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Abstract 

This study discusses fishing women and HIV AIDS in the coastal area of Jember. The question raised in this 

article is why fishermen women who tend to have low mobility actually experience a higher impact of HIV AIDS 

transmission than fishermen who have a higher level of mobility. This research is a qualitative research using 

ethnographic method. The results of the study show that the local socio-economic institutions of the fishing 

community in the coastal area of Jember Regency can be used as a medium to prevent HIV/AIDS transmission 

among female fishermen. The local socio-economic institutions of the fishing community have a basis of values 

that are believed by their members to be able to become a guide in solving problems that exist in their daily 

lives, including problems of fishermen’s wife having HIV/AIDS. Learning from the failure of government 

programs in solving fishermen's problems, such as poverty that has been carried out so far, has never used local 

institutions as a base. The tendency of the government so far in carrying out the program is to establish new 

institutions that do not yet have a strong value base among the fishing community. 
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Abstrak 

Studi ini membahas tentang perempuan/isteri nelayan dan HIV/AIDS di wilayan pesisir Jember. Mengapa 

perempuan nelayan yang cenderung memiliki mobilitas rendah justru mengalami dampak penularan HIV/AIDS 

lebih tinggi daripada nelayan yang memiliki tingkat mobilitas lebih tinggi. Penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan menggunakan metode etnografi. Hasil studi menunjukkan bahwa kelembagaan sosial-ekonomi 

lokal masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Jember dapat dijadikan sebagai media pencegahan 

penularan HIV/AIDS di kalangan perempuan nelayan. Kelembagaan sosial-ekonomi lokal masyarakat nelayan 

memiliki basis nilai-nilai yang diyakini oleh para anggotanya mampu menjadi pedoman dalam menyelesaikan 

masalah yang ada dalam kehidupan keseharian mereka, termasuk HIV/AIDS yang dialami isteri nelayan. 

Belajar dari kegagalan program-program pemerintah dalam menyelesaikan masalah nelayan yang selama ini 

dilakukan yang selama ini dilakukan, seperti kemiskinan, belum pernah menggunakan kelembagaan lokal 

sebagai basis. Kecendrungan pemerintah selama ini dalam menjalankan program adalah membentuk lembaga 

baru yang belum memiliki basis nilai yang kuat di kalangan masyarakat nelayan.    

 

Kata kunci: istri nelayan, HIV/AIDS, nelayan, lembaga lokal, mobilitas sosial. 
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Pendahuluan 

pidemi HIV/AIDS di Indonesia 

merupakan salah satu epidemi yang 

berkembang tercepat di Asia 

Tenggara (KPAN, 2017). Pada tahun 

2016 baru tercatat 2.682 kasus AIDS, namun 

pada tahun 2009 telah terdapat 19.973 kasus 

(KPAN, 2009). Pertumbuhan epidemi yang 

cepat ini disumbang melalui dua modus 

penularan: (i) penggunaan jarum tidak steril 

pada pengguna napza suntik (penasun), dan 

(ii) praktik hubungan seksual yang tidak 

aman atau beresiko.  

Tahun 2017, laju pertumbuhan epidemi 

HIV/AIDS di Indonesia semakin 

mengkhawatirkan. Dokumen Strategi dan 

Rencana Aksi Nasional (SRAN) 

Penanggulangan HIV dan AIDS 2010-2014 

menyatakan, kecuali di tanah Papua, hampir 

semua daerah di Indonesia telah masuk 

dalam kategori epidemi terkonsentrasi 

(concentrated epidemic), dengan pengertian 

prevalensi HIV pada kelompok kunci di atas 

5% dan populasi umum masih di bawah 1%. 

Di Papua, epidemi HIV sudah masuk dalam 

kategori epidemi umum, walaupun masih 

tingkat rendah (low level generalized 

epidemic), dengan prevalensi HIV pada 

penduduk usia 15-49 tahun sebesar 2,4%. 

Prevalensi HIV pada penduduk laki-laki 

maupun perempuan usia 15-49 tahun 

diproyeksikan meningkat dari 0,22% tahun 

2008 menjadi 0,37% tahun 2016. 

Peningkatan ini ditunjukkan munculnya 

kasus baru pada kelompok-kelompok 

populasi kunci, termasuk Wanita Pekerja 

Seks (WPS, baik WPS Langsung maupun 

WPS Tidak Langsung), Pelanggan WPS, 

Penasun, Pasangan Seksual Intim Populasi 

Kunci, Waria, dan Lelaki Suka Lelaki (LSL). 

