alasan anda tidak mendonorkan darah anda ?     

........................................................................................................................................ 

 

c.4.12. Apakah anda pernah mencabut gigi setelah anda mengetahui status HIV positif ? 

1. Pernah             2. Tidak pernah (langsung ke pertanyaan c.4.14.) 
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c.4.13. Jika pernah, Apakah anda memberitahukan status HIV anda pada dokter gigi ? 

1. Iya, mengapa ? ......................................................................................................... 

2. Tidak, mengapa ? ..................................................................................................... 

 

c.4.14. Apakah anda pernah melakukan operasi setelah anda mengetahui status HIV ? 

1. Pernah             2. Tidak pernah (langsung ke pertanyaan c.4.16.) 

 

c.4.15. Jika pernah, Apakah anda memberitahukan status HIV ke dokter sebelum operasi?  

1. Iya, mengapa ? ........................................................................................................... 

2. Tidak, mengapa ? ....................................................................................................... 

 

c.4.16. Apakah hubungan/pertemanan dengan sesama Odha memotivasi Anda untuk 

menjauhi perilaku beresiko menularkan virus kepada orang lain ?  

1.  Sangat tidak memotivasi  2. Tidak memotivasi  3. Memotivasi    

4. Sangat memotivasi  

 

c.4.17. Apakah hubungan/pertemanan dengan KDS memotivasi Anda untuk menjauhi 

perilaku beresiko menularkan virus kepada orang lain ?  

1.  Sangat tidak memotivasi  2. Tidak memotivasi  3. Memotivasi   4. Sangat 

memotivasi  

 

c.4.18. Apakah Anda memiliki kepatuhan dalam minum obat antiretroviral ?  

1. Tidak  patuh       2. Kadang-kadang  patuh      3. Sering patuh            

4. Selalu patuh 

 

c.4.19. Pihak mana yang paling berperan dalam memotivasi Anda dalam mengubah 

perilaku untuk pencegahan penularan HIV kepada orang lain ? (jawaban hanya 1) 

 1. Kelompok Dukungan Sebaya/KDS/teman sebaya/sesama Odha  

2. Dokter 

3. Perawat 

 4. Konselor  

5. Keluarga    

6. LSM   

7. Teman  

8. Lain-lain……………....................………… 
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5. Melakukan kegiatan-kegiatan positif 

c.5.1. Apakah 12 bulan terakhir ini, anda bekerja ? 

1. Tidak (langsung ke pertanyaan c.5.3.)    2. Iya 

c.5.2. Bekerja dibidang apa?................................................................................................... 

c.5.3. Apakah dalam 12 bulan terakhir ini, anda menjalankan hobi ?  

1. Tidak (langsung ke pertanyaan c.5.5.)    2. Iya 

c.5.4. Hobi apa yang dijalani?.................................................................................................. 

c.5.5. Apakah anda meneruskan sekolah ? 

1. Tidak (langsung ke pertanyaan c.5.7.)    2. Iya 

c.5.6. Sekolah apa yang anda jalani ? ..................................................................................... 

c.5.7. Apa status pernikahan anda saat mengetahui status HIV ? 

1. Belum menikah     2. Menikah      3. Janda/Duda 

c.5.8. Saat ini, apa status pernikahan anda ?  1. Sudah menikah      2. Belum menikah 

c.5.9. Jika belum menikah, apakah ada rencana untuk menikah  ? 1. Ada      2. Tidak ada 

 

Pertanyaan c.5.10. bagi yang sudah menikah, (jika belum menikah langsung ke pertanyaan 

c.5.11.) 

 

c.5.10. Jika sudah menikah, apakah ada rencana untuk punya anak ?  

1. Ada, kenapa................................................................................................................ 

2. Tidak ada, kenapa....................................................................................................... 

c.5.11. Apakah anda mendukung odha yang baru tahu statusnya ?  

1. Tidak pernah       2. Jarang       3. Sering 

c.5.12. Apakah anda terlibat dalam penanggulangan HIV ?  

1. Tidak pernah (langsung ke pertanyaan c.5.14.)      2. Jarang       3. Sering 

c.5.13. Jika terlibat, apa bentuk kegiatan yang anda dilakukan?............................................. 

c.5.14. Saat ini, apakah Anda mengikuti kursus-kursus keterampilan ? 

1. Tidak lagi 

2. Rencana mengikuti kursus 

3. Sedang/Sudah mengikuti beberapa  

c.5.15. Apakah hubungan/pertemanan dengan sesama Odha memotivasi Anda untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan positif  ?  

