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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia mengalami perubahan besar yaitu proses reformasi ekonomi dan 

demokrasi dalam bidang politik. Pada tahun 2000, para pimpinan dunia bertemu 

di New York dan menandatangani “Deklarasi Milennium” yang berisi komitmen 

untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan. 

Komitmen tersebut diterjemahkan menjadi beberapa tujuan dan target yang 

dikenal sebagai Millennium Development Goals (MDGs). Pencapaian sasaran 

MDGs menjadi salah satu prioritas utama bangsa Indonesia. Pencapaian tujuan 

dan target tersebut bukanlah semata-mata tugas pemerintah tetapi tugas seluruh 

komponen bangsa. Sehingga pencapaian tujuan dan target MDGs harus menjadi 

pembahasan seluruh masyarakat(BAPPENAS, 2012). 

Tujuan keenam dalam MDGs yaitu penanganan berbagai penyakit menular 

paling berbahaya. Pada urutan teratas adalah Human Immunodeciency Virus 

(HIV), yaitu virus penyebab Acquired Immuno Deciency Syndrome (AIDS). 

Kemajuan signifikan telah dicapai oleh Indonesia untuk beberapa target MDGs 

lainnya, namun untuk mencapai Target 2015 masih memerlukan upaya dan kerja 

keras. Perhatian khusus perlu diberikan untuk memerangi HIV dan AIDS, Malaria 

dan penyakit menular lainnya. Jumlah penderita HIV dan AIDS meningkat di 

Indonesia, khususnya diantara kelompok risiko tinggi pengguna suntikan narkoba 

dan pekerja seks. Tingkat kenaikan juga tinggi di beberapa daerah dimana 

kesadaran tentang penyakit ini rendah. 
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Tabel 1.1 Capaian MDGs HIV di Indonesia 

Indikator Acuan 

Dasar 
Saat Ini Target 

Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru 

HIV/AIDS pada tahun 2015 
Prevalensi HIV - 2009 : 0,2%  

(Kemenkes, 2006) 
Mengendalikan 

penyebaran HIV 

dan AIDS 
Penggunaan kondom pada 

hubungan seks berisiko 

tinggi terakhir 

(2002/03): 

12,8% 

(SKRRI-

BPS, 

2002/03)  

• P = 10,3%  

• L = 18,4% 

(SKRRI-BPS, 2007) 

 Meningkat 

Persentase remaja usia 15 -

24 tahun yang memiliki 

pengetahuan komprehensif 

mengenai HIV dan AIDS  

- • Perempuan 

 (9,5%)

•  Laki-laki  

 (14,7%)

(SDKI, 2007) 

Meningkat 

Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang 

membutuhkan sampai dengan tahun 2010 
Proporsi penduduk terinfeksi 

HIV lanjut yang memiliki 

akses pada obat-obatan 

antiretroviral 

-    38,4 persen 

(KemenKes 2010,  per 

30 November 2009) 

Meningkat 

Sumber: Kemenkes (2011) 

 

Perkembangan MDGs di Jawa Timur tentang HIV sampai Desember tahun 

2013 adalah total estimasi ODHA 57.321, jumlah HIV positif ditemukan sebesar 

20.030. Sejak tahun 2003 Jawa Timur ditetapkan sebagai daerah epidemi 

terkonsentrasi dengan jumlah PSK yang terinfeksi HIV lebih dari 5% dan 

populasi Pengguna Narkoba Suntik (PENASUN) di Surabaya sebanyak 54% 

terinfeksi HIV. Capaian MDGs tentang HIV di Banyuwangi di tahun 2013 adalah 

0,1% dari total penduduk. 
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Tabel 1.2 Capaian MDGs HIV di Kota Banyuwangi 