Peningkatan prevalensi HIV pada perempuan 

juga berdampak terhadap peningkatan kasus 

HIV pada anak. Sementara itu jumlah 

ODHA (orang dengan HIV/AIDS) 

diproyeksikan meningkat dari taksiran 

371.800 pada tahun 2010 menjadi 541.700 

pada tahun 2014 (KPAN, 2010).  

Menurut laporan Direktorat Jenderal 

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan Kementerian Kesehatan RI 

(2012), sampai dengan  bulan Juni tahun 

2012, dari seluruh (33) provinsi di Indonesia, 

Jawa Timur merupakan provinsi terbesar 

kedua (di bawah DKI Jakarta) terhadap 

pertumbuhan epidemi HIV dan terbesar 

ketiga (di bawah DKI Jakarta dan Papua) 

terhadap pertumbuhan epidemi AIDS. 

Menurut laporan itu, di Jawa Timur ada 

11.282 (kasus HIV) dan 4.663 (kasus AIDS); 

sementara DKI Jakarta, 20.775 (kasus HIV) 

dan 5.118 (kasus AIDS) (Dirjen PPPL, 

2012). Laporan yang sama juga mencatat, 

bahwa dari sejumlah kabupaten/kota di 

provinsi Jawa Timur, Jember adalah salah 

E 
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satu kabupaten, dengan 140 (kasus HIV) dan 

57 (kasus AIDS). Kabupaten Jember 

menempati rangking 5 terbesar pertumbuhan 

epidemi HIV/AIDS di provinsi ujung Timur 

Pulau Jawa tersebut. 

 

Metode Penelitian 

Tipe penelitian ini kualitatif dan 

metode penelitian etnografi. Unit analisis 

penelitian ini adalah asosiasi-asosiasi dari 

dua kelembagaan sosial lokal pada 

komunitas nelayan yang bersifat pokok 

(utama), yaitu: (i) lembaga ekonomi, dan (ii) 

lembaga agama. Asosiasi dari lembaga 

ekonomi sebagaimana dimaksud adalah 

Paguyuban Nelayan dan Kelompok Arisan; 

sementara asosiasi dari lembaga agama ialah 

Kelompok Pengajian. 

Penelitian ini tidak bermaksud 

mencakup keseluruhan Paguyuban Nelayan, 

Kelompok Pengajian, maupun Kelompok 

Arisan yang ada pada komunitas nelayan. 

Dalam kenyataan faktual, tidak semua 

asosiasi itu sungguh-sungguh eksis. Oleh 

karena itu, Paguyuban Nelayan, Kelompok 

Pengajian, dan Kelompok Arisan yang 

dicakup dalam penelitian ini dipilih dan 

ditentukan secara purposive berdasarkan 

kriteria/alasan eksistensialitasnya, yaitu 

Paguyuban Nelayan, Kelompok Pengajian, 

dan Kelompok Arisan yang secara nyata 

sungguh-sungguh menjalankan fungsi-fungsi 

kelembagaannya. Informasi mengenai 

eksistensialitas ketiga asosiasi kelembagaan 

sosial lokal pada komunitas nelayan tersebut 

diperoleh melalui informasi dari: (i) Kepala 

Desa, dan (ii) Kepala Dusun. 

Jumlah total responden penelitian ini 

sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) 

orang; kesemuanya adalah para nelayan 

anggota  Paguyuban Nelayan, Kelompok 

Pengajian, dan Kelompok Arisan. 

Rinciannya adalah: responden dari anggota 

Paguyuban Nelayan sebanyak 47 (empat 

puluh tujuh) orang; dari Kelompok Pengajian 

sebanyak 40 (empat puluh) orang; dan, 

sejumlah 38 (tiga puluh delapan) orang dari 

Kelompok Arisan. Responden dipilih dan 

ditentukan secara purposive sampling 

berdasarkan kesediaan/kesukarelaan para 

nelayan anggota asosiasi untuk menjadi 

responden penelitian. 

