
 

 

 

 

I. P E N D A H U L U A N 

` 

 

A. Latar Belakang 

 

Ibu rumahtangga merupakan istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan seseorang yang telah menikah serta menjalankan 

pekerjaan rumah. Merawat aanak-anak, memasak,  membersihkan rumah, 

dan tidak bekerja diluar rumah. Seorang ibu rumahtangga sebagai wanita 

menikah yang bertidak bisa tanggungjawab atas rumahtangga nya.Menjadi 

seorang ibu dalam rumahtanggga adalah “profesi” yang tidak bisa 

dianggap remeh. Menjadi ibu rumahtangga bukanlah hal yang mudah 

karena memainkan sederet peran secara bersamaan (Baghir,2003:64). 

Dengan peran tersebut sudah selayaknya ibu rumahtangga mendapat 

apresiasi, kunci dalam keberhasilan pembangunan beranjak dari peran-

peran perempuan dalam rumahtangga.Seiring perkembangan zaman dan 

dunia globalisasi isu perkembangan HIV mulai merambah pada ibu 

rumahtangga. 

Padahal iburumahtangga sendiri tidak mengetahui virus yang dinamakan 

HIV/AIDS.Human Immunedeficiency Virus (HIV) berasal dari Afrika 

Tengah. HIV bukan satu virus tetapi sekumpulan virus yang sejenis, virus 
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ini menyerang kekebalan tubuh manusia dan menyerang sel darah putih 

sebagai antibodi. Semakin banyak sel darah putih yang mati maka tubuh 

semakin tidak mampu untuk melawan berbagai penyakit di sekeliling.HIV 

dapat pula menyerang sel-sel otak dan sistem saraf yang secara langsung 

mengakibatkan keterbelakangan  mental dan keseimbangan.  Terdapat 

perbedaan antara HIV dan AIDS, AIDS adalah singkatan dari Acquiired 

Immundeficiency Syndrome yang berarti kumpulan gejala atau sindrom 

akibat menurunya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi 

HIV.Tubuh manusia memiliki kekebalan untuk melindungi diri dari 

serangan luar seperti kuman, virus dan penyakit.AIDS melemahkan atau 

merusak sistem pertahanan tubuh, akhirnya berdatanganlah berbagai jenis 

penyakit lain. (Yatim, 2006) 

Seseorang yang terinfeksi HIV mungkin tidak mengidap AIDS. Hanya 

menyatakan 12 persen pengidap HIV mempunyai gejala AIDS. Umumnya 

seorang penderita HIV akan  terserang AIDS dalam waktu 8 tahun. Pada 

fase ini virus semakin berkembang dan mudah terserang penyakit. Selain 

itu, daya tahan tubuh semakin berkurang. Sehingga penderita AIDS bisa 

meninggal dunia dikarenakan penyakit yang mudah sekali menyerang 

kekebalan  tubuh seseorang. Awalnya, penyakit ini hanya ditularkan oleh 

laki-laki hemoseksual. Lama kelamaan kelompok lain semakin tertular. 

Temuan bahwaHIV/AIDS dapat ditularkan rnelalui transfusi darah yang 

berarti setiap orang dapat saja tertular dari jarum suntik. Penyebaran virus 

ini mulai muncul di Amerika pada pertengahan tahun 1983. (Diane 

Ridharson 200:225).  
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Meskipun pertama kali pada kaum homoseksual, tetapi pada 

perkembanganya juga menyerang kaum perempuan terutama ibu 

rumahtangga. Di Indonesia kasus AIDS pértama kali ditemukan tahun 

1987dari seorang wisatawan Belanda yang meninggal di rumah sakit 

Sanglah Bali. Setelah itu, berangsur-angsur bertambah jumlah penderita 

HIV. Seperti yang dikemukakan oleh Mann, (1995) bahwa pada tahun 

I995banyak ahli epidemiologi  yang memperkirakan Indonesia sebagai 

negaraberpenduduk sangat banyak memiliki potensi besar untuk terlanda 

wabah AIDS dalam waktu singkat. Penularan virus HIV 

dapatterjadidengan berbagai cara, yaitu 

1. Hubungan seksual dengan seorang pengidap. 

2. Kontak langsung dengan darah / produk darah / jarum suntik 

a. Transfusi darah yang tercemar HIV 

b. Pemakaian jarum tidak steril/pemakaian bersama jarum suntik . 

