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ABSTRAK

Menurut berbagai penelitian pemberian cap  terhadap orang dengan HIV & AIDS

(ODHA) sudah umum terjadi. Pemberian cap ini menimbulkan diskriminasi terhadap

penderita. Kehilangan hak-hak sebagai makhluk sosial merupakan salah satu dampaknya.

Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana cap negatif itu di berikan kepada Orang

Dengan HIV dan AIDS (ODHA), serta hal-hal spesifik yang berkaitan dengan cap sosial

tersebut.

Sebagai pijakan awal (point of departure) untuk menghasilkan analisis yang relevan

dengan pengalaman individu. Peneliian ini menggunakan teori interaksi simbolik yang

dikemukakan oleh Blumer, teori labelling dari Howard Becker, teori paranoia  sosial yang

dikemukakan oleh Edwin M Lemert dan teori stigma Erving Gofman. Informan yang terdapat

dalam kajian ini adalah masyarakat yang dilingkungan tempat tinggalnya terdapat penderita

HIV yang dikucilkan, terdapat enam informan yang terlampir, dan empat profil penderita

HIV. Teknik penentuan informan yang digunakan peneliti adalah teknik snowball dan metode

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam.

Kajian ini menyimpulkan bahwa  penderita HIV & AIDS pada masyarakat yang

peneliti teliti memberikan cap negatif, pemberian cap negatif tersebut menyebabkan

diskriminasi dalam masyarakat seperti pengucilan, penolakan, penghindaran. Dan proses
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pemberian label negatif dalam masyarakat tersebut terjadi karena melihat keseharian dai

penderita HIV, minim pengetahuan HIV & AIDS, perubahan fisik, dan adanya provokator.

Kata kunci : HIV & AIDS, labelling, diskriminasi

ABSTRACT

According to the researches, labeling on people with HIV & AIDS (ODHA) is

common. This activity of labeling caused discrimination to the sufferers; also rights loss as

social beings becomes one of the impacts. This research tries to see how labeling happens in

the society, and how is its process that the society gives negative label to HIV sufferers.

In this review, the researcher used social definition paradigm, this paradigm does not

rely on objective facts which are structure and social order, but on human thinking process.

The theory used was social “labeling” theory as revealed by Edwin M Lemert. The

informants in this research were the society where ostracized HIV sufferers are residing, there

were six informants. The determination technique of informant used by the researcher was

snowball and the data collection technique was in-depth interview.

The results of this research are as follow: the HIV & AIDS sufferers that the

researcher had studied gave negative label, negative labelling had caused discrimination in

the society such as excision, denial, and avoidance. And, the negative labelling process it self

happens in the society by seeing daily the HIV sufferers, minimum knowledge of HIV &

AIDS, physical change, and also provocateur.

Key words: HIV & AIDS, labelling, discrimination
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A. PENDAHULUAN

Penelitian yang peneliti lakukan ini

merupakan studi tentang stigma HIV dan

AIDS dalam kehidupan bermasyarakat.

HIV (human Immunodeficiency virus)

merupakan virus yang memperlemah

sistem kekebalan tubuh, yang pada

akhirnya akan menyebabkan AIDS. Dalam

dunia medis HIV memang belum bisa

disembuhkan, akan tetapi ada proses

penyembuhan dengan pengobatan yang

bisa memperlambat proses menyebarnya

virus tersebut ke seluruh tubuh. Proses

pengobatan tersebut akan membuat

penderita hidup lebih lama dan bisa

menjalani hidup kembali meskipun belum

sepenuhnya IKatakan normal. Saat ini HIV

sudah menjadi isu karena memang sudah

menyerang manusia diseluruh penjuru

dunia. Saat ini terdapat 33,2 juta [30,6-

36,1 juta] orang hidup dengan status

mengidap HIV AIDS. Di Indonesia sampai

pada akhir tahun 2016 terdapat jumlah

komulatif kasus  HIV dan AIDS

berdasarkan 34 provinsi ada 232,323 kasus

HIV dan 86,780 AIDS (sumber: ditjen PP

& PL kemenkes RI Dec 2016). Dalam

kasus ini hampir tidak ada wilayah di

Indonesia yang dinyatakan bebas terjangkit

virus mematikan tersebut. Dari data-data

yang sudah dicatat oleh kemenkes RI dapat

dilihat bahwa memang setiap tahun

persentase dari penyebaran HIV & AIDS

terus meningkat. Dan hal tersebut memang

harus menjadi perhatian  khusus oleh

pemerintah untuk lebih diperhatikan  lagi.