Informan dalam penelitian ini terdiri 

dari sejumlah pihak yang ditentukan secara 

purposive berdasarkan kriteria/alasan 

pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki, 

baik yang terkait HIV/AIDS maupun yang 

terkait dengan kelembagaan sosial lokal pada 

komunitas nelayan di wilayah pesisir Selatan 

Kabupaten Jember beserta asosiasi-

asosiasinya. 
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Hasil Dan Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa 

secara umum, kelembagaan sosial lokal pada 

komunitas nelayan di Kabupaten Jember 

terlihat untuk didayagunakan sebagai bagian 

yang integrated dari strategi pencegahan 

penularan HIV/AIDS. Temuan hasil angket 

menunjukkan, secara umum responden 

anggota asosiasi-asosiasi kelembagaan sosial 

lokal pada komunitas nelayan menilai 

“baik/setuju”, terhadap  proses pelaksanaan 

programPenyuluhan/KIE (beserta semua 

komponen yang tercakup di dalamnya, baik 

komponen narasumber, materi, metode dan 

media/alat bantu, maupun komponen 

jadwal). Pertanyaannya, mengapa responden 

memberikan penilaian seperti itu 

(baik/setuju)?, apa faktor-faktor yang 

mempengaruhi penilaian responden tersebut?   

Temuan hasil indepth interview 

menunjukkan, ada 2 (dua) faktor yang dapat 

diduga mempengaruhi penilaian responden  

tersebut. Pertama, faktor minimnya 

responden terpapar informasi tentang 

HIV/AIDS. Semua responden mengaku, 

bahwa selama ini mereka  tidak pernah 

terpapar informasi tentang HIV/AIDS, baik 

karena lemahnya ekspose informasi dari 

pihak/instansi yang berwenang maupun 

karena karakteristik pekerjaan nelayan yang 

memang sangat menyita waktu ketika 

mereka melaut. Lemahnya ekspose informasi 

tentang HIV/AIDS kepada komunitas 

nelayan memang diakui oleh KPA 

Kabupaten Jember. 

Minimnya keterpaparan informasi 

pada gilirannya membuat semua responden 

melihat bahwa program Penyuluhan/KIE itu 

(beserta semua komponen yang tercakup di 

dalamnya) sebagai “sesuatu” yang baru, 

menarik,  dan bahkan penting. Kedua, faktor 

akomodativitas komponen-komponen di 

dalam proses pelaksanaan program 

Penyuluhan/KIE tentang HIV/AIDS terhadap 

karakteristik sistem sosio-kultural dan agama 

yang melembaga ditengah-tengah kehidupan 

komunitas nelayan setempat. Misalnya, 

melibatkan unsur rohaniawan atau tokoh 

agama Islam, selain juga melibatkan unsur 

akademisi dan praktisi sebagai narasumber 

program Penyuluhan/KIE ini. Mengapa?. 

Semua responden, bahkan seluruh komunitas 

nelayan, adalah pemeluk agama Islam. 

Kecuali itu, etnisitas mayoritas responden, 

bahkan juga mayoritas komunitas nelayan, 

adalah orang Madura. Islam dan Madura 

merupakan dua entitas yang sulit dipisahkan. 

Bagi orang Madura, Islam merupakan way of 

life. Madura = Islam; sebaliknya, bukan 

orang Madura jika tidak Islam. Implikasinya, 

status dan peran rohaniawan/tokoh agama 

Islam -“guru”, teristimewa “kyae”/kyai-

sangat istimewa (melebihi para pejabat 

birokrasi pemerintahan) dalam kehidupan 
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sosial komunitas etnik Madura. Mereka 

bukan saja dipandang memiliki otoritas 

mengajarkan ilmu agama, tapi juga 

merupakan penerus para nabi yang bertugas 

membina umat (Wiyata, 2002). Ucapan 

mereka sangat didengar, diperhatikan, dan 

ditaati. Oleh karena itu, melibatkan  

rohaniawan/tokoh agama Islam, khususnya 

dalam semua kegiatan dan urusan yang 

berkaitan dengan komunitas etnik Madura, 

tidak saja dipandang penting, tapi bahkan 

sangat fundamental. Pentingnya melibatkan 

unsur rohaniawan/tokoh agama Islam dalam 

pencegahan penularan HIV/AIDS ini 

sebenarnya telah disadari oleh beberapa 

lembaga donor, peneliti, dan para penggiat 

masalah HIV/AIDS (FHI, 2007; BKKBN 

dan UNFPA, 2007; Kelly, 2003). Laporan 

dari FHI tentang peran rohaniawan/tokoh 

agama Islam terhadap permasalahan 

HIV/AIDS di Timur Tengah dan Afrika 

Utara (FHI, 2007) menyebutkan, bahwa 

mereka merupakan aktor penting di 

masyarakat karena mempunyai legitimasi 

dan tinggal dalam waktu lama di masyarakat 

yang bersangkutan. Mereka juga dianggap 

dapat memainkan peran penting dalam 

mengubah persepsi masyarakat terhadap 

HIV/AIDS; meningkatkan kesadaran 

masyarakat mengenai transmisi HIV/AIDS, 

pengurangan stigma dan diskriminasi 

terhadap ODHA. Kondisi seperti itu juga 

ditemukan di Malaysia dan Thailand. Di dua 

Negara yang disebut terakhir ini, 

rohaniawan/tokoh agama Islam terbukti 

mampu berperan dalam mengurangi 

cepatnya pertumbuhan jumlah kasus 

HIV/AIDS (BKKBN dan UNFPA, 2007). 

