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ABSTRAK 

 

Penyebaran HIV-AIDS mengalami peningkatan. Salah satu populasi kunci atau 

faktor  yang menjadi sumber terjadinya peningkatan HIV-AIDS adalah populasi 

LSL yaitu laki-laki suka seks dengan laki-laki. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengidentifikasi dukungan sosial terkait kepatuhan pemakaian kondom dan 

ARV pada LSL positif HIV dalam upaya 3 zero (Studi Pada Komunitas GAYa 

NUSANTARA dan Kelompok Pendampingan Mahameru Surabaya). 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

dan dilakukan dengan cara indepth interview serta adanya data pendukung. 

Responden penelitian berjumlah lima orang serta satu orang informan yang 

menjabat sebagai sekretaris komunitas. Cara penentuan responden penelitian 

adalah dengan menggunakan purpossive sampling. Variabel data yang menjadi 

konsen penelitian ini adalah terkait jaringan sosial serta dukungan sosial pada LSL 

positif HIV. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSL positif HIV sebagai responden 

penelitian ini mendapatkan dukungan sosial dari jaringan sosial yang dimiliki. 

Jaringan sosial yang dimiliki responden meliputi keluarga dan komunitas yaitu 

GAYa NUSANTARA dan Kelompok Pendampingan Mahameru. Dukungan 

sosial yang didapatkan meliputi dukungan emosi, instrumental, penghargaan serta 

dukungan informasi. Dukungan emosi yang didapatkan berupa perhatian, 

kepedulian dan nasehat. Dukungan instrumental yang didapatkan oleh responden 

berupa materi, jasa (advokasi dan pendampingan), susu, kondom, penyuluhan dan 

akses pelayanan kesehatan. Dukungan penghargaan berupa motivasi serta 

dukungan informasi berupa pengetahuan dan saran. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah LSL positif HIV mendapatkan dukungan 

sosial yang positif dari komunitas berupa dukungan emosi, dukungan 

instrumental, dukungan penghargaan serta dukungan informasi. Kepatuhan terkait 

pemakaian kondom pada LSL positif HIV masih rendah karena kontrol 

pemakaian kondom ada pada diri masing-masing meski komunitas telah 

memberikan dukungan sosial terkait kepatuhan pemakaian kondom. Sedangkan 

kepatuhan ARV baik karena adanya dukungan sosial yang positif. Saran dari 

kesimpulan penelitian ini adalah melakukan pendampingan serta pemberian 

dukungan sosial yang positif bagi LSL positif HIV dalam meningkatkan status 

kesehatannya. 
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