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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 menyatakan 

epidemi HIV/AIDS di dunia telah menjadikannya sebagai masalah yang 

mengglobal. Dalam lingkup Benua Asia, penyebaran tercepat penyakit ini adalah 

Indonesia. 

Jawa Timur memiliki angka HIV/AIDS yang terbilang tinggi di Indonesia. 

Peringkat penderita HIV yang ada di Jawa Timur saat ini menduduki peringkat 

kedua tertinggi se-Indonesia. Pernyataan tersebut dibuktikan oleh data yang 

terdapat pada Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2014), bahwa 

berdasarkan data dari laporan provinsi sejak 1987 hingga September 2014, jumlah 

(kumulatif) kasus infeksi HIV yang terbanyak adalah Provinsi DKI Jakarta (35.782 

kasus). Selanjutnya, 10 besar provinsi dengan kaus HIV terbanyak adalah Provinsi 

DKI Jakarta, Jawa Timur, Papua, Jawa Barat, Bali, Sumatera Utara, Jawa Tengah, 

Kalimantan Barat, Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan. 

Sampai pada tahun 2010, data prevalensi ibu hamil dengan HIV di 

Indonesia meningkat dari 0,36% di tahun 2003-2006 menjadi 0,52% tahun 2008 

dan 0,54% pada tahun 2009. Tahun 2010, prevalensi tercatat turun menjadi 0,25%. 

Ibu dengan HIV tentunya memberikan dampak pada bayi yang akan dilahirkannya. 

Bayi yang lahir dengan HIV diperkirakan mencapai angka 8604 anak setiap 

tahunnya. (Muhaimin dan Besral, 2011) 
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Pencatatan mengenai data ibu hamil dengan HIV di Indonesia dilanjutkan 

dalam kajian Kementerian Kesehatan RI mengenai estimasi dan proyeksi 

HIV/AIDS di Indonesia tahun 2011-2016. Tahun 2012, prevalensi ibu hamil 

dengan HIV tampak meningkat dari tahun 2010 yaitu menjadi 0,38% dengan angka 

ibu hamil positif yaitu 15.517 orang. Selanjutnya, estimasi dan proyeksi ibu hamil 

positif HIV meningkat menjadi 19.636 di tahun 2016. (Kementerian Kesehatan RI, 

2014) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia (2014), total infeksi HIV yang ditemukan sampai 

dengan Juni 2018 sebanyak 301.959 jiwa dan paling banyak ditemukan di 

kelompok umur 25-49 lalu diikuti oleh usia 20-24 tahun. Sedangkan, menurut 

faktor resiko, pola penularan tidak ditemukan adanya perubahan hingga lima tahun 

terakhir. Infeksi HIV paling banyak ditemukan pada heteroseksual.  

Pada pernyataan di atas, disebutkan bahwa yang mendominasi penderita 

HIV berdasarkan penularannya adalah pasangan heteroseksual. Menurut 

Kementerian Kesehatan RI (2013), laki laki yang terlibat dalam hubungan 

heteroseksual yang melakukan hubungan seksual dengan tidak aman akan 

menularkan HIV kepada pasangannya. Hal tersebut menyebabkan semakin 

meningkatnya jumlah perempuan yang terinfeksi HIV dari tahun ke tahun. 

Perempuan terinfeksi HIV yang kelak akan hamil, akan mendapat ancaman yang 

sangat membahayakan keselamatan jiwanya. Tercatat pula sebanyak lebih dari 90% 

anak dengan HIV mendapat infeksi dari hasil penularan ibu ke anak atau MTCT 

(Mother to Child Transmission). Sehingga, ancaman tersebut juga akan dirasakan 
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oleh bayi yang dikandungnya karena penularan selama masa kehamilan maupun 

menyusui.  

 Dalam prakteknya, terdapat beragam permasalahan yang dialami oleh 

perempuan yang divonis sebagai penderita HIV/AIDS. Ikatan Perempuan Positif 

Indonesia (IPPI) dalam laman reseminya menuliskan berbagai macam 

permasalahan tersebut. Tahun 2018, IPPI mengkaji tentang salah satu contoh 

permasalahan yang pernah terjadi, yaitu terkait dengan diskriminasi. Diskriminasi 

berupa pengusiran warga, penolakan tindakan medis sampai sterilisasi paksa 

pernah dialami oleh penderita HIV. 

Diskriminasi penderita HIV juga didapatkan dari tenaga kesehatan. 

diskriminasi tersebut dapat berupa pengurangan kontak dengan pasien, 

menurunnya kepedulian dengan pasien, menolak atau menunda pengobatan dan 

meningkatkan biaya untuk pelayanan yang diberikan serta mengisolasi pasien-

pasien yang mengidap HIV dengan pasien lainnya. (Avert, 2018) 

Diskrimniasi tersebut mengakibatkan sebagian besar perempuan dengan 

HIV merasakan perlakuan yang kurang pantas dibandingkan perempuan normal. 

