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      BAB I 

PEDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi berjumlah 240 juta jiwa 

tersebar di 514 Kota dan Kabupaten memiliki tantangan khusus dalam penanggulangan 

HIV. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 10, 7%, situasi ekonomi mengidentifikasi 

ketimpangan semakin melebar dalam dekade terakhir. Sebagaimana di tunjukkan pada 

ukuran rasio Gini (ketidakmerataan atau ketimpangan secara keseluruhan) di Indonesia 

yang angkanya sudah mencapai sebesar 0.389 data diperoleh di tahun 2018. Indonesia 

saat ini telah mengalami bonus demografi dengan peningkatan populasi orang muda 

Asia kerja yang memuncak di tahun 2030, bertepatan dengan usianya periode tujuan 

pembangunan. Jumlah penderita HIV di Indonesia sudah tercatat terdapat 640.443 JIWA 

terinfeksi virus HIV, per tahun 2018.  

Banyak kasus penderita orang dengan HIV/AIDS (ODHA) merata dari kalangan 

menengah ke bawah, maupun menengah ke atas tolak ukur tidak dapat kita lihat dari 

bentuk fisik maupun secara sosialnya. Penderita HIV hanya bisa di ketahui melalui tes 

layanan di Poli VCT. Banyaknya masyarakat untuk mengetahui layanan VCT untuk 

penderita HIV/AIDS. Bukan hanya layanan melainkan masih banyaknya penderita tidak 

mengetahui gejala awal secara fisik kebanyakan penderita mulai mengetahui setelah 

munculnya gejala yang terlihat melalui fisik mereka. Perkembangan virus HIV akan 

sangat mudah berkembang jika penderita tidak segera mengetahui keadaan kondisi pada 

tubuhnya. Negara Indonesia perlu di ketahui jumlah penderita sudah meningkat di 

ketahui dari Direktur UNAIDS untuk Indonesia, Tina Boonto, menuturkan mayoritas 

pengidap virus tersebut tersebar di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Papua. Berikut grafik 

presentasi jumlah penderita HIV dari tahun 2013-2017 sebagai berikut: 
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Grafik 1  

  Jumlah HIV yang diperoleh tahun 2013 sd Maret 2017 di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Grafik diambil dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia  

                  Tahun 2015 sd Maret 2017). 

 

Berdasarkan Angka di Provinsi Jawa Timur yang masuk sebagai Provinsi yang 

memiliki data penderita HIV terbanyak akan sangat rentan bagi pemerintah jika hal ini 

terjadi secara terus menerus dan dengan kurun waktu yang lama maka kesehatan warga 

masyarakat akan sangat mengganggu baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam 

psikologis sosial. Berbagai Provinsi yang ada diatas salah satu yang menjadi bagian 

peneliti untuk melaksanakan penelitian, peneliti memilih di Blitar sebagai salah satu 

daerah dengan penderita mengalami peningkatan 15 orang setiap harinya. Blitar 

merupakan daerah bagian dari Provinsi Jawa Timur salah satu bagan yang memiliki 

jumlah penderita terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan 

jumlah penderita HIV/AIDS sejak tahun 2013 lalu, jumlah penderita sudah mencapai 

3.391 orang. Berikut data dari Tahun 2013 sd Maret 2017. yang di dapat peneliti dari 

Dinas Kesehatan Provinsi, Kementrian Kesehatan Indonesia sebagai berikut: 
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                                           Tabel 1.1 

       Jumlah Jumlah Infeksi HIV yang di laporkan  

Provinsi Jawa Timur 2015 sampai dengan Maret 2017 

No Provinsi Tahun  Jumlah 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Jawa Timur 3.391 4.508 4.155 6.153 1,614 33.043 

 

Sumber: Tabel diambil dari Dinas Kesehatan Provinsi dan SIHA, kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia Tahun, 2017. 

 

Hasil dari jumlah yang tertera dari sekian itu sudah meninggal dunia sekitar 361 

penderita. Berikut berdasarkan yang di sampaikan oleh krisna; 

 ‘’Jumlah tersebut rata-rata tersebar dari seluruh Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Blitar (Jumlah kecamatanya ada 22),” Selasa (13/11/2018).  