Apalagi remaja-remaja di era globalisasi

seperti sekarang yang lebih memilih gaya

kehidupan  mengikuti budaya barat dan

lebih susah diatur oleh orang tuanya.

HIV & AIDS merupakan penyakit

berbahaya dan mematikan bagi penderita.

Virus ini bisa ditemukan didalam cairan

tubuh manusia seperti sperma, cairan

vagina, cairan anus, darah dan ASI akan

tetapi tidak dengan air kencing dan

keringat. Di Indonesia biasanya

penyebaran HIV dengan beberapa cara

antara lain: pertama penularan dari ibu

pada masa kehamilan, ketika melahirkan

atau menyusui. Biasanya anak yang

dilahirkan akan menjadi cacat atau tidak

normal. kedua melalui oral seks. Ketiga

melakukan pemakaian alat bantu  seks

secara bersama-sama atau bergantian.

Keempat melalui transfusi darah dari orang

yang terinfeksi. Kelima melalui pemakaian

jarum suntik dan perlengkapan medis lain

untuk menyuntik yang sudah

terkontaminasi, misalnya spon dan kain

pembersihnya.

Pada zaman globalisasi seperti

sekarang ini penderita HIV & AIDS

memang sudah harus menjadi perhatian

pemerintah secara khusus. ODHA ini rata-

rata adalah remaja atau usia produktif,

dimana seharusnya mereka bisa menikmati
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masa-masa muda dengan teman sebaya,

berprestasi dan berkarir akan tetapi mereka

harus berkecimpung dengan kehidupan

sehari-hari yang kelam penuh caci maki

dan cibiran. Masa depan yang hancur, dan

lingkungan yang tidak mendukung akan

kehadirannya dalam masyarakat

merupakan beban moral yang harus

dihadapi oleh penderita HIV.

Stigma dan diskriminasi sangat kental

dan melekat pada penderita HIV & AIDS.

Istilah stigma atau pemberian label pada

suatu individu atau kelompok masyarakat

tertentu biasanya terjadi karena mereka

mempunyai suatu ciri tertentu yang

melekat pada diri mereka. Ciri-ciri tersebut

dapat berupa suatu hal, penyakit menetap

yang diderita,karakter seseorang, orientasi

seksual, ciri kolektif ras etnik dan

golongan (Roman & Trice 2009).

Seseorang atau kelompok masyarakat yang

di label akan cenderung berbuat seperti apa

yang telah dilabelkan pada dirinya. Dalam

perkembangannya saat ini stigma dalam

masyarakat lebih cenderung ke arah

negatif. Meskipun pada dasarnya stigma

tersebut dibagi menjadi dua yaitu stigma

positif dan stigma negatif. Orang atau

masyarakat yang terstigma akan

mendapatkan perilaku yang tidak adil

seperti diskriminasi. Orang yang terstigma

biasanya tidak mendapatkan hak-haknya

sebagai makhluk sosial dalam

lingkungannya. Interaksi sosial yang

terjalin akan menemukan hambatan-

hambatan yang tidak sesuai dengan apa

yang diharapkan. Ruang gerak dan

pergaulan yang terbatas, serta tidak

terpenuhinya hak-hak sebagai makhluk

sosial, hal tersebut merupakan dampak dari

diskriminasi dan pengucilan. Orang yang

terstigma sangat rentan dengan hinaan

cacian dan perlakuan tidak menyenangkan

dari orang disekitarnya.