Contoh yang lain adalah soal jadwal 

pelaksanaan program Penyuluhan/KIE ini 

yang selalu jatuh pada hari Kamis malam 

Jum’at. Jadwal ini tidak ditentukan secara 

sepihak oleh Tim Peneliti, melainkan 

menyesuaikan dengan “waktu luang secara 

kultural” para nelayan. Hari Kamis malam 

Jum’at, bagi komunitas nelayan, khususnya 

nelayan  responden penelitian ini, merupakan 

waktu yang dipercayai memiliki nilai 

“mistis” luar biasa dibandingkan waktu-

waktu (hari-hari) lainnya. Dalam perspektif 

kepercayaan mereka, Kamis malam Jum’at 

adalah waktu khusus bagi makhluk-makhluk 

supranatural yang tak kasat mata penghuni 

laut Selatan mencari korban untuk 

dipersembahkan kepada penguasa laut 

Selatan (Nyi Roro Kidul). Oleh karena itu, 

dapat dipahami jika dalam realitas kehidupan 

sehari-hari mereka pada umumnya 

menghindari melaut pada hari Kamis malam 

Jum’at tersebut. Bukan saja karena 

dipercayai sangat rawan dan berbahaya bagi 

keselamatan jiwa mereka, tapi juga diyakini 

“sobung barokah” (tidak memberi berkah). 

Artinya,  seberapapun besarnya hasil melaut 
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yang diperoleh pada hari Kamis malam 

Jum’at, tetap saja dinilai sia-sia, karena 

diyakini tidak akan memberikan manfaat 

apapun bagi kehidupan mereka.  

Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan adanya perbedaan penilaian 

responden terhadap proses pelaksanaan 

program Penyuluhan/KIE. Penilaian 

responden anggota Paguyuban Nelayan 

mendapatkan angka rata-rata (rate) sebesar   

(dari nilai tertinggi 5 dalam skala Likert). 

Sementara itu, penilaian responden anggota 

Kelompok Pengajian mendapatkan angka 

rata-rata (rate) sebesar 4,67 (dari nilai 

tertinggi 5 dalam skala Likert). Sementara itu 

penilaian responden anggota Kelompok 

Arisan mendapatkan angka rata-rata (rate) 

sebesar 4,56 (dari nilai tertinggi 5 dalam 

skala Likert). Intinya adalah penilaian 

responden anggota Kelompok Pengajian 

“lebih tinggi” dibandingkan penilaian 

responden anggota Kelompok Arisan 

maupun Paguyuban Nelayan. 