 

Voluntary Counselling and Testing (VCT) di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi 

merupakan salah satu klinik yang terletak di Kabupaten Blitar. Menjadi bagian dalam 

komisi penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar untuk memberikan fasilitas berupa 

klinik (VCT) yang bertempat di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Keberadaan klinik 

VCT memang di anggap sangat di butuhkan dan urgent, mengingat semakin 

meningkatnya penderita HIV/AIDS.  

Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Blitar, Kepala Bidang Pencegahan 

Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Krisna Yekti mengatakan 

mulai dari Tahun 2007 sampai 2017 sebanyak 1.212 penderita HIV/AIDS dan yang 

meninggal dunia ada 357 pederita di Kabupaten Blitar. Berdasarkan data dalam tahun 

2018 ini sampai Agustus, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Blitar mencatat ada sebanyak 

18 kasus baru penderita HIV/AIDS. Jumlah penderita dari tahun-ketahun mengalami 

kenaikan yang tidak sedikit, kemunculan ini terbilang banyak karena di Blitar 

banyakanya masyarakat yang sebagai imigran dan TKI/TKW serta tidak menutup 



 

4 
 

kemungkinan bagi pengguna NARKOBA yang akan ikut tertular dari jarum suntik 

yang sering mereka gunakan yang sering memicu menambahnya virus HIV semakin 

menyebar tidak hanya di kalangan orang tua ataupun remaja melainkan anak-anak atau 

balita juga ikut terkena karena hasil ulah mereka yang sering bergonta-ganti pasangan. 

Berikut penjelasan terkait jumlah penderita HIV/AIDS data lima Tahun terakhir tercatat 

sebagai berikut: 

Grafik 2 

Jumlah penderita dari tahun 2013 sd November 2018 ODHA 

di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi 

 

 (Sumber: Data diperoleh dari Poli VCT RSUD Ngudi Waluyo Wlingi 25/12/2018) 

Hasil temuan kasus baru mulai banyak di temukan karena masyarakat mulai 

sadar akan pentingnya kesehatan dan penanganan kasus HIV yang di temukan di 

Rumah Sakit maupun Puskesmas ataupun layanan kesehatan. Dalam seharinya di Poli 

VCT RSUD Ngudi Waluyo selalu di datangi 13 pasien yang positif telah terkena 

HIV/AIDS bila di kalikan dalam sebulan bisa sampai pada angka yang tidak sedikit. 

Kasus yang telah di temukan baru tersebut otomatis akumulasi kasus ini semakin 

bertambah sejak pertama kali di temukan di Kota Blitar pada tahun 2004 sampai 2018 

saat ini sebanyak 160 kasus. Total tersebut untuk data yang masih hidup 96 orang 
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sisanya 64 orang sudah meninggal. Kasus HIV/AIDS rata-rata di alami oleh usia 

produktif mulai 21 tahun sampai 35 tahun. 

Berdasarkan Dari 160 kasus di temukan ODHA yang berusia produktif sebanyak 

85 kasus, sedangkan pasien HIV/AIDS di dominasi laki-laki. Di buatlah Raperda 

tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar secara maksimal. Menghimbau bagi 

Kalangan muda yang ingin menikah di usia muda. Pentingnya layanan konseling dan 

tes HIV yang bertujuan untuk membantu pencegahan, perawatan, serta pengobatan bagi 

penderita HIV/AIDS. Sebagai negara yang berkembang pentingnya peran VCT untuk 

mencegah penyebaran penderita HIV/AIDS. Layanan yang bersifat sukarela ini 

diharapkan dapat menjadi tempat yang di pilih masyarakat untuk ingin cek up 

kesehatannya.  

