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Human Immunodeficiency Virus (HI  dan Acquired Immune Defu:i.e,u;y 
Syndrome (AIDS), merupakan masalah global yang angka angka la 

meningkat seuap tahim, Pa.da akhir tahun 2012, orang yang "dup c1engan fDV 

mencapai 35,3 juta orang, 2J juta orang di taJnm yang sama m · md~~ 

infeksi lilV baru dan 1 ,:6 juta orang rneninggal karma ·penyilit terkait AIDS 

(WHO, 201.3). Pada ovember 2013, World Health Organization atau IHO 
(2013) juga memapai:kan bahwa. lebih dari 2 juta n:maja bcrusia 1019 taJnm 
telah hidup dengan status HIV dan 400/o dari total infeksi baru di sclumh dnnia 
disumbangkan oleh kau.m muda (UNAIDS, 2014) .. 

WHO, sebagai organisasi kesehaian dunia mrmapaxkan bahwa 

prevalensi IDV di Indonesia tahun 2012 pada. osia dewasa (IS49 talmn) 

adalah 0,4%, meningkat 0,:2% scjak tahun 2006 (WHO, 2013) Perkembangan 

epidemi IDV di Indonesia termasuk yang tcrcepat di wilayah Asia Epidemi 

HIV dan AIDS di Indonesia t.elah bergerak dari suatu tingkat epiderni yang 

rendah yaitu prevalensi <1 o/o kc arah tingkat epidcmi tcrkonscnttasi dnnana 

pada kelompok risiko tinggi tertentu telah melebihl .angka So/c 1(KPAN, 2011) . 

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Jum1ah kasus AIDS di 

Indonesia sejak 1987 sampai Jum 2014 mencapa.i 55.623 kasus, Data tersebnt 

juga menunjukkan bahwa Jawa Tunur berada pada posisi kedua dengaa 

Jumlab kasus 8.976, kasus setelah Papua dengan lOJ 84 kasus (Ditjen P2PL,. 

2014). Jumlah kasus AIDS terbesar terjadi pada usia 2529 tahun.. Jika hal 

tersebut diteJaah berdasarkan etiologi dan riwayat penyakit dari mv &AIDS, 

seseorang menjadi AIDS setelah melewati masa. IIlV positif yang terjadi 5J O 
tahun sebelumnya. dan melewaii periode jendela yang terjadi 36 bulan 

sebelum HIV positif Berarti dapat dipastikan bahwa masa penularan lDV 

adalah pada usia 1519 tahun, dimana masa tersebm adalah masa seseormg 

yang sedang menempuh pendidikan, baik menengah. atas maupun perguruan 

tinggi (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2012). 
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tahun 2-14 adalah 20,06% padahal 'target pada tahun 201S adalah 95% 
ggulangan AIDS Kota Surabaya, 2014). 

imasi jumlah ODHA di Surabaya adalah 19.503 orang, namun data 

HIVAIDS mnsih 41,1% dari estimasi ODHA (ibid). Hal ini dapat 

di · enakan masih ada kelo:mpok berisiko tertular yang belwn melakukan tes, 
- hin fenomena gunung es terns saja terjadi. Seharusnya status HIV 

tersebut dapat terdeteksi dini sehingga tidak sampai pada tahap AIDS. Selain 

itu, dari 4406 ODHA yang menerima terapi ARV~ sebanyak 1075 ODHA 

mengalaml loss to follow up (ibid). WHO (2004) menyatakan beberapa alasan 

mengapa hal tersebut terjadi adalah karena kurangnya peo.get.ahuan dan 

adanya stigma yang masih kental di masyarakat terhadap ODHA, sehingga 

setiap orang. yang merasa telah melakukan. perilaku yang berisiko tertular HIV 

akan merasa talrut untuk mengikuti tes VCT. Selain itu, basil penelitian lain 

menyebutkan bahwa stigma merupakan hambatan yang menyebabkan 

seseorang enggan mengakses 1ayanao VCT (Melberg, et.al., 2008) dan juga 

tcrjadinya Joss to follow up (Mutwa, etal., 2013) 
Surabaya Selatan, merupakan salab satu wilayah di Kata Surabaya yang, 

rentan terhadap penularan mv dan AIDS, karena terdapat kecamatan 
Sawahan dengao ekslokalisasi yang terbesar (Dolly). Kecamatan Sawahan. 
juga merupakan kecamataa yang memiliki kasus HlV dan AIDS terbesar di 
Surabaya dengan jumJ.ab kasus sebesar ·13s. pada tahun 2013 (KP A Kota 

Surabaya, 2014). 
Stigma mcrupakan sebuah fase yang berkaitan erat dengan fase pertama 

