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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kondisi pertumbuhan/perkembangan penyakit HIV/AIDS di dunia 

semakin lama semakin mengkhawatirkan. Sejak tahun 1981 AIDS menjadi 

epidemi di dunia, lebih dari 78 juta orang terinfeksi HIV dan 39 juta 

diantaranya meninggal dunia. HIV/AIDS berada pada urutan kelima penyebab 

utama kematian di Afrika dan Amerika, serta penyebab utama ketujuh 

kematian di kalangan perempuan Afrika dan Amerika pada tahun 2010. Setiap 

jam ada 50 perempuan baru terinfeksi virus HIV. Pada tahun 2013 sebanyak 

2,1 juta orang baru terinfeksi HIV (UNAIDS, 2014). Secara global, 17,8 juta 

anak telah kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya karena AIDS 

(UNAIDS, 2013). 

Akhir tahun 2013, 35,5 juta orang di seluruh dunia hidup dengan HIV. 25 

juta diantaranya  tinggal di sub-Sahara Afrika, wilayah yang paling banyak 

ditemukan kasus HIV/AIDS. Disana hampir 1 dari setiap 20 orang dewasa 

hidup dengan HIV. Sementara 4,8 juta orang hidup dengan HIV ditemukan di 

Asia Pasifik. Jumlah infeksi baru di Eropa Timur dan Asia Tengah mulai 

meningkat setelah relatif stabil selama beberapa tahun sejak tahun 2000 

(UNAIDS, 2014). 

Asia Pasifik merupakan wilayah dengan jumlah kasus HIV terbesar kedua 

di dunia. Enam negara meliputi India, China, Indonesia, Myanmar, Thailand, 

dan Vietnam prevalensinya mencapai lebih dari 90% dari orang yang hidup 
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dengan HIV di wilayah ini. Indonesia merupakan negara yang menyumbang 

kasus HIV terbesar ketiga di Asia Pasifik dengan persentase 13% dari seluruh 

kasus (UNAIDS Estimates, 2013). Indonesia menyumbang 4% dari 

keseluruhan kasus infeksi HIV baru di dunia (UNAIDS, 2014). 

Angka kejadian kasus baru HIV di Indonesia mengalami peningkatan, 

sementara di beberapa negara lainnya mengalami penurunan. Peningkatan 

kasus HIV/AIDS di Indonesia dinilai sudah meningkat kritis. Setelah  tiga  

tahun  berturut-turut  (2010-2012)  cukup  stabil,  perkembangan  jumlah  

kasus baru  HIV  positif  (kasus ditemukan terinfeksi tapi belum 

menampakkan gejala) pada  tahun  2013  kembali  mengalami  peningkatan  

secara  signifikan,  dengan kenaikan  mencapai  35%  dibanding  tahun  2012. 

Pengidap HIV meningkat dari 21.511 tahun 2012 menjadi 29.037 tahun 2013. 

Dilihat dari jumlah tersebut, jumlah kasus baru tahun 2013 sebanyak 7.526 

kasus. Meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 

dimana jumlah kasus baru tahun 2010 sebanyak 4.158 kasus, tahun 2011 

sebanyak 5.422 kasus, dan tahun 2012 sebanyak 3.698 kasus (Kementrian 

Kesehatan RI, 2014). 

Terdapat 34 provinsi di Indonesia dan sebanyak 511 kabupaten/kota 

melaporkan HIV/AIDS. Tersebar merata meliputi seluruh provinsi di Pulau 

Papua, Jawa, dan Bali serta  beberapa  provinsi  di  Sumatera,  Kalimantan,  

dan  Sulawesi. Lebih  dari  dua  per  lima  provinsi  (14  provinsi) di Indonesia 

memiliki jumlah kasus HIV lebih dari 440 kasus dengan jumlah kasus HIV 

tertinggi yaitu pada DKI Jakarta sebanyak 32.782 kasus, Jawa Timur sebanyak 
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19.249 kasus, Papua sebanyak 16.051 kasus, Jawa Barat sebanyak 14.507, dan 

Bali sebanyak 9.637 kasus. Sedangkan kasus AIDS tertinggi adalah di Papua 

sebanyak 10.148 kasus, Jawa Timur sebanyak 8.976 kasus, DKI Jakarta 

sebanyak 7.477 kasus, Bali sebanyak 4.261 kasus, dan Jawa Barat sebanyak 

4.191 kasus (Kementrian Kesehatan RI, 2014). 

Rasio kasus HIV antara laki-laki dan perempuan adalah 2 : 1, penderita  

AIDS  pada  laki-laki  sebesar  54%  dan  pada  perempuan  sebesar  29%. 

