
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dari tahun ke tahun jumlah kasus HIV/AIDS kini semakin 

meningkat. United Nations Programme on HIV/AIDS telah melaporkan 

jumlah manusia yang hidup dengan HIV sebesar 36,7 juta (30,8 -42,9 juta), 

dewasa (≥ 15 tahun ) sebesar 34,5 juta (28,8-40,2 juta), wanita > 15 tahun 

17,8 juta (15,4-20,3 juta), anak-anak (<15 tahun) sebesar 2,1 (1,7-2,6 juta) 

sedangkan kasus baru HIV positif ditahun 2016 sebesar 1,8 juta (1,6-2,1 

juta) dan orang yang mati karena AIDS di tahun 2016 sebesar 1 juta jiwa 

(830.000-1,2 juta). Jumlah orang yang hidup dengan HIV yang telah 

mengetahui status dirinya terinfeksi HIV di Indonesia tahun 2016 sebesar 

620.000 (530.000-730.000).
(1)

 

Jumlah kasus baru HIV positif yang dilaporkan sampai tahun 2017 

menurut Kemenkes RI tahun 2017 disajikan dalam grafik berikut:
(2)

 

 

 

Gambar 1. Jumlah HIV dan AIDS di Indonesia yang dilaporkan pertahun 

s.d Desember 2017



 

Jumlah kasus baru HIV positif dari tahun ke tahun cenderung 

meningkat dan pada tahun 2017 dilaporkan sebanyak 48.300 kasus yang 

sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 41.250 kasus. Jumlah kasus baru 

AIDS tergolong relatif stabil. Persentase kasus baru HIV positif pada 

perempuan sebesar 36,7% dan laki- laki 63,3 %. Persentase kasus AIDS 

pada perempuan sebesar 31,5%, laki-laki dengan persentase 67,9% dan 

persentase yang tidak melaporkan jenis kelamin sebesar 0,6%.
(2)

 

Berdasarkan jumlah infeksi HIV tertinggi yang dilaporkan provinsi 

sampai dengan desember 2017 menurut Kemenkes RI 2017 berada di DKI 

Jakarta sebesar 51.981 kasus. Jumlah AIDS tertinggi berada di Papua yaitu 

19.729 kasus. DIY menempati urutan ke-12 sebagai provinsi dengan 

penderita infeksi HIV-AIDS terbanyak. Trend penemuan kasus HIV/AIDS 

di DIY tahun 2006 s.d 2017 tergambar dalam grafik berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jumlah Kasus HIV dan AIDS di DIY, 2006-2017 
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Kasus HIV/AIDS tertinggi berdasarkan kabupaten/kota yang terjadi di DIY 

pada tahun 2017 terletak di Kabupaten Sleman dengan jumlah 915 manusia 

terinfeksi HIV.
 Maraknya kasus HIV/AIDS menuntut pemerintah untuk 

melakukan berbagai program yang ditargetkan hingga tahun 2019. Komisi 

Penanggulangan AIDS (2015) menyebutkan di Indonesia terdapat beberapa 

target yang akan dicapai pada tahun 2015-2019 yaitu mengurangi jumlah 

infeksi baru hingga 50% dari proyeksi tahun 2014 bila tidak ada intervensi, 

sedikitnya 40% ODHA mengetahui status HIV, mengurangi kematian 

akibat AIDS hingga 50% dan lain-lain. Stategi penanggulangan HIV yang 

dilakukan di Indonesia periode 2015-2019 adalah mewujudkan lingkungan 

yang mendukung bagi populasi kunci dan ODHA.
(2-4)

 

Strategi tersebut nampaknya tidak akan berhasil jika stigma, dan 

diskriminasi di Indonesia masih tinggi. Hal tersebut menyebabkan 

pencegahan dan pelayanan kesehatan HIV menjadi kurang efektif. ODHA 

dan populasi kunci takut akan diskriminasi, mereka akan enggan melakukan 

tes HIV, termasuk mengakses layanan kesehatan HIV. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Francis, dkk (2018) yang dilakukan di Uganda Afrika 

menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menghambat akses, ketersediaan 

dan pemanfaatan layanan tes dan perawatan HIV adalah Stigma HIV. Hal 

tersebut juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Gertrude, dkk (2013) yang dilakukan di Uganda Afrika menyebutkan bahwa 

salah satu hambatan dalam layanan perawatan HIV gratis pada pasien 

dengan positif HIV adalah ketakutan stigma dan pengungkapan status HIV. 



Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Carmen,dkk (2017) yang 

dilakukan di Canada menunjukkan hasil bahwa stigma terkait dengan HIV 

berhubungan (p<0,05) dengan tingkat kepatuhan ODHA dalam 

mengkonsumsi ARV. Stigma menjadikan ODHA tidak optimal dalam 

mengkonsumsi obat ARV. Penelitian yang dilakukan oleh Burhan R (2013) 

menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik 

yaitu stigma masyarakat terhadap ODHA dengan pemanfaatan fasilitas 

kesehatan oleh perempuan terinfeksi HIV/AIDS. Hasil dari penelitian-

penelitian tersebut membuktikan bahwa adanya stigma sangat berdampak 

pada akses, ketersediaan, dan pemanfaatan layanan tes, perawatan HIV dan 

juga kepatuhan ODHA dalam mengkonsumsi ARV.
(4-8)

 

Stigma merupakan atribut, perilaku atau reputasi sosial yang 

mendiskreditkan dengan cara tertentu. Stigma muncul karena melihat HIV- 

AIDS dapat terjadi pada kelompok yang memiliki perilaku berbeda dengan 

masyarakat kebanyakan. Stigma memiliki dua pemahaman sudut pandang, 

yaitu stigma masyarakat dan stigma pada diri sendiri (self stigma). Stigma 

masyarakat terjadi ketika masyarakat umum setuju dengan stereotipe buruk 

seseorang (misal, penyakit mental, pecandu, dll) dan self stigma adalah 

konsekuensi dari orang yang distigmakan menerapkan stigma untuk diri 

mereka sendiri. Penerapan stigma di masyarakat seperti halnya ODHA 

masih kerap ditolak dan diusir dari keluarga dan komunitas. Hak atas 

pendidikan dan hak atas pekerjaan ODHA masih sering disangkal.
(4,9) 

 



Stigma menurut United Nations Programme On HIV/AIDS (2017) 

telah tejadi lebih dari 65 negara yang memberikan stigma terhadap ODHA. 

Bentuk stigma yang diberikan diantaranya seperti >50% laki-laki dan 

perempuan yang berusia 15-49 tahun dilaporkan mereka tidak membeli 

sayur-sayuran dari penjual yang berstatus ODHA yang telah terjadi diantara 

tahun 2009-2014. Dalam 22 negara diantaranya >10% ODHA ditolak untuk 

memperoleh perawatan kesehatan, ditolak untuk melamar pekerjaan karena 

berstatus HIV dan dalam 30 negara diantaranya dipecat dari pekerjaannya 

karena berstatus HIV.(1)  

United Nations Programme on HIV/AIDS (2017) telah mencatat 

prevalensi stigma urutan ketiga terjadi di kawasan Asia Pasifik dan 

Indonesia menduduki posisi tertinggi yaitu sebesar 62,8%. Tingginya 

prevalensi stigma pada HIV dimungkinankan banyak faktor yang 

mempengaruhinya seperti diantaranya rendahnya pengetahuan tentang 

HIV, persepsi negatif yang tinggi terhadap HIV, jenis kelamin dan lain- 

lain.
(1) 

Stigma terhadap ODHA tergambar dalam perilaku sosial yang 

mendiskreditkan dengan cara tertentu terhadap ODHA. Hasil penelitian 

oleh Zahroh, dkk (2015) menunjukkan bahwa ada hubungan (p-value<0,05) 

antara pengetahuan HIV/AIDS, jenis kelamin dan persepsi dengan stigma 

terhadap anak dengan positif HIV. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh 

Aeree Sohn dan Sungbok Park (2012) di Korea yang menunjukkan hasil 

bahwa rendahya pengetahuan HIV/AIDS di kalangan remaja Korea  



berpengaruh terhadap tingginya tingkat diskriminasi sikap terhadap orang 

yang terinfeksi HIV. Penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Louise Balfour (2010) yang dilakukan di Amerika Selatan 

menunjukkan hasil bahwa mahasiswa yang telah menerima pelatihan 

pendidikan HIV/AIDS memiliki pengetahuan yang lebih tinggi 

dibandingkan mereka yang tidak menerima pelatihan pendidikan. Secara 

keseluruhan stigma HIV tingkat rendah didukung, dan mereka memiliki 

pengetahuan yang lebih tinggi berpengaruh terhadap stigma HIV yang lebih 

rendah.(10-12) 

Menurut kajian literatur yang dilakukan oleh Paruati, dkk (2012) 

faktor yang mempengaruhi terjadinya stigma dan diskriminasi kepada 

ODHA antara lain Pengetahuan tentang HIV/AIDS dan Persepsi tentang 

ODHA. Hasil serupa juga dilakukan oleh Rizka Sofia (2015) dalam 

penelitiannya yang menyebutkan bahwa tingkat pengetahuan HIV/AIDS 

dengan stigma ODHA diperoleh p-value =0,03 yang artinya bermakna. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni’mal Baroyo (2017) yang 

menyebutkan bahwa tingkat pengetahuan tidak bermakna secara signifikan 

(p >0,05) dalam faktor predisposisi terhadap sikap stigma ODHA. 