Pertanyaannya, mengapa ada 

perbedaan penilaian responden terhadap 

proses pelaksanaan program 

Penyuluhan/KIE?, Mengapa penilaian 

responden anggota Kelompok Pengajian 

“lebih tinggi” dibandingkan penilaian 

responden anggota Kelompok Arisan 

maupun Paguyuban Nelayan?. Hal ini 

kiranya sangat bertemali dengan karakteristik 

inheren masing-masing asosiasi 

kelembagaan sosial lokal pada komunitas 

nelayan. Berbeda dengan Paguyuban 

Nelayan yang bersifat profan maupun 

Kelompok Arisan yang bersifat profan-

religius, Kelompok Pengajian merupakan 

asosiasi kelembagaan sosial lokal pada 

komunitas nelayan yang sepenuhnya bersifat 

religius. Sifat religius dari Kelompok 

Pengajian ini tampak nyata pada aksentuasi 

tujuan (membina para anggotanya agar 

menjadi lebih dekat kepada Allah SWT) dan 

kegiatan-kegiatan pokok yang 

diselenggarakannya (Yasinan, Tahlilan, dan 

I’tiba atau Dhiba’an, ceramah agama, serta 

medium untuk  mendoakan anggota keluarga 

yang sudah meninggal dunia). Oleh karena 

sebagai asosiasi memiliki karakteristik 

inheren seperti itu, maka tidak 

mengherankan, jika kemudian religiusitas 

anggota Kelompok Pengajian secara 

kualitatif lebih baik dibandingkan anggota 

Kelompok Arisan maupun Paguyuban 

Nelayan. Pada gilirannya, menjadi sesuatu 

yang tidak mengherankan pula, jika akhirnya 

respon/penilaian mereka menjadi berbeda 

dibandingkan respon/penilaian dari anggota 

dua asosiasi lainnya. Motif agama (ibadah, 

takut dosa, takut hukuman berat dari Allah 

SWT, dan lain-lain)  merupakan motif dasar 

yang selalu hadir dan memberi kerangka 

pada keseluruhan respon/penilaian mereka. 
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Hal ini dapat menjelaskan mengapa penilaian 

responden anggota Kelompok Pengajian 

terhadap fisibilitas proses pelaksanaan 

programPenyuluhan/KIE berbeda (“lebih 

tinggi”) dibandingkan penilaian responden 

anggota Kelompok Arisan maupun 

Paguyuban Nelayan. 

 

Kelembagaan Sosial Lokal Dan Upaya 

Pencegahan HIV AIDS 

Menurut logika teori perubahan 

perilaku, pengetahuan seseorang akan 

meningkat jika ada tambahan pengetahuan. 

Meningkatnya pengetahuan yang dimiliki 

seseorang pada gilirannya akan membawa 

efek simultan terhadap perubahan sikap atau 

kesadaran dan perubahan perilaku atau 

tindakannya. Pengetahuan yang baik dan 

benar merupakan landasan tumbuhnya sikap 

atau kesadaran yang baik dan benar. Pada 

akhirnya, sikap atau kesadaran yang baik dan 

benar, merupakan dasar berkembangnya 

perilaku atau tindakan yang baik dan benar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan, 

bahwa secara umum logika teori perubahan 

perilaku memang terbukti kebenarannya. 

Pertama, pelaksanaan program 

Penyuluhan/KIE tentang HIV/AIDS secara 

nyata telah berhasil meningkatkan 

pengetahuan tentang HIV/AIDS responden 

anggota asosiasi-asosiasi kelembagaan sosial 

lokal pada komunitas nelayan. Pada 

Kelompok Pengajian, pelaksanaan program 

Penyuluhan/KIE berhasil meningkatkan 

pengetahuan responden anggotanya sebesar 

82,50%. Pada Kelompok Arisan, 

pelaksanaan program Penyuluhan/KIE 

berhasil meningkatkan pengetahuan 

responden anggotanya sebesar 78,95%. Pada 

Paguyuban Nelayan, pelaksanaan program 

Penyuluhan/KIE secara nyata berhasil 

meningkatkan pengetahuan responden 

anggotanya sebesar 76,60%. Kedua, 

meningkatnya pengetahuan (sebagai dampak 

pelaksanaan program Penyuluhan/KIE) 

tersebut secara nyata telah berhasil pula 

memberi efek simultan terhadap  perubahan 

sikap/kesadaran terhadap HIV/AIDS 

responden anggota asosiasi-asosiasi 

kelembagaan sosial lokal pada komunitas 

nelayan. Pada Kelompok Pengajian, 

meningkatnya pengetahuan (sebagai dampak 

pelaksanaan program Penyuluhan/KIE) 

berhasil memberi efek simultan terhadap 

meningkatnya sikap/kesadaran responden 

anggotanya sebesar 2,75. Pada Kelompok 

Arisan, meningkatnya pengetahuan (sebagai 

dampak pelaksanaan program 

Penyuluhan/KIE) berhasil memberi efek 

simultan terhadap meningkatnya 

sikap/kesadaran responden anggotanya 

sebesar 2,69. Pada Paguyuban Nelayan, 

meningkatnya pengetahuan (sebagai dampak 

pelaksanaan program Penyuluhan/KIE) 
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berhasil memberi efek simultan terhadap 

meningkatnya sikap/kesadaran responden 

anggotanya sebesar 2,63. Ketiga, 

meningkatnya pengetahuan dan 

sikap/kesadaran (sebagai dampak 

pelaksanaan program Penyuluhan/KIE) 

secara nyata telah berhasil pula memberi 

efek simultan terhadap perubahan 

perilaku/tindakan responden anggota 

asosiasi-asosiasi kelembagaan sosial lokal 

pada komunitas nelayan ke arah yang lebih 

bersifat positif-konstruktif dalam konteks 

upaya pencegahan penularan HIV/AIDS. 

