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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Orang yang mengidap HIV/AIDS di Indonesia disebut dengan ODHA (Orang 

dengan HIV/AIDS). HIV hanya dapat ditularkan dari satu orang kepada yang lain 

melalui pertukaran cairan tubuh seperti darah, air mani, cairan vagina dan air susu 

ibu. HIV/AIDS dapat menyebabkan kematian seseorang secara perlahan. Virus ini 

sampai sekarang belum ada obatnya, sehingga lebih baik mencegah untuk tidak 

tertular adalah tindakan yang paling bijaksana. 

Pada kenyataannya perkembangan HIV/AIDS di Indonesia setiap tahun 

mengalami peningkatan, bahkan banyak orang yang meninggal karena HIV/AIDS. 

Virus HIV/AIDS ini tidak memandang rentangan usia, siapa saja bisa terinfeksi baik 

itu remaja, dewasa bahkan bayi pun bisa terinfeksi virus HIV/AIDS. Berdasarkan 

data statistik kasus HIV/AIDS di Indonesia yang dilaporkan pada bulan januari 

sampai maret 2011 tercatat penambahan kasus AIDS sebanyak 351 kasus. Secara 

kumulatif kasus AIDS di Indonesia mulai 1 April 1987 sampai  31 Maret 2011 

berjumlah 24482 dengan kematian 4603 orang (Ditjen PPM & PL Depkes RI, 2011). 

Penyandang HIV dan AIDS (ODHA) yang mengetahui statusnya berpeluang 

untuk mendapatkan pendampingan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat 

peduli AIDS dalam rangka memberikan dukungan, baik itu dukungan psikis ataupun 

dukungan lainnya, jadi penyandang HIV dan AIDS tidak hanya butuh dukungan dari 

dalam yaitu keluarga tetapi juga butuh dukungan dari luar yaitu pendamping ODHA.  

Pendamping ODHA merupakan orang yang mengesampingkan resiko vonis 

dari masyarakat umum dan hidup mendampingi serta memberikan dukungan bagi 

para ODHA. Menurut Lobo (2008), untuk menjadi pendamping dibutuhkan kriteria 

sebagai berikut, yaitu memiliki sifat dasar manusia yang supel, bertanggungjawab, 

penuh kepercayaan, tekun dan sebagainya. Setiap pendamping yang memiliki sifat 

supel akan mempengaruhi keberadaannya di lapangan, karena kemampuan 

menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi alam, nilai dan struktur masyarakat, 
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menjadi faktor utama keberhasilan pendampingan, mendapatkan dampingan, dan 

menyampaikan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendampingan. 

Menyesuaikan diri dengan situasi tersebut, membutuhkan energi dan kemauan yang 

kuat dari pendamping, seperti memahami karakteristik sebagai hasil dari kemampuan 

menyesuaikan diri, akan menciptakan partisipasi dampingan untuk terlibat langsung, 

selain itu pendamping akan membantu menentukan langkah-langkah penanganan, 

dan pemberdayaan dampingan agar terhindar dari bahaya HIV/AIDS.  

Di sisi lain, seorang pendamping tidak hanya memiliki sikap supel dan 

bertanggungjawab saja, tetapi harus memiliki sikap tekun dalam bekerja. Karena 

sikap tekun akan mempengaruhi kinerja dan hasil akhir dari proses pendampingan 

yang dilakukan pendamping di lapangan, seperti adanya perubahan positif dari 

dampingan, yaitu dampingan merasa dibutuhkan dan diperhatikan oleh orang lain 

(pendamping). Pendamping juga harus tekun dan menikmati tugasnya, karena 

dengan semakin memberikan waktu yang banyak dan terfokus pada tugas 

pendampingan, seorang pendamping mampu menerima hasil akhir dari tugas yang 

selama ini dilakukan, yang akhirnya menciptakan rasa kebanggaan akan hasil yang 

dicapai. Selain itu dengan sikap tekun ini akan lebih berdampak positif jika 

pendamping mau menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, karena dengan 

mengenal terlebih dahulu jati diri sendiri (Lobo, 2008). 

Untuk menjadi pendamping juga tidak hanya memiliki sifat dasar manusia 

yang supel, bertanggungjawab, penuh kepercayaan, tekun tetapi juga keberanian. 

Keberanian inilah yang membutuhkan pertimbangan, dikarenakan pendamping 

dalam pekerjaannya haruslah berinteraksi langsung dengan ODHA. Pertimbangan-

pertimbangan itu bisa dari diri sendiri maupun dari luar. Pertimbangan dari diri 

sendiri, misalkan, sebagai seorang pendamping ODHA harus bisa mempersiapkan 

kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa mengakibatkan pendamping tertular 

HIV/AIDS. Pada kenyataan yang ada, memang virus HIV itu tidak menular dari 

udara, sentuhan, makanan ataupun minuman bekas dari penyandang HIV/AIDS 

(ODHA) tetapi melalui cairan tubuh misalkan darah, air mani, cairan vagina dan air 

susu ibu (Gallant, 2010). Hal-hal tersebut wajib dipahami secara menyeluruh oleh 
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pendamping ODHA tanpa menyinggung perasaan dari penderita HIV dan AIDS 

ketika melakukan kontak dengan mereka.  

