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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan zaman sekarang ini banyak mengalami perubahan, 

terutama meningkatnya jumlah kasus penyakit menular langsung di Indonesia 

yang cukup mengkhawatirkan di kalangan masyarakat umum ditambah dengan 

kurangnya pengertian dan informasi yang masyarakat dapatkan serta miliki, 

membuat hal tersebut menjadi semakin bertambah buruk. 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan sebuah virus yang 

melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Virus tersebut menyerang dua jenis 

sel darah putih (sel CD4 dan T), dimana sel tersebut sangat penting bagi sistem 

kekebalan tubuh manusia. Ketika kedua sel tersebut terinfeksi HIV maka sistem 

kekebalan tubuh manusia akan melemah dan tidak mampu lagi melawan beragam 

infeksi penyakit (Stolley & Glass, 2009). Epidemi human immunodeficiency 

virus/acquired immunodeficiency down syndrome (HIV/AIDS) merupakan salah 

satu masalah kesehatan masyarakat utama di dunia. Di tingkat global, AIDS 

menempati ranking keempat diantara penyakit-penyakit utama penyebab kematian 

(Gayle dan Hill, 2001). Sedangkan pengertian Acquired Immunodeficiency Down 

Syndrome (AIDS) yaitu merupakan kondisi lanjutan dari HIV dimana sistem 

kekebalan tubuh tidak dapat lagi berfungsi sama sekali sehingga tubuh tidak 

mampu lagi melawan atau menahan infeksi-infeksi yang dapat menyebabkan 
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kematian. Namun perkembangan dari HIV menuju AIDS hanya terjadi jika 

dibiarkan tanpa medikasi maupun terapi (AIDS Ina, 2012). 

Ditemukan dari data penelitian terdahulu yang diketahui bahwa kasus 

pertama HIV di Cina dilaporkan pada tahun 1985 dan dari hasil dokumentasi 

diketahui bahwa orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) mencapai 370.393 

pada Oktober 2010. Pada saat itu, alur penyebaran atau penularan yang 

sebenarnya berawal dari mantan pendonor darah plasma, kemudian berubah 

menjadi kekontak seksual. Sebelumnya hampir 100% ODHA di Cina telah 

terinfeksi oleh produk darah yang terkontaminasi dengan virus HIV/AIDS 

bertempat tinggal di Provinsi Henan dan sekitamya. 

Kasus HIV/AIDS pada tahun 2003 meningkat sebesar 2 kali lipat 

dibandingkan dengan jumlah kasus pada awal tahun 1990an, dengan perkiraan 

jumlah kasus HIV/AIDS antara 165.000 – 216.000. Mereka yang terinfeksi HIV 

atau mengidap AIDS tersebut biasa disebut dengan Orang Dengan HIV/AIDS 

(ODHA) (Winarso, 2007). Ditemukannya fenomena tentang HIV/AIDS dengan 

adanya fakta pada tahun 2009, penularan melalui kontak seksual telah meningkat 

menjadi 59%, sementara penyebaran melalui produk darah yang terkontaminasi 

berkurang menjadi 14%. Persentase kontak seksual HIV/AIDS sangat tinggi 

diantara individu yang terinfeksi mencapai 75% (Hamidy, 2004). 

Di Indonesia, reaksi yang muncul terhadap penemuan kasus HIV AIDS 

yang terus terjadi salah satu diantaranya adalah merancang Peraturan Daerah 

tentang pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS, tetapi karena PERDA itu 

dirancang dengan pijakan moral, maka PERDA itu tidak bisa dijadikan patokan 
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untuk penanggulangan HIV/AIDS, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Badung 

No. 1 Tahun 2008, tanggal 19 Mei 2008 tentang Penanggulangan HIV AIDS ini 

sama sekali tidak menyentuh akar persoalan. Pasal 9 disebutkan “Setiap orang 

yang melakukan hubungan seksual berisiko, wajib melakukan upaya pencegahan 

dengan memakai kondom”. Upaya nyata telah dilakukan pemerintah untuk 

mengurangi penyebaran penyakit HIV AIDS, namun kenyataannya jumlah 

penderita terus meningkat. Pencegahan positif nampaknya menjadi solusi yang 

ampuh untuk memerangi penyakit ini. Tujuan utama pencegahan positif adalah 

untuk meningkatkan mutu hidup ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) dan 

memotong rantai penularan HIV. Pencegahan positif menuntut tanggung jawab 

bersama dalam upaya menurunkan tingkat penularan. Keterbukaan, informasi, 

komunikasi tentang seksualitas dan hubungan seksual bisa menjadi cara untuk 

menurunkan penyebaran HIV lebih lanjut kepada pasangan atau orang lain (Dewa 

Putu, 2014). 