HIV (Human Immunodeficiency Virs) HIV Merupakan virus yang menyerang di 

sistem kekebalan tubuh manusia sehigga menimbulkan AIDS. HIV merupakan salah 

satu penyakit (Medical illnes) yang memerlukan pedekatan dari segi Bio-Psikososial 

dan juga segi klinis. Penderita HIV/AIDS akan megalami krisis afektif pada diriya 

pada keluargaya pada orang yang di cintai dan pada masyarakat. Krisis tersebut adalah 

dalam bentuk kepanikan, ketakutan, kecemasan, serba ketidakpastian, keputusasaan 

dan stigma. Perlakuan terhadap pederita HIV seringkali bersifat deskriptif, resiko 

bunuh diri pada penderita cukup tinggi. Pedekatan khusus dan pegangan bagi pederita 

supaya klien dapat mengkontrol dirinya. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat 

pasien dapat menerima kenyataan sepenuhnya dan dapat melewati fase-fase terakhir 

dalam hidupnya dengan damai dan tenang, membuat dia merasa kembali pada Tuhan, 

seperti manusia lainya dimana tidak ada seorang pun yang dapat mecegah datangnya 

kematian. 
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HIV/AIDS sudah menyebar di kalangan bayi, remaja maupun dewasa dan yang 

paling banyak terkena virus ini yakni bagi orang yang telah melakukkan seks bebas ke 

beberapa pasangan. HIV/AIDS sudah sepatutnya menjadi perhatian terkhusus bagi 

konselor yang menjalankan perannya dan memberikan terapi melalui pelayanan 

konseling pada klinik VCT (Voluntary Counselling And Testing). Peran konselor 

sangat penting dalam proses membantu seseorang untuk belajar menyelesaikan baik 

masalah interpersonalnya, emosional dan juga pengambilan keputusan klien. Orang 

dengan HIV/AIDS (ODHA) mereka yang sudah di vonis oleh dokter baik dengan hasil 

positif maupun negatif dan secara sukarelawan mengikuti tes VCT pastinya sangat 

akan perlu layanan ini untuk keberlangsungan hidupnya. Menangani klien tugas 

konseling HIV& AIDS yang memiliki perbedaan konseling secara umum dalam hal 

sebagai berikut: 

1. Membantu klien melakukkan informed consent (persetujuan) untuk tes HIV, 

CDA, atau Viral load. 

2. Layanan konseling Pra dan Pasca tes. 

3. Penilaian mengenai perilaku beresiko klien terhadap infeksi HIV (baik 

menularkan atau tertular). 

4. Panggilan riwayat perilaku seks dan kesehatan klien. 

5. Memfasilitasi perubahan perilaku. 

6. Konfidensialitas klien sangat penting jika menyangkut isu stigma dan 

diskriminasi. 

7. Menjangkau kelompok khusus (pecandu Narkotika, Psikotropika Dan Zat 

Adiktif lainya (NAPZA). Penjaja seks, Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender 

(LGBT), waria, pekerja migran, suku asli dan pengungsi) menghadapi isu 

diskriminasi ganda.  
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Pentingnya peran konselor dalam menangani kasus ODHA ini karena untuk 

pencegahan dan perubahan perilaku penularan, Diagnosis HIV mempunyai banyak 

implikasi-psikologik, sosial, fisik, spiritual. Virus HIV salah satu penyakit yang dapat 

mengancam hidup dan sampai saat ini membutuhkan penanganan seumur hidup. 

konseling, konselor memfasilitasi ODHA untuk dalam memilih dan mengambil 

keputusan opsi terbaik yang membuatnya dapat menikmati hidupnya yang 

berkualitas. Konselor juga di berikan pelatihan VCT guna menunjang program 

penanggulangan dan penyebaran HIV/AIDS. Membantu ODHA, konselor juga di 

harapkan memiliki communication skill antar pribadi yang baik guna untuk 

membangun kepercayaan diri klien sehingga tujuan dari aktivitas komunikasi 

kesehatan dapat tercapai secara efektif.  

Penelitian ini juga memfokuskan pada praktik konseling karena konselor 

berhadapan langsung face to face dengan ODHA dalam kondisi yang tertutup. 

Interaksi antarpribadi yang terbangun dengan baik, tentu saja akan memudahkan 

konselor dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan guna merubah perilaku 

beresiko dan meningkatkan kemampuan ODHA menghadapi tekanan dari 

lingkungan. Mengikuti konseling dapat menambah informasi maupun pemahaman 

mengenai HIV/AIDS sehingga akan semakin kuatnya ODHA untuk hidup lebih baik 

lagi. Hasil sering membuktikan bahwa adanya tes konseling ini sangat memberikan 

pengaruh dalam pembentukan konsep diri ODHA. Tujuan akhir dalam program 

konseling VCT ini adalah agar pasien HIV dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya, mempunyai motivasi dan semangat yang kuat untuk berjuang hidup.  