 
Indikator Target Capaian 2013 

Prevalensi HIV < 0.5 % dari 

total Penduduk 

0.1 % dari total 

penduduk 

Penggunaan kondom pada hubungan 

seks berisiko tinggi terakhir 

100 % • P = 59 % 

• L = 47 % 

Persentase remaja usia 15 -24 tahun 

yang memiliki pengetahuan 

komprehensif mengenai HIV dan 

AIDS  

100 % 29.87 % 

Proporsi penduduk terinfeksi HIV 

lanjut yang memiliki akses pada obat-

obatan antiretroviral 

80 % 53 % 

Persentase Bumil yang mendapat test 

HIV 

35 % 3.75 % 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banyuwangi (2013) 

 

Target MDGs untuk HIV dan AIDS adalah menghentikan penyebaran serta 

membalikkan kecenderungannya pada 2015. Saat ini, belum dapat dikatakan  

telah melakukan dua hal tersebut karena di hampir semua daerah di Indonesia 

keadaannya tidak terkendalikan. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah 

dalam mengendalikan penyakit HIV adalah adanya stigma dan diskriminasi 

terhadap ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS). 

Salah satu kendala dalam pengendalian penyakit HIV dan AIDS adalah 

stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV dan AIDS  (Paryati et al., 2012). 

Timbulnya stigma dan diskriminasi terhadap pasien HIV dan AIDS disebabkan 

karena takut tertular penyakit  HIV dan AIDS, persepsi tentang stigma karena 

perilaku negatif penderita, dan rendahnya pengetahuan tentang penyakit HIV dan 

AIDS(Dyalchand, 2010). Orang-orang dengan infeksi HIV (HIV positif) 

menerima perlakuan yang tidak adil (diskriminasi) dan stigma karena penyakit 

yang dideritanya  (Paryati et al., 2012).  
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Stigma dan diskriminasi tidak saja dilakukan oleh  masyarakat awam yang 

tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang penyakit HIV dan AIDS, 

tetapi dapat juga dilakukan oleh petugas kesehatan. Petugas kesehatan termasuk 

perawat mempunyai stigma dan melakukan diskriminasi pada Pasien HIV dan 

AIDS  (Aisha, 2008).  

Stigma merujuk pada keadaan suatu kelompok sosial yang membuat 

identitas terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan sifat fisik, perilaku, 

ataupun sosial yang dipersepsikan menyimpang dari norma-norma dalam 

komunitas tersebut (Goffman,1963). Stigma ini dapat mendorong seseorang untuk 

mempunyai prasangka pemikiran, perilaku, atau tindakan oleh pihak pemerintah, 

masyarakat, pemberi kerja, penyedia pelayanan kesehatan, teman sekerja, para 

teman, dan keluarga (Castro & Farmer, 2005).  

Stigma dan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh 

petugas kesehatan menjadi salah satu kendala kualitas pemberian pelayanan 

kesehatan kepada pasien HIV dan AIDS, yang pada akhirnya dapat menurunkan 

derajat kesehatan pasien HIV dan AIDS (Paryati et al., 2012).  Stigma terkait HIV 

dan AIDS disebut sebagai masalah besar dan merusak kehidupan  keluarga, sosial, 

dan ekonomi individu. Stigma terkait HIV dan AIDS juga dianggap sebagai 

penghalang utama dalam pencegahan, perawatan, dan pengobatan  HIV dan AIDS 

(Parker & Aggleton, 2002). 

Studi pendahuluan yang dilakukan di empat Rumah Sakit di Kabupaten 

Banyuwangi tentang Data Stigma Perawat pada Pasien HIV dan AIDS pada 

tanggal 21 Agustus 2013 menghasilkan data seperti yang disajikan pada  Tabel 

1.3 
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Tabel 1.3 Data  Jumlah Perawat di 4 Rumah Sakit di Kabupaten Banyuwangi 

Tahun 2013 

No Nama Rumah Sakit Jumlah Perawat  

 

Total  

IGD IRNA VCT 

F % f % f % f % 

1 RSUD Blambangan 12 43 12 43 4 14 28 100 

2  RSUD Genteng 12 43 12 43 4 14 28 100 

3 RS NU Mangir 12 43 12 43 4 14 28 100 

4 RS PTPN XII 12 43 12 43 4 14 28 100 

Sumber: SubBag Kepegawaian Rumah Sakit (2013) 