(HIV) clan kedua (AIDS), namun fase ketiga inilah yang disebut pusat 

·· K rnisi P man gulan n AIDS Kola ura ya 

den UV dan AID terbesar di 

AID_ m ncapai 8.017 dan 

barn HIV 
y lompo urnur I 51  24 tahun 

seeesar 116 67 Vo ( dari 6 

) pada _ elornpok siswa/mahasiswa, Berkaitan 
. Bangga Alru Tahu (ABA.l) sampm dengan 

rd tan di 
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ti_ p I v I omunitns. Jikn sti ma dnn dlskrimin · i telnp dilnkuki n, mnkn hnl 
te but akan menjcbak mer kn kc d lam Jin knmn kemtsklnan dan 
marjinali i (U ha S, Stangl L, Znlduondo B, .& Brady, 2014) ~. rtn aken 
meaghamb t up ya pelayanan kc chatnn rada anak mud (Pul _ rviil1. W ls • 

Brown. & Mohcndm, 2010; Turon & Nyblodc, 2013). 
Anak dengan HIV dnn AIDS yang dllahlrkan d i ibu yon ODHA Ju a. 

mulai memmbah dunia pendidlkan, Adnnyn stigma akan men halangi m r kn 

untulc mendnpatkan hak pendidikan dengan la yak, bnhknn R! mnJa ju •a nknn 

mcnjadi suatu kelompok terscmbunyi ynng tidak mau mcmbukn stntu nya 
 t.aupun mengakses layanan pencegahan mnupun pernwatan (Petersen 
l,et al .. ,2010). Akan .menjndi masalah bila upaya pence nhnn dan 

penanggulangan HIV AIDS di sekolah terhambat karena ndnnyn stigma, Jika 
hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan terjndi adanya lost gen nulon. 

Sekolah merupakan kawnh candradimnka bag] para remnjn untuk 
mcndapatknn ilmu dan meningkatkan kualitas diri umuk menjadl peaerus 
bangsa. Sedangknn kesehatan mcnjndi aset bagi setiep mnnusin lndonc in 
untuk bisa produktif dan bcrkonuibusl dnlnm pembnngunnn bangsa, Tidak adn 
perbedaan kescmpatan bagi semua warga negara In.don sin untuk men akses 
pendidikan dan [uga kesehatan, Pnneasila sebngai dnsar negem juga mc1tjamin 
icntnng adanya "Keadilan bagl Seluruh Rakyat lndo.ncsiu .. , dimnnn hal 
tersebut sehnrusnya l1ertannm dnlam seliop jiwn insan Indonesia, tidak 

· " maupnn remnj , knren m reka .. I lu herint ·mk. l d lnm t ru 

1. n1 n n AIDS lob. I ngnl pen yuk it hu ndlri (Mum, 1987 dnlam l'nr er 

dan A · I ton, 200 ) diid ntHika I ha ,i 1nn1nn(~1m 

berk I njut i y n m Ill' 1 mb t r o r 1111 int rv ,. I kc •It Inn p dn I v I 

loh I ( Plot 000 dnl · m I nrk ·r d 111 A11 I ton, 
_ l njndl hnmh ,tnn o lnl ti lnm r , mp roleh 

neap i_ t _ but nr nr meny h bk m •. eo nn • m n q\ulkun rl iko, 
m not _. untu I • m nund perm tnn, tldnk mau memh 1kt tntu Ill V nyn, 
clan tic · m n n 1 yan n dnu fl ml mpln n rnn yr mknl ( /\, 011 
dalnm 11 01 ). 

d d1 krimin . i charusnyn tldn dllakukan kep d I IA. 
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terkecuali keadilan bagi ODHA untuk tidak mendapatkan stigma dan 
diskriminasi. 

Peoelitian tentang stigma terhadap ODHA yang selarna ini diJakukan 

seringkaf difokuskan kepada ODHA clan tenaga kesehatan, namun sangat 

sedikit studi yang membahas tentang stigma. di lingkungan sekol.ah .. Penelitian 

sebelumnya terkait stigma HIV AIDS yang terjadi di China menyebutkan 

bahwa area dengan prevalensi HIV yang tinggi menyebabkan pelajar yang ada 

di daerah tersebu.t sering mende.ngar tentang mv clan AIDS atau bahkan 

sering bertemu dengan ODHA (Cheng Y., et.al., 2008). Tapi, kurangnya 

pengetahuan yang tepat terkait HIV clan AIDS tersebut dapat meningkatkan 

stigma (Sosodoro, 2009; Oktarina, 2009), padahal pengetahuan remaja terkait 

HIV dan AIDS di seluruh lndone.sia belum komprehensif dan masihjauh dari 
target (Riskesdas, 20 l 0). 