Sedangkan sebesar  17%  penderita  AIDS  tidak  melaporkan  jenis  

kelaminnya. Gambaran  kasus  baru  AIDS  menurut  kelompok  umur  

menunjukkan  bahwa  sebagian besar  kasus  baru  AIDS  terdapat  pada  usia  

20-29  tahun (32,9%),  30-39  tahun (28,5%), 40-49  tahun (10,7%), 50-59 

tahun (3,4%), dan 15-19 tahun (3,1%). Kelompok  umur 20-29  tersebut  

masuk  ke  dalam  kelompok  usia  produktif  yang  aktif  secara  seksual dan 

termasuk kelompok umur yang menggunakan NAPZA suntik (Kementrian 

Kesehatan RI, 2014). 

HIV/AIDS  dapat  ditularkan  melalui  beberapa  cara  penularan,  yaitu  

hubungan  seksual lawan  jenis  (heteroseksual),  hubungan  sejenis  melalui  

Laki-laki  Seks  dengan  Laki-laki  (LSL), paparan dengan cairan atau jaringan 

tubuh yang terinfeksi (misalnya penggunaan jarum suntik yang dipakai secara 

bergantian dan tranfusi darah), serta dari ibu ke janin atau bayi (perinatal) 

selama dalam kandungan melalui plasenta, saat persalinan melalui cairan 

genital, dan saat menyusui melalui pemberian ASI. 
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Di sebagian besar negara di Asia Pasifik, pekerja seks dan pelanggannya, 

LSL, waria, dan Injecting Drug User (IDU) mewakili populasi yang paling 

banyak menyumbang angka kasus HIV. Sebagian besar dari mereka adalah di 

bawah usia 25 (UNAIDS, 2014). Persentase kasus HIV menurut faktor risiko 

di Indonesia tahun 2014 menunjukkan bahwa  hubungan  heteroseksual  masih  

merupakan  cara penularan  dengan  persentase  tertinggi  pada  kasus  AIDS  

yaitu  sebesar  61,5%,  diikuti  oleh IDU sebesar 15,2% dan homoseksual 

(meliputi LSL) sebesar 2,4% (Kementrian Kesehatan RI, 2014). Selain itu, 

populasi berisiko tersebut juga berpeluang untuk menularkan HIV terhadap 

pasangannya. 

Sebagian besar kasus terjadi pada heteroseksual, namun, di beberapa 

negara, kasus pada IDU dan LSL meningkat signifikan hingga dapat dikatakan 

sebagai sebuah tanggungan baru. Sementara kejadian HIV menurun di 

sebagian besar dunia, insiden HIV antara LSL meningkat dalam beberapa 

belahan dunia termasuk di Asia. Sebuah studi multi-kota di Amerika Serikat 

ditemukan bahwa 1 dari 5 LSL terinfeksi HIV. Di Amerika Latin, seks antara 

laki-laki merupakan perjalanan utama penularan HIV (UNAIDS, 2014). 

Menurut laporan Global AIDS Response Progress Reporting (2014), 

prevalensi HIV tertinggi pada LSL ditemukan di Afrika Tengah dan Afrika 

Barat (15%), sedangkan prevalensi di Asia Pasifik lebih rendah dengan 

presentase 6%. Prevalensi pada beberapa negara tersebut cukup konsisten 

dengan analisis global dari studi epidemiologi pada tahun 2012 (UNAIDS, 

2014). 
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Di Asia Pasifik, tingkat prevalensi HIV diantara LSL telah mencapai 1,4% 

dari populasi orang dewasa laki-laki diatas usia 15 tahun. Prevalensi kasus 

HIV baru oleh LSL di Negara Asia Pasifik terbesar adalah Pakistan (78%), 

lalu Filipina (65%), Nepal (56%), Myanmar (54%), Vietnam (50%), Laos 

(50%), Maladewa (48%), India (42%), Indonesia (35%) (HIV and AIDS Data 

Hub For Asia Pacific, 2014). 

Indonesia mengalami peningkatan kasus HIV baru pada LSL terutama di 

Jakarta. Pada tahun 2013 jumlah infeksi HIV pada LSL sebanyak 3.287 kasus, 

meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 

2010 sebanyak 506 kasus, tahun 2011 sebanyak 1.040 kasus, dan tahun 2012 

sebanyak 1.514 kasus. 

LSL cenderung memiliki banyak pasangan seks, baik laki-laki maupun 

perempuan dan banyak diantara mereka juga menjual dan membeli seks. 