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hesty dan 

Suherni (2015) menyebutkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan dengan stigma mahasiswa terhadap ODHA.
(13-15)   

Hasil penelitian lain menyebukan bahwa ada hubungan antara 

persepsi dengan stigma mahasiswa terhadap ODHA. Penelitian lain yang 



dilakukan oleh Zahroh, dkk (2014) menyebutkan bahwa sikap keluarga dan 

persepsi responden terhadap ODHA merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap munculny stigma terhadap ODHA. Penelitian yang dilakukan oleh 

Berliana Situmeang, dkk (2017) menyebutkan bahwa Pengetahuan yang 

kurang tentang HIV/AIDS berhubungan dengan stigma terhadap ODHA. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hermawati (2011) menyebutkan 

bahawa terdapat hubungan antara persepsi ODHA terhadap stigma 

HIV/AIDS masyarakat dengan interaksi sosial pada ODHA.
(16-18) 

Dari beberapa hasil penelitian diatas faktor yang behubungan dan 

yang paling dominan adalah tingkat pengetahuan dan persepsi HIV/AIDS 

terhadap ODHA. Oleh karena masih tingginya stigma HIV/AIDS di 

Indonesia membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang Hubungan 

Tingkat Pengetahuan dan Persepsi dengan Stigma Masyarakat terhadap 

ODHA di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. 

B. Rumusan Masalah  

Stigma masyarakat terhadap ODHA telah diakui sebagai 

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara luas menjadi 

penghalang bagi respon masyarakat terhadap HIV. ODHA masih kerap 

ditolak dan diusir dari keluarga dan komunitas, Hak atas pendidikan dan hak 

atas pekerjaan ODHA masih sering disangkal. Dari hasil beberapa 

penelitian faktor yang berhubungan dengan stigma terhadap ODHA yaitu 

persepsi dan tingkat pengetahuan yang diduga menjadi faktor dominan 

pemicu terjadinya stigma di masyarakat. Rumusan masalah dalam 



penelitian yang akan dilakukan adalah Bagaimana Hubungan Tingkat 

Pengetahuan dan Persepsi dengan Stigma Masyarakat terhadap ODHA di 

Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan Umum: 

 

Mengetahui Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Persepsi dengan Stigma 

Masyarakat terhadap ODHA di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, 

Kabupaten Sleman 

Tujuan Kusus: 

 

1. Mengetahui Karakteristik Responden meliputi usia, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, agama dan pekerjaan terhadap ODHA di Desa 

Pandowoharjo Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. 

2. Mengetahui Masyarakat yang Berstigma dan Tidak Berstigma 

terhadap ODHA di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, 

Kabupaten Sleman.  

3. Mengetahui Tingkat Pengetahuan tentang HIV/AIDS pada 

masyarakat di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten 

Sleman. 

4. Mengetahui Persepsi masyarakat terhadap ODHA di Desa 

Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. 

5. Mengetahui Hubungan Tingkat Pengetahuan HIV/AIDS dengan 

Stigma Masyarakat terhadap ODHA di Desa Pandowoharjo, 

Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. 



6. Mengetahui Hubungan Persepsi Stigma Masyarakat terhadap ODHA 

di  Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. 

D. Ruang Lingkup 

Penelitian ini mencakup ruang lingkup profesi kebidanan yaitu 

masalah kesehatan reproduksi dengan fokus penelitian pada Hubungan 

Tingkat Pengetahuan dan Persepsi dengan Stigma Masyarakat terhadap 

ODHA di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah 

referensi mengenai pencegahan dan penanggulangan kasus masyarakat 

terhadap stigma HIV/AIDS. 

2. Manfaat Khusus 

a. Bagi Kepala Puskesmas Sleman 

Dapat memberikan bahan masukan atau tambahan dalam 

memberikan pengetahuan tentang stigma masyarakat terhadap 

ODHA.  

b. Bagi Kepala Desa Pandowoharjo 

Dapat memberikan informasi kepada warga di Desa Pandowoharjo 

tentang stigma masyarakat terhadap HIV/AIDS. 

c. Bagi Peneliti selanjutnya  

Dapat menambah wawasan dan sebagai referensi terutama tentang 

Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Stigma Masyarakat 



terhadap ODHA di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, 

Kabupaten Sleman. 