 Dari data yang didapatkan oleh AIDS Coalition, dalam waktu 6 bulan di 

tahun 2012 ada 1.122 kasus baru infeksi HIV yang terjadi di Jakarta. Sementara 

itu, data kumulatif yang dikeluarkan Kementrian Kesehatan sendiri juga mencatat 

total kumulatif ada 20.775 kasus infeksi HIV dan 5.118 kasus AIDS di DKI 

Jakarta (Felisiani, 2012). Kemudian dari data Tribunnews.com yang diakses pada 

tanggal 20 September 2015, kasus AIDS di DKI Jakarta makin mengenaskan dan 

memilukan. Hal ini terlihat dari di RS Poli Pendidikan Khusus (Pokdisus) AIDS 

di RSCM setiap bulannya di datangi oleh lebih dari 200 anak dengan infeksi HIV. 

Dalam rilis yang diterima Tribunnews.com dari Indonesia AIDS Coalition, 
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belakangan fenomena HIV dan AIDS sudah menjadi masalah yang serius terlebih 

di Jakarta. 

Kurangnya obat telah menyebabkan meningkatnya ketakutan terhadap virus 

dan penyakit AIDS dikalangan  banyak  orang,  yang  telah  menghasilkan  

persepsi  negatif  dan ketidakadilan untuk melawan ODHA (Orang Dengan 

HIV/AIDS). Fakta-fakta ini mengancam kesejahteraan psikologis ODHA. Studi 

yang dilakukan di luar negeri mengungkapkan  bahwa  hampir  setengah dari 

ODHA menderita  gangguan kecemasan dan bahwa 20-32% dari ODHA terkena 

gangguan mental seperti depresi (Morrison, 2002). Beberapa studi yang bisa 

ditemukan dan berkaitan dengan kesejahteraan psikologis ODHA yang telah 

dilaporkan bahwa di Cina telah melakukan donor darah komersial dan populasi 

penelitian terbesar terdiri hanya 156 ODHA (Galistiani, 2013). 

HIV / AIDS dipandang sebagai penyakit yang membuat aib keluarga, 

sehingga orang yang terinfeksi HIV/ AIDS harus dirahasiakan dan tidak dirawat 

di rumah (Hakim, 2009). HIV dan AIDS masih menjadi stigma sosial atau tidak 

diterimanya seseorang dalam suatu kelompok atau lingkungan dan identik sebagai 

penyakit seksual dikalangan masyarakat saat ini. Tertular HIV dapat 

menyebabkan timbulnya berbagai kesulitan yang berhubungan dengan harga diri, 

isolasi sosial,dan kurangnya kesejahteraan psikologis (Asante, 2012). 

Terdapat ODHA dengan tingkat subjective well-being atau kesejahteraan 

subjektif tinggi yang mampu ditunjukkan, bahwa ODHA memiliki kondisi positif 

yang mampu mempengaruhi subjective well-being atau kesejahteraan subjektif 

pada diri masing-masing. Temuan penelitian menunjukkan bahwa individu 
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dengan kesejahteraan subjektif yang tinggi menampilkan rendahnya gangguan 

mental yang dialami, individu berfungsi lebih positif di lingkungan sosial, 

individu memiliki hubungan interpersonal yang lebih kuat, gaya hidup 

berorientasi kesehatan yang optimal, berkepribadian konformis atau yang disebut 

juga dengan mampu menyesuaikan diri dengan norma dan nilai-nilai di 

lingkungan sekitamya, serta gaya kognitif atau cara berpikir yang memungkinkan 

perkembangan lebih pribadi (Pressman & Cohen, 2005). Kesejahteraan subjektif 

yang tinggi adalah penentu dari kehidupan yang sesuai dengan fungsinya (Keyes, 

2006; Ryan & Deci, 2001) dan itu adalah diterimanya sebagai tujuan pribadi dan 

sosial yang penting (Diener, 2000). 