1.  Sangat tidak memotivasi 

2. Tidak memotivasi 

3. Memotivasi 

4. Sangat memotivasi  



  167 

c.5.16. Apakah hubungan/pertemanan dengan kelompok dukung sebaya memotivasi Anda 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif  ?              

1.  Sangat tidak memotivasi 

2. Tidak memotivasi 

3. Memotivasi 

4. Sangat memotivasi  

c.5.17. Pihak mana yang paling berperan dalam memotivasi anda melakukan kegiatan 

positif ? (jawaban hanya 1) 

 1. Kelompok Dukungan Sebaya/KDS/teman sebaya/sesama odha  

2. Dokter  

3. Perawat 

 4. Konselor  

5. Keluarga    

6. LSM   

7. Teman  

8. Lain-lain……………....................………… 

 

D. Mitigasi Sosial 

Siapakah yang mengetahui status HIV anda saat ini ?  beri tanda  pada jawaban 

anda 

Tahu Tidak Tahu  

d.1. Dokter   

d.2. Orang tua   

d.3. Kakak   

d.4. Adik   

d.5. Pasangan   

d.6. Tetangga   

d.7. Teman kerja   

d.8. Teman bukan sesama odha   
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d.9. Lingkungan pekerjaan   

d.10. Lingkungan sekolah   

d.11. Lingkungan kursus   

d.12.  Lingkungan tempat ibadah   

d.13. Rumah Sakit/ puskesmas   

d.14 Lain-lain, sebutkan 

.................................................... 

  

 

 

D. Mitigasi Sosial 

Siapa saja yang pernah melakukan stigma & 

diskriminasi pada anda? 

beri tanda  pada jawaban 

anda 

Stigma  Diskriminasi  

d.15. Dokter   

d.16. Orang tua   

d.17. Kakak   

d.18. Adik   

d.19. Pasangan   

d.20. Tetangga   

d.21. Teman kerja   

d.22. Teman bukan sesama odha   

d.23. Lingkungan pekerjaan   

d.24. Lingkungan sekolah   

d.25. Lingkungan kursus   

d.26.  Lingkungan tempat ibadah   
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d.27. Rumah Sakit/ puskesmas   

d.28 Lain-lain, sebutkan 

.................................................... 

  

 

d.29. Apakah sesama Odha membantu anda mengatasi stigma dan diskriminasi yang anda 

alami 

1.  Sangat tidak membantu  2. Tidak membantu  3. Membantu   4. Sangat membantu 

 

d.30. Apakah Kelompok Dukung Sebaya membantu anda mengatasi stigma dan 

diskriminasi yang anda alami ?         

1.  Sangat tidak membantu   

2. Tidak membantu   

3. Membantu    

4. Sangat membantu  

 

d.31. Pihak mana yang paling berperan dalam mengatasi stigma dan diskriminasi yang  

anda alami ? (jawaban hanya 1) 

1. Kelompok Dukungan Sebaya/KDS/teman sebaya/sesama Odha 

2. Dokter/perawat/konselor 

3. Keluarga   

4. LSM  

5. Teman main/rumah/kerja  

6. Lain-lain……………………………………………… 

 

Siapa saja yang melakukan stigma dan 

diskriminasi pada keluarga anda (anak, isteri, 

keluarga besar) 

beri tanda  pada jawaban anda 

Stigma  Diskriminas

i  

d.32. Tetangga   

d.33. Teman kerja   

d.34. Teman bukan sesama odha   

d.35. Lingkungan pekerjaan   
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d.36. Lingkungan sekolah   

d.37. Lingkungan kursus   

d.38.  Lingkungan tempat ibadah   

d.39. Rumah Sakit/ puskesmas   

d.40 Lain-lain, sebutkan    

d.41. Apakah sesama Odha membantu mengurangi stigma dan diskriminasi yang keluarga 

anda alami 

        1.  Sangat tidak membantu  2. Tidak membantu  3. Membantu   4. Sangat membantu  

 

d.42. Apakah Kelompok Dukungan Sebaya berperan mengurangi stigma & diskriminasi 

yang keluarga anda alami? 

        1.  Sangat tidak membantu  2. Tidak membantu  3. Membantu   4. Sangat membantu  

 

d.43. Pihak mana yang paling berperan dalam mengurangi stigma dan diskriminasi yang 

keluarga anda alami ? (jawaban hanya 1) 

 1. Kelompok Dukungan Sebaya/KDS/teman sebaya/sesama odha  

2. Dokter  

3. Perawat 

 4. Konselor  

5. Keluarga    

6. LSM   

7. Teman  

8. Lain-lain……………....................………… 
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