        Distribusi perawat yang bekerja di RSUD Blambangan Pada Tahun 

2013 berjumlah 28 dengan distribusi ruangan: IGD 12 perawat, IRNA 12 perawat, 

dan VCT 4 perawat. Jumlah perawat di RSUD Genteng pada Tahun 2013 

berjumlah 28 orang dengan distribusi ruangan: IGD 12 perawat, IRNA 12 

perawat, dan VCT 4 perawat. Jumlah perawat di RS NU Mangir pada Tahun 2013 

berjumlah 28 dengan distribusi ruangan: IGD 12 perawat, IRNA 12 perawat,dan 

VCT 4 perawat. Sedangkan jumlah perawat di RS PTPN XII pada Tahun 2013 

berjumlah 28 dengan distribusi ruangan: IGD 12 perawat, IRNA 12 perawat, dan 

VCT 4 perawat 

Tabel 1.4  Data Stigma Perawat pada Pasien HIV DAN AIDS di Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2013 

Kelompok 

Stigma 

Temuan kasus  Frekuensi 

(f)  

Persentase 

(%)  

 

Labelling  

 

1. Membedakan (distinguished) 

Menggunakan alat perlindungan khusus 

yang tidak dipakai pada pasien lain saat 

melakukan tindakan invasif pada pasien 

(dobel handscoon, masker, kacamata 

google) 

 

 

 

24 

 

 

 

25 
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2. Memberi label khusus 

a. Memberi label (kode) khusus untuk 

menandai pasien HIV/AIDS 

(pemberian kode khusus pada tempat 

tidur, alat-alat yang kontak dengan 

pasien HIV/AIDS, seperti pasien HIV 

dan AIDS diberi kode B-20, 

penyendirian sampah medis dan non 

medis pasien HIV/AIDS. 

b. b. Pasien HIV/AIDS identik tidak 

kooperatif pada perawatan (cenderung 

tertutup, menyendiri, berbicara kasar 

pada perawat) 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

2 

Stereotyping   1. Perawat khawatir memegang pakaian 

atau tempat tidur pasien HIV/AIDS 

7 7,5 

2. Perawat khawatir merawat luka pasien 7 7,5 

3. Perawat khawatir  mengambil sampel 

laboratorium (darah, urin, hapusan 

tenggorok, dll) 

 7 7,5 

4. Perawat khawatir melakukan tindakan 

infasive pada pasien (injeksi, pasang 

infuse kateter, dll) 

7 7,5 

Total (n)  96 100 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di 4 Rumah Sakit di Kabupaten 

Banyuwangi dengan  metode  wawancara  pada  96 orang  perawat  didapatkan 

bahwa 20 orang (20%) memberi kode khusus pada pasien HIV dan AIDS, 24 

orang (25%) menggunakan perlindungan khusus (sarung tangan ganda, masker), 

24 orang (25%) enggan berkomunikasi dengan pasien HIV dan AIDS, 14 orang 

(15%) mengisolasi pasien HIV dan AIDS, 14 orang (15%) penanganan di 

Ruangan di terakhirkan. 
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Stigma menjadi masalah atau isu baru dalam praktek keperawatan 

transkultural di pelayanan kesehatan. Stigma menjadi bagian dari budaya, karena 

stigma muncul dan berakar dari latar belakang budaya masyarakat khususnya 

perawat sebagai petugas kesehatan. Budaya yang dimaksud adalah karakteristik 

sosial, politik, ekonomi masyarakat (Parker &Aggleton, 2003).  

Stigma yang terjadi pada perawat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

dikenal dengan power factor (faktor pencetus) terjadinya stigma (Link, 2010). 