Pada Kelompok Pengajian, meningkatnya 

pengetahuan dan sikap/kesadaran responden 

anggotanya (sebagai dampak pelaksanaan 

program Penyuluhan/KIE) berhasil memberi 

efek simultan terhadap peningkatan habituasi 

perilaku abstinensi sebesar 33,33%, dan 

peningkatan habituasi perilaku penggunaan 

kondom (terutama saat melakukan praktik 

hubungan seksual dengan wanita bukan 

pasangan tetap) sebesar 100%. Pada 

Kelompok Arisan, meningkatnya 

pengetahuan dan sikap/kesadaran responden 

anggotanya (sebagai dampak pelaksanaan 

program Penyuluhan/KIE) berhasil memberi 

efek simultan terhadap peningkatan habituasi 

perilaku abstinensi sebesar 28,57%, dan 

peningkatan habituasi perilaku penggunaan 

kondom (terutama saat melakukan praktik 

hubungan seksual dengan wanita bukan 

pasangan tetap) sebesar 100%. Pada 

Paguyuban Nelayan, meningkatnya 

pengetahuan dan sikap/kesadaran responden 

anggotanya (sebagai dampak pelaksanaan 

program Penyuluhan/KIE) berhasil memberi 

efek simultan terhadap peningkatan habituasi 

perilaku abstinensi sebesar 23,81%, dan 

peningkatan habituasi perilaku penggunaan 

kondom (terutama saat melakukan praktik 

hubungan seksual dengan wanita bukan 

pasangan tetap) sebesar 75%. 

Masih terkait dengan perubahan 

perilaku/tindakan, hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa meningkatnya 

pengetahuan dan sikap/kesadaran (sebagai 

dampak pelaksanaan program 

Penyuluhan/KIE) secara nyata ternyata 

belum memberi efek simultan terhadap 

peningkatan habituasi health-seeking 

behavior responden anggota asosiasi-asosiasi 

kelembagaan sosial lokal pada komunitas 

nelayan. Indikasinya,  sampai dengan saat 

pelaksanaan interview dan FGD/Focus 

Group Disscucion yang terakhir: (i) tidak 

ada satupun responden yang mengaku sudah 

melakukan pemeriksaan IMS; (ii)  tidak ada 

satupun responden yang mengaku sudah 

melakukan tes HIV (VCT); (iii) 

memeriksakan diri ke puskesmas/rumah 

sakit, baru sebatas “kehendak/keinginan” 

responden, tapi belum berupa 

perilaku/tindakan aktual.  Mengapa 
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meningkatnya pengetahuan dan 

sikap/kesadaran (sebagai dampak 

pelaksanaan program Penyuluhan/KIE) 

ternyata belum memberi efek simultan secara 

nyata terhadap peningkatan habituasi health-

seeking behavior responden anggota 

asosiasi-asosiasi kelembagaan sosial lokal 

pada komunitas nelayan?. Pengamatan dan 

analisis secara cermat terhadap temuan hasil 

indepth interview maupun FGD 

menunjukkan, ada tiga faktor yang dapat 

diduga berperan terhadap health-seeking 

behavior anggota asosiasi-asosiasi 

kelembagaan sosial lokal pada komunitas 

nelayan, yaitu: (i) karakteristik pekerjaan 

nelayan, (ii) lemahnya program exposures 

(ekspose program HIV/AIDS) oleh 

pihak/instansi berwenang, dan (iii) 

aksesibilitas informasi (kemudahan dan 

kesulitannelayan mengakses berbagai 

informasi dan sarana-prasarana terkait 

HIV/AIDS). Nelayan, sebagai sebutan untuk 

suatu jenis pekerjaan yang berhubungan 

dengan aktivitas menangkap ikan di laut, 

memiliki kharakteristik khas yang berbeda 

dengan karakteristik pekerjaan lainnnya. 

Pertama,pekerjaan itu beresiko tinggi. Jarak 

antara hidup dan mati demikian tipis. Sebab,  

sewaktu-waktu, laut yang seolah tenang dan 

damai itu dapat berubah seketika menjadi 

arena maut. Kedua, pekerjaan menangkap 

ikan di laut itu penuh dengan spekulasi. 

Bekerja di laut sama dengan “bermain judi”, 

karena nelayan tidak pernah mampu 

memprediksi berapa pendapatan yang akan 

diperoleh. Semuanya bersifat raba-raba dan 

tidak pasti, sehingga pendapatan mereka 

sangat fluktuatif, dan akhirnya, kemiskinan 

menjadi realitas umum kehidupan mereka. 