Dalam ilmu sosial manusia adalah

makhluk sosial, jadi apabila ada salah satu

anggota masyarakat yang tidak mampu

berinteraksi sesuai dengan apa yang

diharapkan oleh sebagian besar anggota

masyarakat yang lain, maka orang tersebut

cenderung akan dikucilkan dan diabaikan

oleh kelompoknya, karena dianggap tidak

dapat bekerja sama menjalankan

kebiasaan-kebiasaan atau perilaku yang

telah menjadi kaidah umum dalam

kehidupan sehari-hari kelompok tersebut

(Tuti Budirahayu, 2011). Pemberian label

negatif pada orang yang mengidap HIV

karena masyarakat menganggap penyakit

tersebut merupakan suatu yang sangat

menakutkan, menjijikan, memalukan, yang

terjadi akibat melanggar norma-norma

yang sudah disepakati oleh suatu

kelompok masyarakat tersebut. Tak jarang

dalam  suatu kelompok masyarakat apabila

terdapat korban HIV akan terintimidasi,

terdiskriminasi dan akan merasa

terkucilkan. Implikasi dari pemberian label
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negatif tersebut tidak hanya pada diri

orang yang mengidap HIV saja akan tetapi

semua orang yang terkait dengan

kehidupan mereka. Orang yang sudah

diberi label dalam suatu kelompok

masyarakat selamanya label tersebut akan

tetap melekat. Hal tersebut merupakan

beban mental tersendiri oleh orang yang

mengidap penyakit HIV dan akan

mempengaruhi perilakunya dalam

kehidupan sehari-hari. Tak jarang orang

yang mengidap penyakit HIV juga akan

merasa terdiskriminasi dalam kehidupan

sosialnya. Mereka akan merasa dikucilkan,

tidak dianggap, dan akan merasa sendiri

dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Diskriminasi di Indonesia diatur dalam

UUD, yang secara formal pengertian

diskriminasi diatur dalam UU No.39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 aya (3) undang-undang tersebut

menyatakan :

“diskriminasi adalah setiap pembatasan,

pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun

tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia

atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok,

golongan, status sosial, status ekonomi, jenis

kelamin, bahasa, atribut khas,keyakian politik,

yang berakibat pengurangan penyimpangan atau

penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau

penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan

dasar dalam kehidupan baik individual maupun

kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum,

sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

Dari penelitian terdahulu yang meneliti

terkait dengan labelling HIV, penelitian

dari Ika Harai, Hasna Kusuma dan Nur

Hasanah  yang meneliti tentang konsep diri

Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA)

yang menerima label negatif dan

diskriminasi dari lingkungan sosial. Dalam

penelitian tersebut di jelaskan bahwa hasil

yang diperoleh adalah, orang yang sudah

mengidap HIV AIDS mendapat label

antara lain, mayat hidup, pembawa

penyakit menular, penyakit kutukan,

merupakan sebuah aib untuk lingkungan

sekitar, dan bentuk diskriminasi yang

diterima penderita adalah penolakan

keluarga, di kucilkan dari lingkungan

sekitar, pemisahan alat makan dalam

kehidupan sehari-hari serta penolakan dari

lingkungan kerja. Pemberian label negatif

ini terjadi karena ketakutan masyarakat

yang berlebih karena takut untuk tertular.

Kemudian penelitian selanjutnya dari Irvan

Fauzan tentang analisis faktor yang

mempengaruhi stigma masyarakat pada

penderita HIV dan AIDS berdasarkan teori

HBM (Healt Belief Model). Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat

pengaruh pengetahuan HIV & AIDS

terhadap stigma. Dimana orang yang

mempunyai pengetahuan tentang HIV

kurang menunjukkan stigma yang tinggi

khususnya pada pencegahan. Masyarakat

yang mempunyai stigma pada penderita

HIV & AIDS yang tinggi menunjukkan
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kecenderungan terutama pada pemberian

label pada dirinya. Penelitian dari Fetty

Rosyadia Wachdin, Bhisma Murti, Argyo

Dermantoto yang berjudul “studi

fenomenologi : stigma tenaga pendidik dan

kesehatan pada anak dengan HIV &

AIDS”. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan metode penelitian kualitatif

dengan menggunakan pendekatan

fenomenologi. Pengambilan subyek

penelitian menggunakan teknik purposive

sampling yang sesuai dengan kriteria.