Power factor meliputi empat komponen antara lain faktor sosial, politik, ekonomi 

dan faktor spiritual. Faktor sosial dipengaruhi oleh lemahnya komunikasi dan 

kontak sosial antara perawat dan pasien. Secara politik, stigma terjadi karena tidak 

adanya kebijakan yang mengatur tentang penanganan pasien HIV dan AIDS, dan 

konsekuensi dari adanya stigma dan diskriminasi pada pasien terkait HIV dan 

AIDS. Faktor ekonomi, timbulnya stigma dan diskriminasi karena minimnya 

penyediaan fasilitas universal precaution, tidak adanya penghargaan dan reward 

jasa perawatan, serta tidak ada jaminan kesehatan jika tertular penyakit HIV dan 

AIDS, sedangkan dari faktor values:cultural, beliefs, dan lifeways. 

Adanya stigma perawat pada pasien HIV dan AIDS membawa dampak yang 

sangat besar khususnya dalam pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien HIV 

dan AIDS di Pelayanan Kesehatan khususnya Rumah Sakit. Oleh karena itu 

diperlukan suatu  upaya untuk merubah stigma perawat agar pelaksanaan asuhan 

keperawatan  pada pasien HIV dan AIDS berjalan optimal.  

Pendekatan untuk menurunkan stigma perawat pada pasien HIV dan AIDS 

dilihat dari aspek cultural yaitu sunrise model atau teori transcultural care dari 

Leininger. Model sunrise dari Leininger bertujuan membentuk sistem pelayanan 
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kesehatan dari keanekaragaman budaya pelayanan yang sudah ada. Leininger 

menggunakan pendekatan asuhan keperawatan dan proses keperawatan dengan 

lima tahap, pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi (Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan, 2006). Pendekatan asuhan 

keperawatan dapat diadopsi oleh pelayanan kesehatan lainnya, seperti Strategic 

prevention framework (SPF) mempunyai lima langkah yaitu pengkajian, 

membangun kapasitas, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Pamela dan 

Henry, 2009). 

Untuk merubah stigma perawat pada pasien HIV dan AIDS dengan 

pendekatan transcultural nursing, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul 

“Model Perubahan Stigma Perawat pada Pasien HIV dan AIDS dengan 

Pendekatan Transkultual Nursing di Rumah Sakit di Kabupaten Banyuwangi.”  

1.2 Kajian Masalah 

Stigma keperawatan pada pasien HIV dan AIDS dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktortranscultural. Faktor tersebut meliputi faktor pekerjaan, faktor 

fasilitas, faktor value, dan faktor perawat juga menentukan terjadinya stigma. 

Semua beberapa faktor tersebut memiliki komponen yang dapat mempengaruhi.  

Pertama, faktor pekerjaan meliputi rewardatau jasa tambahan dan jaminan 

proteksi tertular HIV, faktor fasilitas meliputi jumlah alat universal precaution, 

kondisi alat universal precaution, dan ruang khusus, faktor value yang meliputi 

beliefs dan lifeways, dan faktor perawat yang meliputi pengetahuan tentang 

manifestasi penyakit, pengetahuan pencegahan penyakit, dan pengetahuan 

penanganan penyakit.  
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Semua faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap stigma perawat 

terhadap asuhan keperawatan HIV dan AIDS. Penelitian Fife dan Wright (2000) 

menunjukkan bahwa dimensi stigma dari HIV/AIDS dan Kanker mempunyai 

dampak negatif terhadap beberapa unsur diri (the self) dari penderita tanpa 

memandang jenis penyakitnya. Dampak ini tentu saja dapat berdampak pula bagi 

motivasi untuk memperoleh kesembuhan di pihak penderita, dan pada gilirannya 

dapat berakibat negatif bagi proses pengobatannya. 