Dalam jumlah yang signifikan LSL juga memiliki hubungan heteroseksual 

dan menikah dengan perempuan. Sebagian besar LSL mengaku berhubungan 

seks dengan banyak pasangan dalam tahun terakhir, baik perempuan maupun 

laki-laki. Hampir 87% LSL melakukan seks tanpa memberi atau menerima 

pembayaran dengan pasangan laki-laki dan 40% dengan pasangan perempuan 

dalam setahun. Hanya 16% melakukan seks dengan waria dalam setahun. 

Sebanyak 20% mengaku membeli seks dari lelaki lain dan 47% menjual seks 

kepada lelaki, sedangkan yang membeli dan menjual dengan perempuan 

terakhir masing-masing 10% dan 14%. Sepertiga LSL melaporkan memiliki 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN KLINIK....RISANITA DIAH FATMALA



6 
 

 
 

pasangan laki-laki tetap dan 16% memiliki pasangan perempuan tetap, dan 

22% pasangan tetapnya memiliki pasangan lain.  

Untuk Indonesia yang menyumbang angka prevalensi HIV terbesar ketiga 

di Asia Pasifik, akses populasi berisiko terhadap terapi antiretroviral masih 

rendah. Akses terapi antiretroviral pada anak-anak (dibawah 15 tahun) dan 

dewasa (15-49) di Indonesia pada tahun 2013 masih kurang dari 20%, hanya 

8% dari orang yang hidup dengan HIV memiliki akses ke pengobatan 

(UNAIDS, 2014). 

Dari fakta pertumbuhan jumlah kasus sedemikian signifikan, pemerintah 

melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia melakukan usaha-usaha 

penanggulangan yang lebih intensif dengan melakukan promosi agar pihak 

masyarakat turut berpartisipasi. Salah satu program yang dilaksanakan 

pemerintah untuk mencegah penularan HIV/AIDS adalah Voluntary 

Counseling and Testing (VCT). VCT merupakan entry point untuk 

memberikan perawatan, dukungan dan pengobatan bagi orang dengan 

HIV/AIDS (ODHA). VCT adalah suatu prosedur diskusi pembelajaran antara 

konselor dan klien  untuk  memahami  HIV  &  AIDS  beserta  risiko  dan  

konsekuensi  terhadap  diri, pasangan  dan  keluarga  serta  orang  

disekitarnya.  Tujuan  utamanya  adalah perubahan perilaku ke arah perilaku 

lebih sehat dan lebih aman (Kementrian Kesehatan RI, 2012). Layanan VCT 

merupakan program pencegahan sekaligus jembatan untuk mengakses layanan 

manajemen kasus serta perawatan, dukungan dan pengobatan bagi ODHA 

atau yang biasa disebut layanan Care, Support, and Treatment (CST). 
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Program layanan VCT dimaksudkan membantu masyarakat terutama populasi 

berisiko dan anggota keluarganya untuk mengetahui status kesehatan yang 

berkaitan dengan HIV dimana hasilnya dapat digunakan sebagai bahan 

motivasi upaya pencegahan penularan dan mempercepat mendapatkan 

pertolongan kesehatan sesuai kebutuhan. 

Pada tahun 2014 telah terdapat 1.391 layanan klinik VCT yang tesebar di 

seluruh provinsi di Indonesia. 448 layanan CST, 182 layanan Pencegahan 

Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA), 1.180 layanan IMS, 87 layanan 

Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM), 223 layanan TB-HIV. Klinik  

VCT  hingga September 2014 telah  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  dengan  

jumlah kunjungan  yaitu 762.624 kunjungan,  750.581 yang diberi pre-test 

konseling, 747.482 yang mengikuti test HIV, 762.805 yang post-test 

konseling, menyelesaikan  pemeriksaan HIV tersebut, dan menerima hasil, 

sedangkan 22,869 (3,05%) diantaranya dinyatakan HIV positif (Kementrian 

Kesehatan RI, 2014). 

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah 

Jawa Timur merupakan wilayah dengan kasus HIV dan AIDS tertinggi 

kedua di Indonesia. Jumlah kasus HIV di Jawa Timur mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan dalam 3 tahun terakhir. Jumlah kasus HIV tertinggi 

sampai dengan tahun 2012 adalah pada Kota Surabaya sebanyak 3.889 kasus, 

lalu Kota Malang sebanyak 1.602 kasus, dan Kota Banyuwangi sebanyak 

1.285 kasus. Jumlah kasus AIDS tertinggi di Jawa Timur adalah pada Kota 

Surabaya sebnayak 1.266 kasus, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 563 kasus, dan 
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Kota Malang sebanyak 527 kasus. Kota Malang merupakan kota dengan 

jumlah kasus HIV terbanyak kedua di Jawa Timur dengan proporsi kasus 

tertinggi adalah pada heteroseksual (71,19%), IDU (20,28%), dan LSL 

(4,14%) (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2013). 