Hasil dari penelitian tersebut, terdapat

diskriminasi dan pemberian stigma

terhadap penderita HIV. Faktor penyebab

terjadinya stigma dan diskriminasi pada

ODHA adalah rendahnya pengetahuan

tentang HIV dan AIDS sehingga mereka

yang belum mengerti bagaimana HIV itu

bisa tertular menganggap bahwa

berdekatan dengan penderita itu berbahaya

dan bisa tertular.

B. FOKUS MASALAH

1. Bagaimana karakteristik penderita

HIV dan AIDS?

2. cap sosial apa yang diberikan pada

penderita HIV dan AIDS?

3. bagaimana proses pemberian cap

pada penderita HIV dan AIDS?

C. KERANGKA TEORI

Dalam bagian ini tiga pemikiran

utama yang berasal dari masab interaksi

simbolik akan dipakai sebagai pijakan

awal untuk membangun kerangka teoritik

dan konseptual yang relevan dengan

skripsi ini. Tiga pemikiran itu adalah

Howard Becker (1963)  tentang labelling

theory, Edwin M Lemert (1967) tentang

paranoia sosial dan Erving Goffman

(1963) tentang stigma. Blumer (1969: 2)

interaksionisme-simbolis bertumpu pada

tiga premis: pertama manusia bertindak

terhadap sesuatu berdasarkan makna-

makna yang ada pada sesuatu bagi mereka.

Kedua makna tersebut berasal dan

“interaksi sosial dengan orang lain”.

Ketiga makna-makna tersebut

disempurnakan di saat proses interaksi

sosial berlangsung. Fenomena penjulukan

atau biasa disebut dengan pemberian label

terhadap seseorang atau kelompok tertentu

yang dianggap telah melakukan suatu

penyimpangan ketika mereka berinteraksi

dengan masyarakat yang telah memiliki

standar norma atau aturan tertentu antara

kelompok atau orang deviant dengan non

deviant. Menurut Howard Becker (1963),

kelompok sosial menciptakan

penyimpangan melalui pembuatan aturan

dan menerapkan terhadap orang-orang

yang melawan aturan untuk kemudian

menjulukinya sebagai bagian dari outgrup

mereka. Edwin membuat pembahasan
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yang terkenal tentang konstruksi sosial

paranoia (1967) yang menunjukkan aspek-

aspek labelling ini dengan sangat jelas.

Paranoia adalah kondisi mental di mana

penderita membayangkan dirinya tertindas

oleh suatu persekongkolan. Namun, seperti

yang dikatakan Lemert, jika paranoia

diduga terdapat dalam tubuh seseorang

maka persekongkolan tersebut benar-benar

terwujud. Stigma merupakan tanda-tanda

yang dibuat pada  hidup seseorang untuk

diperlihatkan dan menginformasikan

kepada masyarakat bahwa orang-orang

yang mempunyai tanda-tanda tersebut

merupakan suatu ungkapan atas

ketidakwajaran dan keburukan status

moral yag dimiliki oleh seseorang

(Goffman, 1963)

D. METODE PENELITIAN

Stigma merupakan tanda-tanda yang

dibuat pada  hidup seseorang untuk

diperlihatkan dan menginformasikan

kepada masyarakat bahwa orang-orang

yang mempunyai tanda-tanda tersebut

merupakan suatu ungkapan atas

ketidakwajaran dan keburukan status

moral yang dimiliki oleh seseorang

(Goffman, 1963)

Teknik Penentuan Informan pada

penelitian ini menggunakan teknik

snowball. Teknik ini digunakan untuk

menggali informasi dalam penelitian ini

dari informan secara bertahap akan

diperoleh informan subjek, informan

kunci, dan informan non subjek. Selain

teknik snowball, peneliti juga menentukan

informan dengan beberapa kriteria yakni

pertama merupakan masyarakat yang

dilingkungan tempat tinggalnya terdapat

penderita HIV & AIDS. Kedua

Masyarakat yang memberikan respon

negatif terhadap penderita HIV & AIDS.

Sedangkan untuk pengumpulan data dalam

penelitian ini yakni wawancara mendalam

(indepth interview) yang dilakukan dengan

menggunakan pedoman wawancara

(interview guide) agar dapat memperoleh

data secara lebih terinci yang berkaitan

dengan topik penelitian.