F. Keaslian Penelitian  

a. Zahroh, dkk (2015) dengan judul Faktor – Faktor yang Berhubungan 

dengan Stigma Guru terhadap Anak HIV Positif merupakan penelitian 

deskriptif cross-sectional dengan metode studi komparatif, 

menggunakan sampel guru yang terdiri dari 25 mitra guru dan 25 guru 

tidak bermitra 5 sekolah yang menjadi mitra dari Jawa Tengah dalam 

pelaksanaan program pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi di 

sekolah-sekolah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel yang 

terkait dengan stigma tersebut anak-anak dengan HIV adalah jenis 

kelamin (gender), jumlah materi pendidikan, pengetahuan tentang HIV 

AIDS, persepsi tentang sikap teman, dan persepsi tentang sekolah sikap 

utama. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah desain penelitian, dan variabel dependennya. 

perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah jenis penelitian, teknik pengambilan sample, variabel 

independen, waktu, dan responaden.
(10)

 

b. Aeree Sohn dan Sungbok Park (2012) dengan judul HIV/AIDS 

Knowledge, Stigmatizing Attitudes, and Related Behaviors and Factors 

that Affect Stigmatizing Attitudes Against HIV/AIDS Among Korean 

Adolescents merupakan penelitian survei dengan pendekatan cross- 

sectional di Seoul Korea Selatan. Penelitian ini meneliti perbedaan jenis 



kelamin untuk aspek tertentu yaitu pengetahuan tentang HIV, stigma 

sikap terhadap orang dengan HIV / AIDS dan perilaku seksual. Selain 

itu, faktor-faktor yang memengaruhi stigma. populasi penelitian ini 

terdiri dari siswa SMA di Seoul, Korea. Delapan Sekolah Menengah 

Atas dipilih secara acak dan 1566 remaja berpartisipasi dalam survei. 

Total sampel 1548 kasus (18 kasus dikeluarkan) adalah digunakan 

untuk analisis. Sebuah kuesioner yang dikelola sendiri mengukur 

mereka dan transmisi dan sikap diskriminatif digunakan. Hasil 

penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan HIV / AIDS di kalangan 

remaja Korea rendah, seperti ditunjukkan dengan tingkat respons yang 

benar 54% (7,0 dari 13). Tingkat diskriminatif sikap terhadap orang 

yang terinfeksi HIV tinggi. Anak laki-laki melaporkan lebih tinggi 

proporsi pengalaman seksual. Hanya 39,0% menggunakan kondom 

selama pertemuan seksual terakhir mereka dan lebih banyak anak 

perempuan (53,3%) daripada anak laki-laki (35,3%) melaporkan 

menggunakan kondom. Temuan ini menyoroti kebutuhan untuk 

meningkatkan pengetahuan HIV, mengurangi stigma HIV, dan 

menyediakan pendidikan seks yang berfokus pada praktik seks yang 

lebih aman. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah desain penelitian dan jenis penelitian. perbedaan 

dari penelitin ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel 

dependen, variabel independen, responden, lokasi, waktu dan teknik 

pengambilan sampel.
(11)

 



c. Louise Balfour (2010) dengan judul penelitian High HIV Knowledge 

Relates to Low Stigma in Pharmacists and University Health Science 

Students in Guyana, South America merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk menyelidiki pengetahuan HIV dan hubungannya 

dengan stigma HIV di antara Mahasiswa Ilmu Kesehatan dan Apoteker 

di Guyana, Amerika Selatan. Penelitian ini juga dievaluasi bagaimana 

penguatan kesehatan masyarakat dalam prakarsa pendidikan HIV/ 

AIDS di proyek guyana mempengaruhi tingkat pengetahuan HIV di 

antara mahasiswa ilmu kesehatan di Universitas Guyana. Responden 

yang digunakan sebanyak 119 individu, terdiri dari apoteker (n = 42) 

dan mahasiswa ilmu kesehatan (n = 77) berpartisipasi dalam penelitian 

cross-sectional ini. Semua peserta menyelesaikan pengukuran yang 

divalidasi pengetahuan HIV dan stigma HIV. Hasil penelitian ini adalah 

secara keseluruhan, siswa ilmu kesehatan mendapat skor tinggi pada 

pengetahuan tentang faktor dan mode risiko HIV infeksi HIV, tetapi 

kurang pengetahuan tentang masalah pengobatan HIV yang lebih 

kompleks seperti kepatuhan dan resistansi obat. Siswa yang telah 

menerima pelatihan pendidikan HIV memiliki tingkat yang lebih tinggi 

secara signifikan pengetahuan tentang HIV dibandingkan mereka yang 

tidak menerima pelatihan. apoteker memiliki pengetahuan yang sangat 

baik mengenai faktor risiko dan jenis infeksi HIV, tetapi memiliki 

beberapa kesenjangan penting dalam pengetahuan tentang pentingnya 

kepatuhan pengobatan HIV dan resistansi obat. secara keseluruhan, 



stigma HIV tingkat rendah adalah didukung, dan mereka yang memiliki 

pengetahuan HIV yang lebih tinggi melaporkan stigma HIV yang lebih 

rendah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah variabel depen dan desain serta jenis penelitian sedangkan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

responden, variabel independen, waktu, lokasi, teknik pengambilan 

sample.(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