Peneliti perkembangan dalam bidang psikologi positif memfokuskan 

perhatian mereka ke sekolah sebagai lembaga yang berdampak wellness pada 

masa remaja. Aspek yang berbeda dari iklim sekolah dan faktor sekolah terkait 

lainnya seperti lampiran sekolah, kepuasan dengan sekolah, guru, dukungan 

teman sebaya, keterlibatan orang tua, keyakinan akademik, persepsi otonomi 

akademik, keterlibatan dalam belajar, telah dikaitkan dengan berbagai aspek 

kesejahteraan dan penyesuaian psikologis (Upadyaya dan Salmela-Aro, 2013). 

 Dalam contoh kasus yaitu pada bulan Desember 2012, laki-laki berinisial 

A (Berita Satu, 2012) berusia 27 tahun merasa bahwa dirinya tidak perlu malu lagi 

untuk mengakui dan menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang terjangkit virus 

HIV. Mahasiswa tersebut terjangkit virus HIV/AIDS pada saat usianya 24 tahun. 

Saat pertama kali terkena virus HIV/AIDS, ODHA tersebut hanya memilih untuk 

memberitahukan kepada teman-teman terdekatnya saja dan sejak/mengaku 
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mengidap HIV beberapa temannya tersebut mulai menjauhinya. Diskriminasi 

yang diterima dianggapnya sebagai bentuk ketidaktahuan dalam menghadapi 

orang yang terinfeksi HIV. Mahasiswa tersebut membutuhkan waktu satu tahun 

berpikir untuk memberitahukan kepada orang tuanya tentang penyakit yang 

diidapnya. Pada awalnya orang tua mahasiswa tersebut merasa sangat terkejut 

namun pada akhirnya orang-orang dapat menerima kenyataan tesebut dengan 

baik, bahkan orang tua mahasiswa tersebut mendukung untuk mengungkapkan 

statusnya kepada orang lain. Dengan open status, A ingin menghapus stigma 

negatif serta memerangi diskriminasi terhadap pengidap HIV. ODHA tersebut 

mengetahui banyak orang yang dipecat karena berstatus mengidap HIV dan A 

berharap semua orang yang terjangkit virus mematikan tersebut dapat menjalani 

kehidupan dengan normal dan berpikir jika semua orang pengidap HIV tidak 

bersembunyi dan memisahkan diri dari pergaulannya, akan banyak orang yang 

merangkul dan mengakhiri stigma buruk yang selama ini melekat pada pengidap 

HIV. Hubungan yang mendukung dan ikatan sosial sudah termasuk menjadi 

faktor dalam kesejahteraan subjektif tinggi (Diener & Ryan, 2009). 

Dalam penelitian data awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 19 

Oktober 2016 dengan pengambilan data menggunakan kuisioner terbuka atau 

open ended yang diberikan pada informan berjumlah enam orang dewasa dengan 

HIV/AIDS. Dari data yang didapat menunjukkan bahwa : 1) pengertian sejahtera 

menurut orang dewasa dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah tercukupinya 

kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani, merasa tenang, hidup tanpa 

memiliki beban apapun, memiliki pola pikir sehat dan dekat dengan Tuhan Yang 
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Maha Esa, 2) dari orang dewasa dengan HIV/AIDS (ODHA) terdapat 50% yang 

sudah merasa sejahtera dengan adanya dukungan dari keluarga yang peduli, 

berpikir positif, merasa sudah tercukupi kebutuhannya dan merasa tidak memiliki 

beban dalam rumah tangga ataupun keluarga. Sedangkan 50% sisanya merasa 

bahwa belum cukup sejahtera disebabkan dengan kesehatan atau kebutuhan 

jasmani yang belum tercukupi karena dengan adanya HIV/AIDS dalam tubuh, 

walaupun adanya dukungan dari keluarga yang tetap peduli dan merawat serta 

kurang dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut mampu mempengaruhi 