E. HASIL PENELITIAN

Karakteristik dan Cap Sosial Apa Yang

Diberikan Kepada Penderita HIV &

AIDS

Labeling (pemberian cap/julukan)

merupakan suatu yang dilakukan oleh

sekelompok masyarakat dimana hal

tersebut dilakukan karena ada seseorang

atau kelompok masyarakat lain yamg

dianggap melakukan suatu penyimpangan.

Biasanya seseorang tersebut telah

melakukan penyimpangan pada tahap

pertama atau tahap primer dimana

masyarakat langsung memberikan respon

seperti  pemberian cap atau label sebagai

suatu yang menyimpang. Seperti pencuri,
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penipu wanita nakal, dan lain sebagainya.

Ketika hal tersebut sudah terjadi biasanya

pelaku tersebut melanjutkan

penyimpangan yang sudah terjadi ketahap

selanjutnya yaitu tahap sekunder atau

tahap lanjutan sehingga anggapan

masyarakat pemberian cap tersebut

diperkuat dengan ciri dan tingkah laku

yang semakin terlihat.

Pemberian label atau cap tersebut

biasanya memang terjadi karena pelaku

melakukan hal yang telah dilabelkan pada

dirinya. “wanita nakal” dan “banci

pinggiran” merupakan label yang

diberikan kepada para penderita. Label

tersebut diberikan sesuai dengan apa yang

sudah diberikan kepada ODHA. Pekerjaan

sebagai pekerja seks komersial membuat

virus HIV bersarang, salah satu faktornya

adalah karena berganti-ganti pasangan.

Perilaku selanjutnya adalah sebagai

pekerja seks homoseksual. Penyimpangan-

penyimpangan tersebut terjadi karena salah

pergaulan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam lingkup sosial masyarakat

pemberian label atau cap yang diberikan

kepada seseorang tersebut terjadi karena

memang terdapat ciri tersendiri yang ada

dalam diri pelaku. Pemberian label

memang tidak jauh dengan adanya suatu

penyimpangan yang terjadi, korelasi antara

norma dan penyimpangan memang

mempunyai kaitan yang cukup erat.

Pengucilan cemoohan merupakan suatu hal

yang tak dapat terhindarkan lagi. Tak

jarang para penderita tersebut malah

merasa minder ketika ada orang yang

mendekatinya, bentuk-bentuk pengucilan

yang terjadi antara lain adalah tidak ada

masyarakat yang mau mendekat,

penolakan, penghindaran semua hal

tersebut terjadi karena dianggap sebagai

suatu penyakit yang mematikan.

Kurangnya Pengetahuan Terkait

HIV & AIDS Dalam Masyarakat

HIV dan AIDS merupakan suatu

penyakit yang dianggap mematikan oleh

masyarakat, dianggap sebagai aib.

Penyakit ini menyerang sistem kekebalan

tubuh manusia yang disebabkan oleh firus

HIV. Karena firus ini menyerang sistem

imun dalam tubuh oleh karena itu

penderita sangat rentan terjangkit

penyakit-penyakit yang lain seperti TBC,

paru-paru saluran pencernaan dan lain-

lain.

Masyarakat melakukan pengucilan

salah satunya dikarenakan perubahan fisik

yang sangat signifikan di semasa beliau

hidup. Ciri-ciri fisik tersebut terjadi karena

sistem imun yang menurun sehingga

ODHA sangat rentan terjangkit penyakit-

penyakit yang lain. Pada masyarakat yang

minim pengetahuan tentang HIV dan

AIDS melihat bahwa ciri fisik merupakan
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salah satu alasan terjadinya pengucilan,

hingga diskriminasi. Bentuk tubuh yang

berubah secara drastis membuat

masyarakat takut untuk mendekat hingga

berhembus kabar bahwa sudah mengidap

HIV, dengan cepat masyarakat langsung

memberikan respon mengucilkan,

melakukan penolakan dan menghindar.

Pengucilan, penghindaran dan

penolakan tersebut merupakan bentuk

respon masyarakat terhadap ODHA.