Selain dari faktor stigma perawat ada beberapa faktor lain yang dapat 

mempengaruhi stigma pada pasien HIV dan AIDS adalah faktor pasien sendiri 

dan juga faktor lingkungan. Faktor pasien meliputi cultural value, belief dan juga 

lifeways. Faktor lingkungan meliputi stigma keluarga dan stigma masyarakat. Hal 

ini dapat dijelaskan bahwa stigma keluarga dan stigma masyarakat juga dapat 

mempengaruhi stigma perawatan pasien HIV dan AIDS. PeterPiot, Direktur 

EksekutifUNAIDS,mengidentifikasi bahwa untuk mengatasistigmadan 

diskriminasisebagaisalah satu dari limaimperatif kunciuntuk berhasil dalam 

mengendalikan perkembangan HIVdan AIDS (Mahajan, et al., 2010). 

Stigma merupakan bagian dari perawatan antar lintas budaya yang ada di 

masyarakat dan juga di pelayanan kesehatan. Pendekatan yang digunakan dalam 

isu stigma ini adalah Culture Care dari Leininger. Teori Culture Care sangat luas, 

digambarkan dalam 3 (tiga) lapisan. Lapisan luar adalah pandangan dunia tentang 

dimensi struktur sosial budaya. Lapisan tengah konteks lingkungan, bahasa dan 

riwayat etnis/ suku/ masyarakat, yang meliputi 7 faktor struktur sosial budaya. 

Lapisan dalam adalah pola dan praktik perawatan sehari-hari dalam Rumah Sakit. 

Praktik ini berhubungan dengan keadaan sehat atau sakit bahkan kematian 
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seseorang di pelayanan. Dari kondisi ini dibutuhkan pelayanan kesehatan bagi 

individu, keluarga, kelompok, komunitas atau institusi/ kelembagaan (Leininger 

& McFarland, 2006). 

Model sunrise dari Leininger bertujuan membentuk sistem pelayanan 

kesehatan dari keanekaragaman budaya pelayanan yang sudah ada. Leininger 

menggunakan pendekatan asuhan keperawatan dan proses keperawatan dengan 

lima tahap, pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi (Direktorat bina pelayanan keperawatan,2006). Model sunrise adalah 

suatu konsep holistik yang komponennya dapat dipisahkan sesuai kebutuhan 

penelitian. Sebagai model dengan orientasi budaya, peneliti fleksibel dalam 

menentukan dimensi transcultural care yang ingin diteliti. Untuk 

mengembangkan pelayanan keperawatan pada pasien HIV dan AIDS di rumah 

sakit berdasarkan budaya, peneliti menggabungkan model konseptual stigma dari 

Link (2001) dengan model sunrise dari Leininger (Leininger dan McFarland, 

2002). 

Kethlen, et al. (2010) menemukan bahwa klien yang menerima pelayanan 

tidak serasi dengan keyakinan dan nilai-nilainya akan menunjukkan respon stress, 

konflik, tidak taat aturan dan sangat memperhatikan etika-moral dalam pelayanan 

yang diterimanya. Menurut Goffman (1986), ada beberapa penyebab stigma 

antara lain: takut, cacat/tidak menarik, nilai dan agama, asosiasi (kelompok 

dengan ciri tertentu), kebijakan instansi, dan kurangnya kerahasiaan. Ketakutan 

merupakan penyebab umum, dalam kasus HIV muncul takut terhadap penularan 

penaykit HIV. Beberapa kondisi dapat menyebabkan orang dianggap tidak 

menarik, terutama dalam budaya dimana keindahan lahiriah sangat dihargai. 
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Jika dihubungkan dengan penelitian ini masalah yang diangkat adalah 

bagaimana pelayanan perawatan tanpa stigma pada pasien HIV dengan 

berdasarkan teori conceptualizing stigma dan teori transcultural care dari 

Leininger. Diharapkan perawat dapat memberikan pelayanan asuhan keperawatan 

tanpa ada stigma.Sehingga pasien dengan HIV dan AIDS lebih nyaman ketika 

dilakukan perawatan oleh perawat rumah sakit. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut masalah yang dapat dirumuskan adalah: 

1. Apakah ada pengaruh faktor pekerjaan (reward, jaminan proteksi tertular 

HIV)  terhadap stigma perawat pada pasien HIV dan AIDS? 