Ketiga, pekerjaan menuntut mobilitas tinggi. 

Dan keempat, pekerjaan itu sangat menyita 

waktu. Karakteristik pekerjaan yang 

sedemikian itu membuat nelayan punya 

apresiasi khas tentang kesehatan. Bagi 

mereka, kesehatan itu memang penting, tapi 

bukan prioritas hidup. Sebab, yang menjadi 

prioritas hidup bagi mereka sejatinya adalah 

perjuangan mempertahankan survivalitas 

hidup itu sendiri, yaitu “makan”, bukan 

“sehat”. Dengan makan orang bisa 

sehat.Tapi, orang sehat belum tentu bisa 

makan. Hal ini bisa menjelaskan mengapa  

meningkatnya pengetahuan dan 

sikap/kesadaran (sebagai dampak 

pelaksanaan program Penyuluhan/KIE) 

belum mampu memberi efek simultan 

terhadap peningkatan habituasi health-

seeking behavior responden anggota 

asosiasi-asosiasi kelembagaan sosial lokal 

pada komunitas nelayan. 

Semua responden mengaku, selama 

ini mereka tahu keberadaan RSUD Soebandi, 

RSUD Balung, serta PKM Puger.Tapi, tidak 

satupun responden tahu macam-macam 
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layanan terkait HIV/AIDS di ketiga institusi 

kesehatan milik Pemkab Jember tersebut. 

Kecuali itu, responden pada umumnya juga 

punya image negatif terhadap ketiganya. 

Selain dipandang birokratis, ketiga institusi 

kesehatan itu juga dinilai cenderung lamban 

dalam memberikan pelayanan kepada pasien. 

Bagi nelayan, yang menempatkan soal 

kesehatan bukan sebagai prioritas hidup, 

image negatif semacam itu sudah barang 

tentu sangat mempengaruhi habituasi health-

seeking behavior mereka. 

Terakhir, hasil penelitian ini 

menunjukkan, bahwa peningkatan 

pengetahuan, sikap/kesadaran, dan 

perilaku/tindakan terkait HIV/AIDS (sebagai 

dampak pelaksanaan program 

Penyuluhan/KIE) pada responden anggota 

Kelompok Pengajian lebih tinggi 

dibandingkan pada responden anggota 

Kelompok Arisan dan Paguyuban Nelayan. 

Sebelum  program Penyuluhan/KIE 

dilaksanakan, responden anggota Kelompok 

Pengajian memang memiliki pengetahuan, 

sikap/kesadaran, dan perilaku/tindakan 

terkait HIV/AIDS sedikit lebih baik 

dibandingkan yang dimiliki responden 

anggota Kelompok Arisan dan Paguyuban 

Nelayan. Modal dasar ini menjadi kian 

sempurna ketika disandingkan dengan 

karakteristik inheren Kelompok Pengajian 

sebagai asosiasi yang sepenuhnya bersifat 

religius. Sifat religius dari Kelompok 

Pengajian ini tampak nyata pada aksentuasi 

tujuan (membina para anggotanya agar 

menjadi lebih dekat kepada Allah SWT.) dan 

kegiatan-kegiatan pokok yang 

diselenggarakannya (Yasinan, Tahlilan,  dan 

I’tiba atau Dhiba’an, ceramah agama, serta 

medium untuk  mendoakan anggota keluarga 

yang sudah meninggal dunia). Oleh karena 

sebagai asosiasi memiliki karakteristik 

inheren seperti itu, maka, tidak 

mengherankan, jika kemudian religiusitas 

anggota Kelompok Pengajian secara 

kualitatif lebih baik dibandingkan anggota 

Kelompok Arisan maupun Paguyuban 

Nelayan. Kelebihan religiusitas anggota 

Kelompok Pengajian yakni mempengaruhi 

kebutuhan mereka untuk mencari dan 

menambah wawasan tentang HIV/AIDS. Hal 

ini dapat menjelaskan mengapa peningkatan 

pengetahuan, sikap/kesadaran, dan 

perilaku/tindakan terkait HIV/AIDS (sebagai 

dampak pelaksanaan program 

Penyuluhan/KIE) pada responden anggota 

Kelompok Pengajian akhirnya menjadi lebih 

tinggi dibandingkan pada responden anggota 

Kelompok Arisan dan Paguyuban Nelayan. 