Respon tersebut terjadi karena masyarakat

menganggap bahwa hal tersebut

merupakan penyakit mematikan yang

belum ada obatnya. Presepsi negatif yang

diberikan masyarakat tersebut terjadi

karena memang orang yang diberikan label

melakukan apa yang dikatakan. Mas YM

dan ibu SL merupakan salah satu warga

yang dinilai negatif dalam kehidupan

bermasyarakat dimana mereka dianggap

telah melanggar norma kesopanan. Bekerja

sebagai pegawai seks komersial

merupakan pelanggaran yang dilakukan.

Norma kesopanan merupakan norma yang

berasal dari kebiasaan, kepatuhan atau

kepantasan perilaku yang berlaku dalam

masyarakat. Jadi ketika norma tersebut

dilanggar secara tidak langsung

masyarakat memberikan respon, tak jarang

masyarakat memberikan respon yang keras

untuk melakukan pengucilan.

Proses Pemberian Label Pada Orang

Dengan HIV dan AIDS (ODHA)

Masyarakat dalam kehidupan sosial

merupakan salah satu elemen penting.

Hubungan masyarakat dengan ODHA

mempunyai keterkaitan yang sangat erat

dimana diskriminasi yang terjadi dalam

kehidupan sosial penderita terjadi karena

adanya respon keras yang diberikan oleh

masyarakat. Respon yang diberkan

masyarakat tersebut menyebabkan

diskriminasi atau pembedaan dalam

kehidupan sosial, diskriminasi yang terjadi

sangat beragam mulai dari pengucilan,

penghindaran, penolakan dan dianggap

sebagai penyakit mematikan. Respon yang

diberikan oleh masyarakat tersebut juga

pasti akan menimbulkan dampak yang

besar terhadap penderita dan khususnya

keluarga terdekat. Hilangnya lapangan

pekerjaan dan hilangnya hak-hak sebagai

makhuk sosial merupakan salah satu yang

terjadi. Anggapan bahwa HIV & AIDS

merupakan penyakit menular mematikan

dan harus dijauhi diperkuat dengan

keseharian, lingkungan dan keadaan fisik

penderita. Mindset atau pemikiran yang

terbentuk pada masyarakat tersebut

memang susah untuk dihilangkan.

Masyarakat Dsn. Klinter tetap teguh

berpendirian bahwa HIV merupakan

penyakit berbahaya dan harus dijauhi.

Pemikiran masyarakat akan HIV yang
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buruk membuat warga setempat juga

melakukan tindakan yaitu membentuk

suatu kelompok yang mendatangi RT

setempat dan meminta penderita HIV

Dikucilkan dari lingkungannya.

Terjadinya pemberian “labell” pada

ODHA  menurut Cipto dalam (Merate

2003) penyebab munculnya pemberian

labell dan diskriminasi antara lain

lemahnya sosialisasi, kurangnya

penyuluhan tentang HIV & AIDS dari

petugas kesehatan, maupun pemberian

informasi yang tidak benar. Hal tersebut

juga dibenarkan dalam  temuan di

lapangan yang sudah peneliti lakukan,

masyarakat desa setempat masih banyak

yang belum mengetahui apakah penyakit

HIV itu dan bagaimana cara penularan

yang terjadi.

F. KESIMPULAN

1. “Labelling” yang diberikan masyarakat

terhadap penderita HIV, penderita HIV

mendapatkan beberapa respon dari

masyarakat yang keras, dimana

masyarakat tersebut melakukan respon

karena kurangnya pengetahuan, dan

sosialisasi terkait HIV. Diskriminasi pada

masyarakat terkait HIV dan AIDS antara

lain :

Pemberian label pada penderita HIV di

dusun Klinter memang sudah terjadi,

“wanita nakal” dan “banci pinggiran”

merupakan label yang diberikan. Hal

tersebut terjadi karena memang pada

kenyataannya penderita memang

melakukan apa yang dilabelkan pada

dirinya, sehingga label tersebut melekat

dan menjadi identitasnya dalam kehidupan

sosial. Adanya pengucilan,penolakan,

penghindaran, dianggap sebagai penyakit

menular yang dilakukan masyarakat

terhadap penderita HIV dan AIDS. Apa

yang dilakukan masyarakat tersebut karena

kurangnya pengetahuan akan HIV &

AIDS. Masyarakat yang kurang sosialisasi

dan pengetahuan akan HIV, yang

menganggap bahwa HIV adalah penyakit

mematikan, penyakit menular yang dapat

tertular apabila kita mendekat. Pada

dasarnya HIV tertular hanya karena

beberapa cara antara lain perilaku seks

bebas, homoseksual, melalui transfusi

darah, dan jarum suntik secara bergantian.