2. Apakah ada pengaruh faktor ketersediaan fasilitas (jumlah UP, kondisi 

UP, dan ketersediaan ruang khusus) terhadap stigma perawat pada pasien 

HIV/AIDS? 

3. Apakah adaPengaruh faktor value (belief dan lifeways) perawat terhadap 

stigma perawat pada pasien HIV/AIDS? 

4. Apakah ada pengaruh faktor perawat (pengetahuan manifestasi, 

pengetahuan pencegahan, pengetahuan penanganan HIV/AIDS) terhadap 

stigma perawat pada pasien HIV/AIDS? 

5. Apakah ada pengaruh stigma perawat pada pasien HIV/AIDS terhadap 

asuhan keperawatan (diskriminasi)? 

6. Apakah ada pengaruh stigma perawat pada pasien HIV/AIDS terhadap 

kepuasan kerja? 
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7.  Apakah ada pengaruh asuhan keperawatan (diskriminasi) terhadap 

kepuasan kerja? 

1.4 Tujuan Penelitian  

1.4.1 Tujuan Umum  

 Menyusun Model Perubahan Stigma perawat dalam praktek keperawatan  

pada pasien HIV dan AIDS dengan pendekatan transkultural nursing di Rumah 

Sakit di Kabupaten Banyuwangi. 

1.4.2 Tujuan Khusus  

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh faktor pekerjaan (reward, jaminan proteksi tertular 

HIV)  terhadap stigma perawat pada pasien HIV dan AIDS 

2. Menganalisis pengaruh faktor ketersediaan fasilitas (jumlah UP, kondisi 

UP, dan ketersediaan Ruangan khusus) terhadap stigma perawat pada 

pasien HIV dan AIDS 

3. Menganalisis pengaruh faktor value (belief dan lifeways) perawat terhadap 

stigma perawat pada pasien HIV dan AIDS 

4. Menganalisis pengaruh faktor perawat (pengetahuan manifestasi, 

pengetahuan transmisi, dan pengetahuan pencegahan HIV dan AIDS) 

terhadap stigma perawat pada pasien HIV dan AIDS 

5. Menganalisis pengaruh stigma perawat pada pasien HIV/AIDS terhadap 

asuhan keperawatan (diskriminasi) 
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6. Menganalisis pengaruh stigma perawat pada pasien HIV/AIDS terhadap 

kepuasan kerja 

7. Menganalisis pengaruh asuhan keperawatan (diskriminasi) terhadap 

kepuasan kerja 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Teoritis 

Model Perubahan Stigma Keperawatan pada pasien HIV dan AIDS ini 

adalah Model pengembangan dari beberapa teori yang sudah ada yaitu dengan 

melakukan integrasi dua model yaitu conceptualizing stigma dan culturecare. 

Sehingga dengan adanya Model Perubahan Stigma perawat pasien HIV dan AIDS 

dengan pendekatan transkultural nursing ini dapat diaplikasikan bagi Perawat 

yang merawat pasien HIV dan AIDS di Rumah Sakit di Kabupaten Banyuwangi 

1.5.2 Praktis 

Model ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Kepala Pelayanan Kesehatan 

di Kabupaten Banyuwangi sebagai referensi dalam menyusun panduan 

rekruitmen, intervensi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan 

khususnya di Kabupaten Banyuwangi. 
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1.5.3 Bagi Responden 

1. Perawat  

Mengetahui pengalaman stigma yang terjadi pada perawat sendiri dan faktor 

yang mempengaruhi timbulnya stigma. 

2. Pasien 

Responden yang terlibat dalam penelitian ini mengetahui pengalaman pasien 

tentang faktor pasien yang mempengaruhi timbulnya stigma perawat (cultural 

value, belief, lifeways pasien). 

3. Keluarga pasien 

Mengetahui faktor stigma keluarga yang mempengaruhi timbulnya stigma 

perawat. 

4. Masyarakat 

Responden yang terlibat dalam penelitian ini mengetahui faktor stigma 

masyarakat yang mempengaruhi timbulnya stigma perawat.  
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