Melakukkan rangkaian proses pra dan pasca tes VCT terkait bagaimana 

problem psikososial ada pasien ODHA dan juga pengobatan dalam menangani 

HIV/AIDS yang di berikan dari VCT ini yang akan di dapatkan oleh klien salah 
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satunya dapat menekan pertumbuhan virus HIV dalam tubuh penderita, sehingga 

mampu meningkatkan kualitas hidup dan daya tubuh penderita infeksi HIV agar 

dapat beraktifitas seperti biasa. Selain mengurangi resiko penyebaran virus manfaat 

yang akan di dapat dari layanan VCT itu dapat memberikan sekilas informasi 

maupun pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan HIV/AIDS. 

Munculnya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dari masyarakat. Penanganan 

kasus pada penderita HIV tidak hanya penyakit yang mereka rasakan melainkan 

dapat terganggunya psikis mereka baik pada psikologis maupun masalah sosial yang 

mereka alami. Berdasarkan survey dan observasi perlunya adanya layanan konsultasi 

bagi klien untuk mendapatkan kebutuhnnya akan penyelesaian problem yang mereka 

terima selama mereka masih dalam layanan VCT. Masalah sosial perlu di ketahui 

sangat karena akan memberikan pengaruh besar dalam diri klien atau ODHA selama 

sisa hidupnya mereka harus bisa melawan penyakit yang mereka derita.  

Lawrence Green mencoba menganalisis perilaku manusia dari tingkat 

kesehatanya baik bagi seseorang ataupun masyarakat dapat di pengaruhi oleh dua 

faktor pokok, yaitu faktor perilaku (behavior causes) dan faktor luar lingkungan 

(nonbehavior causes). Perilaku itu yang akan ditentukan atau dibentuk oleh tiga 

faktor, antara lain faktor-faktor predisposisi (predisposing factors), merupakan 

faktor internal yang ada pada diri induvidu, keluarga, kelompok, atau masyarakat 

yang mempermudah induvidu untuk berperilaku yang terwujud dalam pengetahuan, 

persepsi, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya. Faktor 

predisposisi berkaitan dengan karakteristik induvidu yang mencangkup usia, jenis 

kelamin, Pendidikan, dan pekerjaan. Faktor pendukung (enabling factors) yang 

terwujud dalam lingkungan fisik. Faktor pendorong (reinforcing factor) merupakan 

faktor yang menguatkan perilaku, yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas 
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kesehatan, teman sebaya, orang tua, yang merupakan kelompok refrensi dari 

perilaku masyarakat disimpulkan bahwa perilaku masyarakat. Berdasarkan teori 

kesehatan tersebut yang mempengaruhi tindakan seseorang, dalam hal ini 

memanfaatkan klinik VCT sebagai faktor pendukung dan faktor penguat. 

Termuat pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Strategis (Renstra) RSUD “Ngudi 

Waluyo Wlingi” merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan 

memuat berbagai program Rumah Sakit yang akan di laksanakan oleh RSUD Ngudi 

Waluyo Wlingi untuk kurun waktu tahun 2017-2021. RSUD ini yang menjadi 

Lembaga Pendidikan yang telah lulus akreditasi A bintang 5 versi 2012 melalui 

sertifikat dan Kementrian Kesehatan Rl dengan Nomor KARS-SERT/ 478/ Xll/ 

2016. Akreditasi Rumah Sakit ini merupakan pengakuan oleh Pemerintah kepada 

Rumah Sakit karena telah memenuhi standar yang telah di tetapkan. Akreditasi 

menunjukkan komitmen nyata sebuah rumah sakit yang senantiasa berupaya 

mengurangi risiko bagi pasien, staf rumah sakit, dan lingkungan. Sesuai dengan 

Undang-undang Kesehatan nomor 44 tahun 2009, dalam melakukkan pelayanan, 

rumah sakit harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan wajib terakreditasi 

secara berkala minimal 3 tahun sekali. Predikat lulus paripurna pada akreditasi 

menunjukkan bahwa pelayanan telah dilakukkan sesuai standart, bermutu, dan 

mengutamakan keselamatan pasien.  