Penelitian terdahulu menyarankan perlunya stucli terkait stigma dan 

diskriminasi terhadap ODHA di sekolah sebagai salah satu upaya untu1c 

mengawaH intervensi di tingkat sekolah (Wolf, Felsher, Bukusi, Agot, Cohen, 

dan Auerswald, 2014). Beberapa literatur juga menyebutkan adanya hubungan 
antara pengetahuan dengan stigma (Sosodoro, 2009; Oktarina, 2009; Platten, 

et.a1., 2014), jenis kelamin dengan stigma (Sosodoro, 2009),. pengalaman 

dengan ODHA (Rostini, 2010), keterpaparan informasi dengan stigma 

(Pulerwitz, etal., 2010), keterlibatan program dengan stigma (Cheng Y, et.al., 

2008; Al Iryani, et.al., 201.l;. Li, et.al., 2011; Denison, 2012), pengaruh guru 

(Wolf, et.al, 2014), teman sebaya (Al Iryani, etal., 2011), dan pengaruh orang 

tua (Oskamp & Schultz,. 2005). Perlu adanya penelitian. yang menganalisis 

hubungan stigma dengan berbagai hal tersebut, sehingga akan didapatkan basil 
sebagai masukan pengembangan program yang lebih komprehensif untuk. 
perencanaan intervensi terkait IIlV dan AIDS di sekolah. 
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13 Pertanyun P'enelitian 

I .J.1 Bagaimanakah gambaran stigma terhadap ODHA di kalangan pelajar 
SMA di Surabaya Selatan? 

lj.2 Faktor internal dan ekstemal apa saja yang berbubungan dengan stigma 
tcrhadap· ODHA di kalangan pelajar SMA di Surabaya Selatan? 

ti ' · men pat pert man )1lllg be 

un trmannyn. Sekolah juga ban yak yang menolak untuk m rima 

d an tus ODHA (Nurbayati dkk, 2012). Di sisi I~ epidemi 
. seringkali rnengiringi epidemi IIlV clan AIDS (Mann, 1987 dalam 

P HIV clan AIDS yang, 

i, maka potenst tcrjadi stigma juga tinggi, Surabaya Selman memiliki 
ecamatan yang paling tinggi angka kasus HIV dan AIDSnya (KPA Kota 

Surabaya, 2ffl4). Di Surabaya masib jarang dilakukan penclitian mengenai 
stigma terhadap ODHA pada pelajar sekolah meskipun pclajar merupakan 

kelompok rcntan (KPA Kota Surabaya, 2014), sehingga perlu dilakukan 
id ntifikasi mengenai stigma dan penyebabnya sebagai langkah awal 
pencapaian target MDGs terkait penurunan kasus baru dange.tting zero toward 
stigma and discrimination. 

ju men ebu 
._ dari ODHA ynn 

 15, u 

rcrnaaa p D IA den HIV  ID 
litinn ::I h 
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1.4.2.S M n etahui hubungnn terpapamn informas] tentnn IUV d 

AIDS d n an tigrn terhadap ODHA di kalan ru1 pel unr · MA di 
 um _ ya Selatan 

1 A.2.6 Mengetahul hubungen keterlibatan program ienten _ HrV d . AlDS 

dengan stigma terhadap ODHA di kalnn an pel ~nr SMA di 

Surnbayn S latan 

1.4.2.7 Mengetnhui hubungnn nntara pengaruh t man sebaya d ngnn 

stigma terhadap ODHA di kalangan pelnjor SMA di Sumbnyn 

Sela tan 

1.4.2.8 Mengetnhui hubungan antara pengaruh guru dengan stigma 

t.erhndap ODHA di knlaognn pelajar SMA di Sumboyn Selntnn 
1.4.2.9 Mcngetahui hubungan nntara pengaruh orang tun dengan sttgmn 

terbndap ODHA di kalangan pelajar SMA di Surabaya Selatan 
1 A.2.1 O Mengetahui faktor paling dominan yang berhubungan d ngan 

stigma terhadap ODHA di kalaognn pelnjnr SMA di Surabaya 

Se·latan 

1.4 4 

1.4 . 
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1.6 Ruan Lingkup· Peae ·tian 

Ruang lingkup penelitian adalah tentang faktor internal dan eksternal 

yang berbubungan dengan stigma. terhadap ODHA pada kalangnn pelajar 
SMA mcliputi faktor peagetahuan, jenis kelamin, pengalaman bertemu dcngan 

ODHA, keterpaparan informasi, keterlibatan program, teman sebaya, guru, 

dan orang tua. Desain penelitien adalah cross sectional dengan m nggunabn 
metode sampling klaster, penelitiaa dilakukan di Kota Surabaya bagian s 1 tan 
dengan menggunakan data prim r yang didapat dari respond n SMA kelas X 
dan XI. Penetitian ini dilnkukan pada bulan Januari-Juni 2015 dengnnjum)oh 
sampcl sebesar 785 respondcn. 

J.5 .. 4 D.in Keseh tan Kota Su_rabaJa 

Sebagai masukan dalam mitigasi dampak HIV dan AIDS yang masih 

kurang di Jaw  Timur, khususnya di Kotn Surabaya. 

gram te  ·, ,  ti- ! gm - di tin kat kom · _ m nj di bahan d3I 

m ny : model pcm erdayaan rem u . · m uk d 

pen emb l ynnan · ramah 

nm m. n 1lSUJl 

anb t ftrkail I I n Rt da. ·• 
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