 

Simpulan 

Secara umum, kelembagaan sosial 

lokal pada komunitas nelayan di Kabupaten 

Jember fisibel dan efektif untuk 
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didayagunakan sebagai bagian yang 

integrated dari strategi pencegahan 

penularan HIV/AIDS.  

Fisibilitas strategi ini ditunjukkan 

oleh temuan-temuan hasil penelitian (angket) 

tentang penilaian responden anggota 

asosiasi-asosiasi kelembagaan sosial lokal 

pada komunitas nelayan terhadap proses 

pelaksanaan programPenyuluhan/KIE. 

Temuan hasil penelitian dimaksud 

menunjukkan, secara umum responden 

anggota asosiasi-asosiasi kelembagaan sosial 

lokal pada komunitas nelayan menilai 

“baik/setuju”, baik terhadap  komponen 

narasumber, komponen materi, komponen 

metode dan media/alat bantu, maupun 

komponen jadwal yang tercakup di dalam 

proses pelaksanaan program 

Penyuluhan/KIE. Sementara itu, temuan 

hasil penelitian lainnya (indepth interview) 

menunjukkan, ada 2 (dua) faktor yang 

mempengaruhi penilaian responden  tersebut. 

Pertama, faktor minimnya responden 

terpapar informasi tentang HIV/AIDS, baik 

karena lemahnya ekspose informasi dari 

pihak/instansi yang berwenang maupun 

karena karakteristik pekerjaan nelayan yang 

memang sangat menyita waktu. Minimnya 

keterpaparan informasi pada gilirannya 

membuat responden melihat serta 

memandang program Penyuluhan/KIE itu 

(beserta semua komponen yang tercakup di 

dalamnya) sebagai “sesuatu” yang baru, 

menarik,  dan bahkan penting. Kedua, faktor 

akomodativitas komponen-komponen di 

dalam proses pelaksanaan program 

Penyuluhan/KIE tentang HIV/AIDS terhadap 

karakteristik sistem sosio-kultural dan agama 

yang melembaga ditengah-tengah kehidupan 

komunitas nelayan setempat. Misalnya, 

melibatkan unsur rohaniawan/tokoh agama 

Islam sebagai narasumber program 

Penyuluhan/KIE. Contoh yang lain adalah, 

jadwal pelaksanaan program 

Penyuluhan/KIE yang menyesuaikan dengan 

“waktu luang secara kultural” yang dimiliki 

para nelayan. 

Adapun efektivitas atas strategi 

pencegahan penularan HIV/AIDS melalui 

kelembagaan sosial lokal pada komunitas 

nelayan ini ditunjukkan oleh temuan-temuan 

hasil penelitian sebagai berikut.Pertama, 

pelaksanaan program Penyuluhan/KIE 

tentang HIV/AIDS secara nyata telah 

berhasil meningkatkan pengetahuan tentang 

HIV/AIDS responden anggota asosiasi-

asosiasi kelembagaan sosial lokal pada 

komunitas nelayan. Kedua yakni 

meningkatnya pengetahuan (sebagai dampak 

dari pelaksanaan program Penyuluhan/KIE) 

tersebut secara nyata telah berhasil pula 

memberi efek simultan terhadap perubahan 

sikap/kesadaran terhadap HIV/AIDS 

responden anggota asosiasi-asosiasi 
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kelembagaan sosial lokal pada komunitas 

nelayan. Ketiga, meningkatnya pengetahuan 

dan sikap/kesadaran (sebagai dampak 

pelaksanaan program Penyuluhan/KIE) 

secara nyata telah berhasil pula memberi 

efek simultan terhadap perubahan 

perilaku/tindakan responden anggota 

asosiasi-asosiasi kelembagaan sosial lokal 

pada komunitas nelayan. 

Perubahan perilaku ini terutama 

terjadi pada peningkatan habituasi 

perilaku/tindakan yang aman/tidak beresiko 

mengakibatkan penularan HIV/AIDS 

(perilaku abstinensi dan penggunaan 

kondom); sementara perubahan 

perilaku/tindakan yang lain, yaitu 

peningkatan habituasi health-seeking 

behavior, belum tampak terjadi. Temuan-

temuan hasil penelitian ini sesuai dengan 

logika teori perubahan perilaku yang 

menyatakan bahwa pengetahuan seseorang 

akan meningkat jika ada tambahan 

pengetahuan; meningkatnya pengetahuan 

yang dimiliki seseorang pada gilirannya akan 

membawa efek simultan terhadap perubahan 

sikap/kesadaran dan perubahan 

perilaku/tindakannya. 
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