VCT ini merupakan salah satu media yang dapat di lakukkan bagi penderita 

untuk medapatkan perawatan maupun dukungan terhadap kompleks problem yang 

di hadapi atau mereka yang beresiko tinggi terkena HIV. Sekaligus sebagai strategi 

efektif pecegahan dan perawatan HIV. Keberfungsian VCT ini sehingga dapat 

sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan peyandang HIV dalam keperluan 
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psikisnya. Pekerja sosial yang dalam kegiatanya sebagai profesi yang berupaya 

membantu Individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat untuk mencapai 

kesejahteraan yang sewajarnya dan juga melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya 

dengan sesuai atau dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang di 

atas, peneliti ingin mengkaji tentang “Problem psikososial oleh pasien orang 

dengan HIV/AIDS (ODHA) pra dan pasca tes Voluntary Counselling And Testing 

(VCT) dalam menangani masalah psikososial pada penderita HIV/AIDS” (Studi 

kasus Klinik RSUD Ngudi Waluyo Wlingi) terkait bagaimana problem psikososial 

ODHA pra tes dan pasca tes Voluntary Counseling and Testing VCT dalam 

menjalankan peran konselor, manager kasus, pendamping klien di Poli VCT dalam 

menangani masalah psikososial pada penderita HIV/AIDS di RSUD Ngudi Waluyo 

Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Adapun permasalahan dari topik penelitian yang mengambil judul problem 

psikososial oleh pasien Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) pra dan pasca tes 

Voluntary Counselling and Testing (VCT) di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi 

Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar sebagai berikut: 

1. Problem Psikososial pada pasien Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) pra dan 

pasca tes Voluntary Counselling And Testing (VCT) di Poli VCT RSUD Ngudi 

Waluyo Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar? 

2. Untuk mengetahui bagaimana penanganan problem Psikososial pada pasien 

orang dengan HIV/AIDS (ODHA) pra dan pasca tes Voluntary Counselling 

And Testing (VCT) di Poli VCT RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kecamatan 

Wlingi Kabupaten Blitar?  

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan di atas, adapun yang 

menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui problem Psikososial pada pasien orang dengan HIV/AIDS 

(ODHA) Pra dan Pasca tes Voluntary Counselling and Testing (VCT) RSUD 

Ngudi Waluyo Wlingi, Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konseling pada ODHA dalam 

menangani problem psikososial pada penderita HIV/ AIDS di RSUD Ngudi 

Waluyo Wlingi, Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang di tetapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Dapat memperkaya pegetahuan mengenai problem psikososial oleh pasien 

orang dengan HIV/AIDS (ODHA) Pra dan Pasca tes Voluntary Counselling and 

Testing (VCT) di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Kecamatan Wlingi Kabupaten 

Blitar. Untuk memperluas tentang manfaat Ilmu medis bagi praktisi Pekerja 

Sosial Serta memperluas pegetahuan bagi para pembaca. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

1) Sebagai modal untuk praktik pekerja sosial dalam menjalankan praktik 

Medis dalam bidang Ilmu Pengetahuan. 

2) Agar peneliti dapat terjun secara langsung sebagai pekerja Medik di 

layanan Poli Voluntary Counselling And Testing (VCT). 

3) Dapat dijadikan sebagai penyempurna dalam penelitian-penelitian 

terdahulu yang memiliki judul yang serupa terkait problem psikososial oleh 

pasien orang dengan HIV/AIDS (ODHA) pra dan pasca tes VCT 

b. Bagi Pemerintah/ Masyarakat Kabupaten Blitar 

1) Dapat membantu mengetahui tentang layanan infomasi terkait VCT 

dan juga HIV/AIDS bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA). 

2) Memiliki hasil data dari penelitian maupun observasi kepada Poli 

VCT RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Kecamatan Wlingi Kabupaten 

Blitar. 
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3) Dapat meningkatkan peran dan tugasnya untuk memberikan layanan 

testing HIV sukarela atau Voluntary counseling And testing (VCT) 

terkhusus di Blitar. 

 