Bukan hanya faktor-faktor yang bisa menularkan HIV/AIDS saja yang 

menjadi pertimbangan pendamping ODHA tetapi faktor kesiapan keluarga menerima 

kenyataan bahwa pendamping ODHA harus berinteraksi dengan penyandang ODHA 

dan mungkin lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan ODHA, sedangkan 

untuk pertimbangan dari luar diri yaitu pertimbangan yang muncul dari pendapat 

atau pandangan-pandangan buruk masyarakat terhadap pekerjaan sebagai 

pendamping ODHA (Orang dengan HIV/AIDS).  

Selain itu juga, seorang pendamping haruslah memiliki informasi dan 

pengetahuan seputar HIV/AIDS, IMS, kesehatan reproduksi, dan lain-lain, serta juga 

harus memiliki keterampilan dasar mengenai penjangkauan dan pendampingan, 

seperti teknik penanganan dan perencanaan berbagai kasus, karena jika pengetahuan 

saja tidak cukup, perlu suatu pelatihan dasar penanganan dan perencanaan. Mutu 

perawatan dan dukungan yang pendamping berikan serta kemampuan untuk 

melakukannya terus-menerus tergantung pada perlindungan kesejahteraan dan 

semangat juang. Oleh sebab itulah, pendampingan merupakan satu strategi yang 

sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. 

Begitu banyaknya faktor yang berperan serta dalam sebuah pekerjaan sebagai 

pendamping ODHA, bukan saja ditinjau dari cara pendamping berinteraksi, 

berkomunikasi bahkan juga mencoba untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ODHA 

sehingga bisa memberikan warna baru dalam hidup penyandang HIV dan AIDS yang 

biasa didiskriminasi oleh lingkungannya, penolakan bahkan pengucilan dari 

masyarakat. Oleh sebab itulah, untuk menjadi pendamping itu tidak mudah.  

Sejalan dengan pendapat dari Harahap (2011, 5 januari) yang menyatakan 

berprofesi sebagai pendamping ODHA ini bukanlah hal yang mudah, ini dikarenakan 

terkadang ada keluarga ODHA yang memandang pendamping dengan sebelah mata 

dan ada juga yang menganggap pendamping sebagai malaikat sehingga tidak perlu 

dipikirkan risiko yang dihadapi pendamping dalam menemani anggota keluarga yang 

ODHA. Terkadang ada juga ODHA yang memperlakukan pendamping dengan kasar, 

mengucapkan sesuatu secara kasar.  
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Pendapat Harahap juga didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan 

seorang koordinator pendamping ODHA di LSM kota Malang bahwa menjadi 

pendamping itu bukan sesuatu yang mudah. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan 

koordinator pendamping yang menerangkan bahwa seorang pendamping ODHA itu 

tidak hanya mendampingi 10 atau 20 ODHA tetapi mendampingi ODHA lebih dari 

100 orang. 

Dengan berlatarbelakang pendapat Harahap, untuk menjadi pendamping 

ODHA itu bukan saja tidak mudah tetapi juga berisiko, dikarenakan orang-orang 

yang ditangani atau didampingi terjangkit virus HIV/AIDS atau penyakit yang dapat 

menular dan mematikan secara perlahan. Selain itu juga, bahaya lain yang harus 

dihadapi pendamping adalah penularan IO atau infeksi oportunistik, sesuai dengan 

data IO di RSUD DR. Soetomo Surabaya ditahun 2004 hingga 2008 bahwa IO yang 

sering diderita ODHA dan paling tinggi persentasinya mulai dari infeksi jamur 

seperti kandidas, infeksi bakteri seperti diare hingga TB atau Tuberkulosis. Salah 

satu infeksi oportunistik yang terpenting dan berbahaya adalah TB. Menurut WHO, 

orang dengan HIV 50% mengembangkan TB aktif dan TB adalah penyebab 

kematian yang besar untuk Odha di seluruh dunia. TB adalah salah satu penyakit 

yang dapat menular yaitu melalui udara (Yayasan Spiritia, 2012). Oleh sebab itulah, 

pendamping ODHA yang menghadapi risiko tersebut haruslah berperilaku sehat.  

Sebelum mengetahui perilaku sehat maka akan lebih baik jika mengetahui 

konsep sehat itu terlebih dahulu. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sehat 

adalah “keadaan yang sempurna baik fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas 

dari penyakit atau cacat”. Dalam definisi ini, sehat bukan sekedar terbebas dari 

penyakit atau cacat. Orang yang tidak berpenyakit pun tentunya belum tentu 

dikatakan sehat dan semestinya dalam keadaan sempurna, baik fisik, mental ataupun 

sosial (Notosoedirdjo & Latipun, 2007).  

Ketika berbicara sehat pastilah kesehatan sebagai ruang lingkupnya. 