c.Penularan lewat kecelakaan tertusuk jarum pada petugas 

kesehatan 

3. Secara vertikal dari ibu hamil pengidap HIV kepada bayinya, baik 

selama hamil, saat melahirkan ataupun setelah  melahirkan. (Mann,1995) 

Provinsi Lampung juga memiliki potensi besar terlanda wabah HIV/AIDS, 

térutama di kota Bandarlampung menjadi salah satu penyebaran virus HIV 

yang masih tinggi. Bandarlampung merupakan jantung Provinsi Lampung, 

berbagai aktivitas berpusat disini, mulai dari kesehatan, ekonomi, hiburan, 

dan lain-lain yang memicu makin meningkatnya kehidupan masyarakat di 
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pusat kota. Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Kota 

Bandarlampung memiliki jumlah penderita HIV/AIDS terbanyak. 

Tabel 1. Jumlah penderita HIV/AIDS Perkabupaten/Kota di Provinsi 

Lampung 

Kabupaten/Kota HIV AIDS 

Lampung Barat 8 13 

Tanggamus 4 6 

Lampung Selatan 33 44 

Lampung Timur 3 11 

Lampung Tengah 29 35 

Lampung Utara 26 43 

Waykanan 8 10 

Tulang Bawang 2 4 

Pesawaran  2 5 

Pringsewu 3 6 

Mesuji 0 1 

Tulang Bawang Barat 2 5 

Bandarlampung 594 762 

Metro 13 34 

Total 727 252 

Sumber. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2012 

Seharusnya ibu rumahtangga tidak terinfeksi virus ini karena ibu 

rumahtangga bukanlah kelompok yang beresiko terinfeksi karena proses 

interaksi dan sosialisasi mencakup lingkungan keluarga saja dan tidak 

bekerja diluar rumah. Seharusnya HIV/AIDS tidak layak diterima oleh ibu 

rumahtangga karena salah satu penularan virus HIV ini melalui hubungan 

seksual. 
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Tabel 2. Kelompok Beresiko Berdasarkan Jenis Kelamin 

JENIS KELAMIN 2006-2011 Persentase 

LAKI LAKI 287 55.09 

PEREMPUAN 234 44.91 

JUMAH 521 100 

Sumber. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2012 

 

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui sejak tahun 2006 hingga 2012 

persentase jumlah. perempuan yang terinfeksi HIV/AIDS terus meningkat 

bahkan hingga tahun 2012 mencapai 44.91%. Dari 

persentasetersebutterdapat 234 perempuan yang terinfeksi, hal tersebut 

menunjukkan bahwa ibu rumahtangga bisa terinfeksi HIV/AIDS karena 

berbagai faktor.  

Menurut Dalimuntae Akhlasiah  (2012:137-139) terdapatbeberapa faktor 

yang menjadi penyebab ibu rumahtangga terinfeksi HIV/AIDS di 

antaranya, 

1. Ibu rumahtangga  memiliki daya tawar lemah, tidakberpendidikan, dan 

secara sosial maupun ekonomi tidakmandiri. Perempuan sulit 

melindungi dirinya dari infeksi HIV karenapasangan seksualnya. 

2. Sosial-kultural dalam masyarakat patriarki. Faktor sosial-kultural telah 

melahirkan nilai-nilai sosial yang justru menabukan pembicaraan 

mengenai seksualitas. Saat perempuan telah menikah, mereka sangat 

sulit membicarakan masalah seksualitas dengan pasangannya. Dengan 

kata lain sebaiknya sesudah kebutuhan anggota keluarga. Pengaruh 
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sosial-kultural lain yang membuat kaum perempuan tidak dapat maju 

dan merdeka adalah, bahwa perempuan tidak bisa menolak hubungan 

seksual yang berisiko dengan pasangannya. Ia juga tak memiliki daya 

untuk meminta pasangannya memakai kondom dalam berhubungan 

seksual. Disisi lain, perempuan dituntut untuk sewajibnya setia dengan 

pasangan sedangkan ia tidak  boleh menuntut sikap yang sama dari 

pasangannya. 

3. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran perempuan iburumahtangga 

tentang HIV/AIDS. Penyebaran virus HIV/AIDS tidak hanya 

mengancam  kelompok dengan  perilaku seks yang tidak aman, tetapi 

juga telah mengancam kalangan ibu rumahtangga yang suaminya telah 

terinfeksi virus mematikan itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ibu rumahtangga yang tergolong kelompok normal dapat juga  

terjangkit virus HIV. 

 

“Ideologi ini pun merupakan sebuah sistem sosial 

yangmendukung dan membenarkan predominasi kaum laki-

laki yangmengakibatkan kontrol dan subordinasi 

perempuan, serta menciptakanketimpangan atau 

ketidakadilan gender. Hal ini merupakan dominasi 

ataukontrol laki-laki atas perempuan, tubuhnya, 

seksualitasnya dan pekerjaannya,baik dalam keluarga 

maupun masyarakat. (Yulianeta, 2002) 

 

Penyebab HIV/AIIDSjuga berdampak pada sosial kehidupan masyarakat 

yang dialami perempunterutama ibu rumahtangga.Seperti yang 

dikemukakan Sheffield (1993:207) berpendapat bahwa kekerasan dan 

ancaman kekerasan terhadap perempuan oleh laki-laki mewakili 

kebutuhan dari sistem patriarki untuk menolak kontrol perempuan tubuh 
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mereka sendirid an kekerasan.  Ini terjadi dalam bentuk kekerasan seksual, 

pemukulan, maupun  psikologis.Selain itu, Adanya stigmadan 

diskriminasi baik dari keluarga, teman  maupun  masyarakat. Hal ini tentu 

saja hanya akan memperburuk kondisi para orang yang terinfeksi HIV itu 

sendiri karena pada dasarnya ODHA memerlukan dukungan moral baik 

dari keluarga, teman, lingkungan maupun  masyarakat. Stigma sering kali 

menyebabkan terjadinya diskriminasi dan pada gilirannya akan 

mendorong munculnya pelanggaran hak azazi manusia (HAM). 

Dampak sosial seperti stigma dan diskriminasi menjadikan penderita 

HIV/AIDSsemakin sulit. Mereka menghambat usaha pencegahan dan 

perawatan dengan memelihara kebisuan dan penyangkalan juga 

mendorong keterasingan dan mereka yang rentan terhadap infeksi HIV. 

Mengingat HIV/AIDS sering diasosiasikan dengan seks, penggunaan 

narkoba dan kematian, banyak orang yang tidak peduli, tidak menerima, 

dan takut terhadap penyakit ini di hampir seluruh lapisan masyarakat. 

Namun, stigma diskriminasi juga dialami ODHA yang berprofesi sebagai 

ibu rumahtangga yang tidak memiliki  latar belakang seks bebas atau pun 

jarum suntik sesama pengguna narkoba.Berdasarkan  uraiaan diatas, maka 

menarik untuk dikaji tentang faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab 

ibu rumahtangga terinfeksi virus HIV/AIDS. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah yang menjadi penyebab ibu rumahtangga terinfeksi 

HIV/AIDS? 

2. Bagaimanakah dampak sosial yang diterima ibu rumahtangga 

penderita HIV/AIDS ? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang 

menjadi penyebab ibu rumahtangga terinfeksi HIV/AIDS. 

2. Mengetahui dampak sosial yang dialami ibu rumahtangga 

penderita HIV/AIDS 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan dan 

memperkaya ilmu sosial khususnya ilmu bidang sosiologi gender 

dan sosiologi kesehatan 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi reterensi 

kebijakanyang akan datang supaya lebih responsifterhadap 

diskriminasi perempuan. 