tinggi atau rendahnya subjective well-being yang dirasakan maupun diinginkan, 3) 

hal-hal yang mampu membuat informan merasa sejahtera yaitu sehat jasmani dan 

rohani, kebutuhan yang tercukupi, lingkungan yang mendukung, hal yang 

membuat hati tenang serta keluarga yang mendukung, 4) hal-hal yang mampu 

mengurangi rasa sejahtera menurut informan yaitu kebutuhan yang belum 

terpenuhi atau tercukupi, sakit, berpikir negatif, mudah marah, kurang rasa 

bersyukur dan jauh dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Ditemukan fenomena yang menjelaskan kurangnya obat telah menyebabkan 

meningkatnya ketakutan terhadap virus dan penyakit AIDS dikalangan  banyak  

orang,  yang  telah  menghasilkan  persepsi  negatif  dan ketidakadilan untuk 

melawan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS). Fakta-fakta ini mengancam 

kesejahteraan psikologis ODHA. Studi yang dilakukan di luar negeri 

mengungkapkan bahwa hampir setengah dari ODHA menderita gangguan 

kecemasan dan bahwa 20-32% dari ODHA terkena gangguan mental seperti 

depresi (Morrison, 2002). Beberapa studi yang bisa ditemukan dan berkaitan 
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dengan kesejahteraan psikologis ODHA yang telah dilaporkan bahwa di Cina 

telah melakukan donor darah komersial dan populasi penelitian terbesar terdiri 

hanya 156 ODHA (Galistiani, 2013). 

HIV / AIDS dipandang sebagai penyakit yang membuat aib keluarga, 

sehingga orang yang terinfeksi HIV/ AIDS harus dirahasiakan dan tidak dirawat 

di rumah (Hakim, 2009). HIV dan AIDS masih menjadi stigma sosial atau tidak 

diterimanya seseorang dalam suatu kelompok atau lingkungan dan identik sebagai 

penyakit seksual dikalangan masyarakat saat ini. Tertular HIV dapat 

menyebabkan timbulnya berbagai kesulitan yang berhubungan dengan harga diri, 

isolasi sosial dan kurangnya kesejahteraan psikologis (Asante, 2012). Berbeda 

dengan kesejahteraan psikologis, kesejahteraan subjektif atau subjective well-

being dipandang sebagai "ukuran penting kualitas hidup seorang individu dan 

masyarakat." (Diener, 2003). 

Pengertian subjective well-being adalah berkaitan dengan istilah happiness 

(kebahagiaan). Diener (2009) menambahkan, lebih tinggi frekuensi munculnya 

afek positif dari pada afek negatif dapat memberikan perasaan nyaman dan riang 

(joyful), sehingga pemaknaan individu akan hidupnya pun akan makin positif. 

Demikian pula Individu dengan level subjective well-being yang tinggi, pada 

umumnya memiliki sejumlah kualitas yang mengagumkan (Diener, 2000). Diener 

dan Suh (2000), mendefinisikan subjective well-being sebagai suatu keadaan yang 

didapatkan dari menggabungkan antara aspek afektif dan kognitif aspek afektif 

yang diharapkan untuk meraih subjective well-being adalah perasaan bahagia akan 

hidupnya, sedangkan aspek kognitif yang diharapkan adalah individu mempunyai 
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pemikiran bahwa berbagai aspek kehidupannya, seperti keluarga, karir, dan 

komunitasnya adalah hal-hal yang memberikan kepuasan hidup. 