Mereka juga menginginkan hak yang sama dengan perempuan normal untuk 

menikah. Sebagian dari mereka mempertanyakan haknya untuk melakukan 

hubungan selayaknya suami istri dengan pasangannya dan memiliki buah hati 

sebagaimana pasangan normal lainnya. (IPPI, 2016) 

Disamping itu, terdapat pula perempuan yang tervonis HIV tepat saat 

memeriksakan kandungannya. Perempuan tersebut kemudian dianjurkan oleh 

dokter untuk mengonsumsi ARV yang mengakibatkan timbulnya pertanyaan baru 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KESIAPAN DOKTER DALAM ... MADE CHINDY D. M. P.



4 
 

 

mengenai keberhasilan ARV dalam upaya mencegah penularan HIV dari ibu hamil 

tersebut kepada anak yang dilahirkannya nanti. Penderita tersebut meragukan 

apakah dirinya yang walaupun telah mengonsumsi ARV berhak untuk melanjutkan 

kehamilan, melakukan persalinan, dan memberikan ASI dikemudian hari. (IPPI, 

2017) 

Untuk mencegah penularan lebih lanjut terkait HIV terutama dari ibu ke 

anak serta dalam rangka memenuhi misi dunia dalam menghapuskan HIV/AIDS 

pada tahun 2020, UNAIDS mengeluarkan suatu program pada Desember 2013. 

Target dari program tersebut adalah pertama, pada tahun 2020, 90% dari seluruh 

rakyat dengan HIV harus mengetahui status HIVnya. Kedua, pada tahun 2020, 90% 

orang yang terdiagnosis telah terinfeksi HIV harus medapatkan pengobatan 

antiretroviral yang berkelanjutan. Ketiga, pada tahun 2020, 90% dari orang yang 

telah mendapatkan terapi antiretroviral tersebut telah berhasil menekan virus yang 

ada di dalam tubuhnya. Maka dari itu, program tersebut dinamakan “90-90-90”. 

(UNAIDS,2014) 

Demi tercapainya target tersebut sehingga bisa mengurangi angka HIV, 

maka perlulah dilaksanakan suatu perencanaan kehamilan yang baik pada ODHA 

agar transmisi tidak terus menerus berlanjut dan juga diharapkan dapat mengurangi 

angka HIV secara keseluruhan. Untuk merencanakan kehamilan tersebut, dokter 

yang menangani partus dan dokter spesialis kandungan selaku tenaga medis yang 

paling berpengaruh dalam hal itu haruslah memiliki kesiapan yang baik. 

Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2017 mengeluarkan suatu pedoman dimana 

sangat menuntut kompetensi dokter dalam perencanaan kehamilan tersebut. 
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Kompetensi yang dimaksud meliputi pengetahuan dimana dokter harus tahu dan 

bisa mengedukasi syarat-syarat kehamilan pada ODHA. Contohnya adalah 

mengenai kadar CD4, viral load, hingga pemakaian kontrasepsi pada pasangan 

ODHA. Pengetahuan yang memadai oleh dokter diharapkan dapat menjadi 

panduan yang tepat oleh ODHA dalam merencanakan kehamilannya. Disamping 

pengetahuan yang mencukupi, dalam praktek mengedukasi dan memberikan 

pelayanan, sikap yang baik dari dokter kepada pasien ODHA merupakan suatu 

kompetensi yang harus dimiliki pula.  Sikap berupa tidak adanya stigma dan 

diskriminasi yang berarti, sangat diperlukan untuk mendukung berjalannya 

perencanaan kehamilan tersebut.  

Seperti yang telah diuraikan di atas, tercapainya keberhasilan program yang 

dicanangkan oleh pemerintah sangat memerlukan kesiapan dari sisi tenaga medis, 

terutama dokter dan dokter kandungan yang bersentuhan langsung dengan wanita 

yang akan mengandung. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai 

kesiapan dokter dalam aspek pengetahuan dan sikap kepada pasien khususnya di 

Kota Surabaya dalam upaya mengurangi angka anak yang terlahir dengan HIV.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin peneliti ajukan 

yaitu : 

Apakah kesiapan dokter dan dokter spesialis kandungan sudah memadai dalam 

program perencanaan kehamilan pada wanita dengan HIV di Kota Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 
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Untuk mengetahui kesiapan dokter dalam melaksanakan program 

perencanaan kehamilan pada wanita dengan HIV di Kota Surabaya. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pengetahuan dokter mengenai program perencanaan 

kehamilan pada wanita dengan HIV 

2. Mengetahui sikap dan tindakan dokter dalam melaksanakan program 

perencanaan kehamilan pada wanita dengan HIV 

3. Mengetahui kesiapan dokter secara keseluruhan untuk melaksanakan 

program perencanaan kehamilan pada wanita dengan HIV 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan penelitian ini adalah penulis 

dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai HIV/AIDS 

mulai dari transmisi hingga bagaimana pelaksanaan program perencanaan 

kehamilan pada orang dengan HIV/AIDS 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Institusi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan yang ada di 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga khususnya dalam topik HIV 

2. Bagi Subjek Penelitian 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan evaluasi terhadap 

para dokter tentang kesiapannya dibidang program perencanaan 

kehamilan sehingga bisa lebih baik kedepannya 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

masyarakat dimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan 

tepat dari dokter dan dokter spesialis kandungan yang telah memiliki 

kompetensi atas kesiapan dalam merencanakan kehamilan pada wanita 

dengan HIV. 
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