Kesehatan merupakan aspek yang penting bagi manusia sehingga hal itu dapat 

mempengaruhi seseorang dalam berperilaku atau beraktivitas sehari-hari. Beberapa 

para ahli mencoba mendefinisikan tentang perilaku kesehatan salah satunya adalah 

Skinner seorang ahli psikologi. Menurut Skinner mengatakan bahwa perilaku 
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kesehatan adalah respons seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan 

dengan sehat- sakit, penyakit, dan faktor- faktor yang mempengaruhi sehat-sakit 

(kesehatan) seperti lingkungan, makanan, minuman, dan pelayanan kesehatan. 

Dengan kata lain, perilaku sehat adalah semua aktivitas atau kegiatan yang dilakukan 

seseorang yang berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan.   

Matarazo juga mengatakan bahwa istilah perilaku kesehatan biasanya dipakai 

untuk mengacu pada bidang paralel yang menekankan pada pencegahan penyakit dan 

pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya Matarazo mendefinisikan perilaku kesehatan 

sebagai: “Bidang ilmu pengetahuan yang didedikasikan untuk mempromosikan 

filosofi kegiatan yang menekankan pada tanggung jawab pribadi untuk memelihara 

kesehatan dan mencegah penyakit” juga diteliti oleh Fitri Yanti (seperti yang disebut 

Prokop dkk, 1991).  

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang bahwa seseorang yang 

mengidap virus HIV atau penyakit AIDS memerlukan orang lain untuk 

mendampinginya. Saat-saat ODHA berada dalam kondisi kurang memiliki informasi 

dan pengetahuan yang lengkap dan benar tentang HIV dan AIDS serta kondisi 

psikologis ODHA yang labil membuat mereka sangat membutuhkan dukungan dari 

orang-orang disekitarnya. Dukungan kepada ODHA ini kemudian diberikan lewat 

Program pendampingan kasus HIV dan AIDS yang berfungsi mendampingi dan 

memfasilitasi ODHA dalam hal pelayanan kesehatan, memberikan informasi dan 

pengetahuan yang mendalam tentang HIV AIDS atau bagaimana hidup dengan HIV 

dan AIDS serta memberikan dukungan moril kepada ODHA.  

Penelitian ini juga dilakukan dengan latar belakang bahwa perilaku sehat itu 

penting bagi pendamping untuk mencegah penularan HIV/AIDS, penularan IO dari 

ODHA kepada seorang pendamping ODHA. Walaupun HIV/AIDS ini hanya dapat 

menular melalui darah, cairan vagina, air mani, dan air susu ibu dari orang yang 

terinfeksi HIV, bahkan virus ini tidak menular melalui sentuhan, air ludah, air seni, 

feses, berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, menggunakan gelas minum atau 

peralatan makan bersama-sama, saling melakukan masturbasi, atau mempunyai 

pikiran jorok, terkecuali tertusuk jarum yang mengandung darah yang terinfeksi atau 
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kena mata, hidung, atau luka yang terbuka terpecik darah atau cairan badan dari 

penyandang HIV positif (Yayasan Spiritia, 2009).  

Virus HIV/AIDS ini akan bertambah parah jika tidak ditanggulangi dengan 

segera dan virus ini pun merupakan virus yang merusak imun tubuh, sampai saat ini 

belum ada obat yang menyembuhkan virus ini tetapi hanya memperlambat 

perkembangan AIDS dengan menurunkan jumlah virus (viral load) dalam tubuh 

yang terinfeksi (Wahidnurrohman, 2011). 

Sedangkan untuk penularan IO lebih membahayakan bagi pendamping. 

Seperti yang diungkapkan Yayasan Spiritia (2011) bahwa orang yang tidak terinfeksi 

HIV dapat mengembangkan IO jika sistem kekebalannya rusak. Oleh sebab itulah 

bekerja sebagai pendamping ODHA merupakan pekerjaan yang memiliki risiko 

dalam kesehatan, walaupun penularan virus ini pada pendamping sangat kecil 

kemungkinannya akan tetapi harus tetap waspada terhadap perilaku berisiko atau 

kecerobohan saat merawat, dengan kata lain lebih baik mencegah daripada tertular 

HIV atau pun infeksi oportunistik adalah tindakan yang bijaksana. Mencegah disini 

dimaksudkan bukan untuk menjauhi para penyandang HIV tetapi dengan berperilaku 

sehat pendamping dapat melakukan aktivitas apapun dalam kehidupan sehari-hari 

bahkan juga memberikan contoh kepada para penyandang bahwa berperilaku sehat 

itu penting, untuk mengurangi risiko penyakit HIV ataupun penyakit lainnya. Oleh 

sebab itulah, sangat menarik untuk dilakukan penelitian mengenai perilaku sehat 

pada pendamping ODHA. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah gambaran perilaku sehat yang 

dimunculkan oleh Pendamping ODHA? 

 

C. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran 

mengenai perilaku sehat dimunculkan oleh Pendamping ODHA. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian  maka 

manfaat penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi pengembangan 

ilmu psikologi dalam bidang kesehatan dan klinis, khususnya berhubungan 

dengan perilaku sehat yang dimunculkan oleh pendamping ODHA. 

2. Secara Praktis 

 Memberikan tambahan informasi mengenai perilaku sehat dan tidak melakukan 

diskriminasi kepada para ODHA khususnya. 

 