Akan tetapi karena masyarakat kurang

mengerti akan hal tersebut masyarakat

akan tetap melakukan respon yang sama

karena pada dasarnya kurangnya

pengetahuan tersebut sangat merugikan

beberapa pihak antara lain penderita dan

keluarga. Diskriminasi tersebut berakibat

pada kehidupan sosial dan ekonomi,

hilangnya hak-hak sebagai makhluk sosial

merupakan salah satu dampak dari adanya

diskriminasi tersebut. Hilangnya pekerjaan

membuat perekonomian keluarga

terganggu.



JURNAL S1 SOSIOLOGI FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA Page 12

2. Proses pemberian  label atau cap pada

penderita HIV. Proses labelling ini

menjabarkan tentang bagaimana

masyarakat memberikan cap pada ODHA.

Pemberian  label ini didasarkan pada

bukti-bukti dimana  ODHA tersebut telah

melakukan penyimpangan, proses yang

terjadi antara lain sebagai berikut : Yang

pertama yaitu dari keseharian pelaku,

dimana penderita dalam kesehariannya

menunjukkan perilaku yang menyimpang

terlihat dari setiap malam mas YM

(pederita HIV) berdandan seperti

perempuan dan menjajakan dirinya di

pinggir jalan tepatnya di jembatan lama

Kertosono, kemudian ibu SL selaku ibu

rumah tangga yang juga dinilai

menyimpang karena kerap keluar rumah

untuk melayani supir-supir truk sehingga

di cap sebagai “wanita nakal”. Kedua yaitu

minimnya pengetahuan masyarakat terkait

HIV dan AIDS,  masyarakat yang tidak

mengetahui cara penularan dan apa itu

HIV & AIDS akan memberikan respon

yang keras dan mengakibatkan

diskriminasi dan pengucilan. Ketiga

adanya perubahan fisik, perubahan fisik

yang terlihat membuat masyarakat

semakin yakin apa yang dilakukan tersebut

terjadi karena prilaku penyimpang yang

sudah dilakukan oleh penderita sehingga

hal tersebut semakin memperkuat

anggapan bahwa penderita HIV harus

dijauhi dan dikucilkan.

G. SARAN

Bagi penelitian berikutnya

 Kajian ini diharapkan dapat

digunakan sebagai penelitian

akademis khususnya bagi ranah

sosiologi yang membahas tentang

masalah sosial dalam masyarakat

yang berkaitan dngan

penyimpangan. Akan lebih baik

apabila kajian ini dapat

dikembangan kembali dengan

pendekatan metode dan teori yang

lainnya.

 Pada kajian yang telah diteliti ini

diharapkan penelitian selanjutnya

dapat memasuki ranah publik

karena dalam hal ini peneliti hanya

mendapatkan data dari faktor seks

bebas dan homoseksual. Akan

lebih baik dan menarik apabila

dapat dikaji lebih dalam dengan

menggunakan subyek masyarakat

yang terkena HIV dengan cara

yang lain seperti penggunaan

narkoba.

Bagi masyarakat secara umum

Kajian yang peneliti teliti ini dapat

dijadikan referensi yang mana dapat

dijaIKan sebagai bahan evaluasi

masyarakat terkait pemberian label dan

diskriminasi pada penderita HIV. Karena
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diskriminasi tersebut sudah jelas sangat

merugikan beberapa pihak seperti

penderita HIV itu sendiri dan keluarga.

Mengingat bahwa diskriminasi yang

terjadi jelas dapat menghilangkan hak-hak

penderita HIV sebagai makluk sosial.
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