Terkait dengan diskriminasi dari masyarakat, dari survei juga diketahui 

bahwa hal tersebut disebabkan oleh adanya stigma buruk masyarakat terhadap 

HIV/AIDS, bahwa HIV/AIDS sebagai penyakit yang mudah menular, dapat 

mengakibatkan kematian pada mereka yang tertular, juga disebabkan oleh 

perilaku negatif seperti hubungan seks bebas. Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Li Li (2009), menyatakan bahwa stigma dari masyarakat dapat menimbulkan 

rasa malu pada ODHA yang terkait dengan depresi atau dengan kata lain, 

kurangnya dukungan dari masyarakat dapat meningkatkan kemungkinan depresi 

pada ODHA. Kurangnya dukungan sosial juga membuat keputusasaan ODHA 

akan bertahan lebih lama dan semakin parah (Gunawan, 2009). Hal tersebut dapat 

dinyatakan bahwa semakin kurangnya kesejahteraan individu yang dirasakan oleh 

ODHA maupun individu mampu mempengaruhi semakin berkurangnya 

kesejahteraan hidup individu tersebut. 

Subjective well-being atau kesejahteraan subjektif dianggap merupakan 

faktor yang dapat mereduksi atau merubah adanya tekanan mental dan merupakan 

salah satu indikator dari kualitas hidup individu dan masyarakat yang baik (Diener 

et al., 2003; Eid, & Diener, 2004). Individu dengan tingkat subjective well-being 

yang tinggi akan merasa lebih percaya diri, dapat menjalin hubungan sosial 

dengan baik, serta menunjukkan perfomansi kerja yang lebih baik. 

Terdapat ODHA dengan subjective well-being atau kesejahteraan subjektif 

yang mampu ditunjukkan melalui kondisi positif atau penerimaan yang 
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berpengaruh pada subjective well-being atau kesejahteraan subjektif pada diri 

masing-masing. Dari temuan penelitian menunjukkan bahwa individu dengan 

kesejahteraan subjektif yang tinggi menampilkan rendahnya gangguan mental 

yang dialami, individu berfungsi lebih positif di lingkungan sosial, individu 

memiliki hubungan interpersonal yang lebih kuat, gaya hidup berorientasi 

kesehatan yang optimal, berkepribadian konformis atau yang disebut juga dengan 

mampu menyesuaikan diri dengan norma dan nilai-nilai di lingkungan sekitamya, 

serta gaya kognitif atau cara berpikir yang memungkinkan perkembangan lebih 

pribadi (Pressman & Cohen, 2005). Kesejahteraan subjektif yang tinggi adalah 

penentu dari kehidupan yang sesuai dengan fungsinya (Keyes, 2006; Ryan & 

Deci, 2001) dan penerimaan tujuan pribadi dan sosial yang penting (Diener, 

2000). 

Berdasarkan penjelasan diatas, subjective well-being yang dimiliki oleh 

ODHA dapat dijelaskan berupa perasaan positif yaitu adanya penerimaan diri, 

mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan atau bersosialisasi dengan baik dan 

berpikir positif. Sedangkan perasaan negatif yaitu putus asa atau terpuruk, merasa 

kurang mampu menjalani kehidupan sosial, takut, gelisah dan merasa dikucilkan 

atau adanya diskriminasi. Hal tersebut diatas adalah yang dapat mempengaruhi 

kesejahteraan subjectif atau subjective well-being pada ODHA. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibuat, maka peneliti 

merumuskan masalah yaitu ingin mengetahui bagaimanakah gambaran dari 

subjective well-being pada ODHA dan apakah faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap subjective well-being atau kesejahteraan hidup pada ODHA. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

subjective well-being pada ODHA. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

dan praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk bidang psikologi klinis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan tentang subjective well-being pada ODHA. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk ODHA, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi mengenai pentingnya arti hidup bagi dirinya, sehingga ODHA 

dapat memanfaatkan waktu hidupnya semaksimal mungkin dan tidak 

terpuruk meratapi keadaannya. 

b. Untuk masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

menambah wawasan masyarakat mengenai ODHA sehingga masyarakat 

dapat menerima dan memperlakukan dengan baik para ODHA. 

c. Untuk keluarga, diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan 

informasi tentang HIV/AIDS dan ODHA, menambah wawasan dan 

pengetahuan untuk mengatasi serta menerima ODHA. 

d. Untuk Dinas terkait, diharapkan hasil penelitian ini mampu menambah 

kepedulian dinas-dinas terkait lain dan masyarakat untuk membantu 
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adanya informasi dan pengetahuan tentang HIV/AIDS serta menangani 

atau memperlakukan ODHA dengan baik. 

 

  