Jumlah gay yang tersebar di seluruh Indonesia berdasarkan anggota dalam 

komunitas kaum gay yang berada dalam internet adalah 76.288. Persentase 

terbesar terdapat di DKI Jakarta dengan jumlah gay 43,33%, Jawa Barat 

dengan persentase 14,92%, dan Jawa Timur dengan persentase 10,32 % 

(Kompas, 2013). 

Populasi gay di Kota Malang tergolong tinggi, dimana dibuktikan dengan 

adanya komunitas-komunitas/yayasan yang mewadahi gay yang berdiri di 

Malang. Dari total populasi 4.500 golongan gay, sebanyak 152 terinfeksi 

HIV/AIDS pada bulan Desember 2014, jumlah tersebut meningkat jika 

dibandingkan dengan Agustus 2014 yang sebanyak 102 kasus. (IGAMA, 

2014). Risiko LSL terkena AIDS lebih besar daripada bila lelaki berpasangan 

seks dengan perempuan karena seks anal yang dilakukan oleh LSL akan 

memungkinkan terjadinya luka pada rectum disebabkan tidak adanya cairan 

lubrican seperti yang ada pada vagina, mengingat daya serap rectum yang 

besar maka deposisi semen dalam rectum tersebut dapat mengakibatkan resiko 

yang tinggi terhadap penularan infeksi. Jaringan seksual yang luas ini 

meningkatkan risiko penularan pada LSL dan pasangan seksualnya. Jika ada 

LSL yang tertular IMS atau HIV atau dua-duanya sekaligus maka LSL itu pun 

menyebarkan HIV di komunitasnya. 
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Faktor-faktor struktural seperti stigma, diskriminasi, kekerasan berbasis 

orientasi seksual dan identitas gender, serta kriminalisasi terhadap praktek 

seksual sesama jenis merupakan penghambat dalam ketersediaan, akses, dan 

serapan upaya pencegahan, pemeriksaan, dan pengobatan HIV/AIDS pada 

LSL. Masalah kerahasiaan dan ketakutan terhadap stigma dan diskriminasi 

masih menghalangi upaya-upaya untuk meningkatkan cakupan dan 

pemahaman tentang tes HIV/AIDS. Tes HIV di kalangan LSL masih rendah 

karena sebagian besar intervensi adalah ke IDU dan perkerja seks serta 

pelanggannya. Kurang dari setengah LSL memiliki pengetahuan komprehensif 

tentang HIV. 

Dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan pelayanan 

VCT di IGAMA dalam penelitian ini adalah faktor predisposing (demografi, 

pengetahuan, sikap, keyakinan, nilai dan persepsi), faktor enabling 

(ketersediaan sumberdaya, aksesibilitas, peraturan dan hukum yang berlaku, 

dan mutu pelayanan), dan faktor reinforcing (dorongan lingkungan sekitar). 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Masalah hanya akan dibatasi pada pelaksanaan VCT di IGAMA saja, 

dimana rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik demografi LSL yang melakukan VCT di 

IGAMA? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi LSL di IGAMA untuk melakukan 

VCT? 
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1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis faktor yang mempengaruhi Laki-laki  Seks  dengan  Laki-

laki  (LSL) anggota IGAMA untuk melakukan VCT. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mendeskripsikan karakteristik demografi LSL (umur, tingkat 

pendidikan, pekerjaan) yang melakukan VCT. 

2. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi LSL anggota IGAMA 

untuk melakukan VCT. 

3. Menganalisis faktor yang mempengaruhi LSL anggota IGAMA 

untuk melakukan VCT. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Institusi 

Sebagai tambahan pengetahuan dan penelitian di bidang epidemiologi 

yang berkaitan dengan HIV/AIDS pada LSL, serta VCT. 

1.5.2 Bagi Peneliti 

Memperbanyak pengetahuan tentang HIV/AIDS, homoseksualitas, dan 

VCT serta menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan pada 

kondisi nyata di masyarakat. 

1.5.3 Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai 

bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Dapat juga memberi 

informasi pada masyarakat dan pemerhati kesehatan masyarakat lain 
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pada umumnya bagaimana pemerintah serta masyarakat telah 

melakukan penanggulangan terhadap penyebaran penyakit HIV/AIDS. 
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