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SUMMARY 

This study stems from the irony of life experiences experienced by people living with 

HIV, especially when MUI declared the prohibition of marriage of three women living with HIV 

in 1997 in South Sulawesi. The incident occurred in the early days of HIV disease progression in 

Indonesia, which then makes people especially women have a great fear of the HIV disease. In 

the process, these fears can eventually kill their right to family life. The research aims to 

understand how women PLHIV current knowledge related to the disease and how women 

construct PLHIV about family life at the moment. 

This study used a qualitative approach with social definition paradigm using the theory of 

social construction Peter L.Berger. Collecting data through in-depth interviews with four women 

PLHIV certain criteria. 

The result, for PLHIV women who have a lot of knowledge about the disease, family life 

is constructed as the last living destination, source of happiness, and source of motivation to 

recover. Advances in science and technology today makes PLHIV optimistic in rebuilding a 

happy family like any other normal women given that their previously been married to her first 

husband and their first child was HIV-negative status. For women PLHIV who have little 

knowledge and have a bad experience related HIV disease, as well as the husband's family life 

with the three ex-wife, they construct the family as a place to implement role perfectly. They 

consider HIV a disease strongly inhibit the formation of new families are perfect, plus the fact 

that one of his children also infected with HIV, thus making it not want to marry again after her 

first husband died of HIV. 
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RINGKASAN 

Penelitian ini bermula dari ironi pengalaman hidup yang dialami oleh ODHA, khususnya 

ketika MUI menyatakan haramnya pernikahan tiga ODHA perempuan  pada tahun 1997 di 

Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada masa awal perkembangan penyakit HIV di 

Indonesia, yang kemudian membuat masyarakat khususnya perempuan memiliki ketakutan yang 

besar terhadap penyakit HIV. Dalam prosesnya, ketakutan tersebut nantinya dapat membunuh 

hak mereka untuk hidup berkeluarga. Penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana 

pengetahuan perempuan odha saat ini berkaitan dengan penyakitnya dan bagaimana perempuan 

odha mengkonstruksi tentang hidup berkeluarga pada saat ini. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma definisi sosial 

dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L.Berger. Pengumpulan data melalui 

wawancara mendalam kepada empat perempuan odha dengan kriteria tertentu. 

Hasilnya, bagi perempuan odha yang memiliki banyak pengetahuan mengenai 

penyakitnya, hidup berkeluarga dikonstruksikan sebagai tujuan hidup terakhir, sumber 

kebahagiaan, dan sumber motivasi untuk sembuh. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

pada saat ini membuat ODHA optimis dalam membangun kembali sebuah keluarga bahagia 

seperti perempuan normal yang lainnya mengingat bahwa sebelumnya mereka pernah menikah 

dengan suami pertama dan anak pertama mereka berstatus HIV negatif. Bagi perempuan odha 

yang memiliki sedikit pengetahuan dan memiliki pengalaman yang buruk terkait penyakit , serta 

kehidupan keluarga suami dengan ketiga mantan istrinya, mereka mengkonstruksi keluarga 

sebagai tempat melaksanakan peran secara sempurna. Mereka menganggap penyakit HIV sangat 

menghambat terbentuknya keluarga baru yang sempurna, ditambah kenyataan bahwa salah satu 

anaknya turut terinfeksi HIV, sehingga membuatnya tidak ingin menikah  lagi setelah suami 

pertama meninggal dunia akibat HIV. 

 

Kata kunci : Perempuan , konstruksi sosial, hidup berkeluarga 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

HIV atau Human Immunodeficiency Virus berdasarkan adalah virus yang menyerang sel 

darah putih di dalam tubuh (limfosit) yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. 

Sedangkan, AIDS (Aquired Immunodeficiency Syndrome) adalah suatu penyakit menular yang 

diakibatkan oleh virus  (Human Immunodeficiency Virus) (Departemen Kesehatan, 2006). Kisah 

memprihatinkan seorang perempuan bernama Lulu penderita HIV/AIDS pada tahun 2003 yang 

berasal dari Kota Surabaya merasa sudah tidak sanggup lagi menerima kenyataan bahwa dirinya 
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terinfeksi virus mematikan itu, bahkan penyakit tersebut sempat membuatnya melakukan 

tindakan percobaan bunuh diri sebanyak dua kali dengan cara menenggak racun serangga 

(Kaltimpost, 2012). Ini menunjukkan bahwa betapa penyakit HIV/AIDS tersebut mampu 

membuat orang merasa kehilangan harapan sekalipun harapan itu hanya sekedar harapan untuk 

bertahan hidup, maka bagaimana dengan harapan yang lain.  

 Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya tahun 2012 tercatat  bahwa 

kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun semakin meningkat, sampai pada tahun 2012 jumlah 

komulatif kasus  dan AIDS sebanyak 5.863 orang dan data ini membuat Surabaya menempati 

peringkat pertama kasus pengidap HIV/AIDS terbanyak se-Provinsi Jawa Timur (Imroatul, 

2012). Keadaan ini memiliki dua kemungkinan, yaitu apakah pemerintah Kota Surabaya yang 

belum serius dalam menangani kasus ini atau justru data ini dianggap sebagai sebuah 

keberhasilan dalam mengungkap kasus HIV/AIDS secara lebih transparan melalui kesadaran 

untuk melakukan tes . Pada tahun 2014 berdasarkan data Dinas Kesehatan keadaan tersebut 

mulai berubah, tahun 2013 terdapat 754 kasus dengan rincian 501  dan 253 AIDS. Pada periode 

Januari hingga Mei 2014 terdapat sebanyak 281 kasus dengan rincian 171  dan 110 AIDS 

(Detiknews, 2014). 

 Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2013) faktor risiko 

yang memiliki jumlah terbanyak adalah adanya hubungan heteroseksual yang dilakukan oleh 

penderita HIV/AIDS baik yang dilakukan dengan sesama penderita  maupun yang negatif 

terinfeksi HIV/AIDS. Faktor risiko heteroseksual selalu menempati posisi terbanyak dikarenakan 

beberapa faktor, diantaranya adalah adanya ketidaktahuan status  yang menginfeksinya sehingga 

tidak melakukan tindakan pencegahan pada saat berhubungan seksual, secara sengaja penderita 

tidak terbuka atas status sebagai yang terinfeksi  kepada pasangannya sehingga turut terinfeksi , 



4 
 

serta kemungkinan adanya kesengajaan dari kedua belah pihak atau salah satu pihak untuk tidak 

melakukan tindakan pencegahan penularan  kepada pasangannya. 

Berdasarkan data dari  Kementerian Kesehatan RI (2013) penderita AIDS secara 

komulatif lebih besar laki-laki dibandingkan perempuan yaitu sebesar 64,8 persen. WHO (1994) 

menyatakan bahwa penularan dari laki-laki yang positif terinfeksi  kepada perempuan lebih 

efisien dibandingkan penularan dari perempuan yang positif  kepada laki-laki. Pada tahun 2004 

UNAIDS merilis hasil studi yang menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan tertular dengan 

kemungkinan perempuan tertular  2,5 kali dibandingkan laki-laki.  

Salah satu yang menjadi kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow adalah 

kebutuhan untuk dicintai yang secara lebih lanjut berujung pada sebuah harapan untuk 

membangun suatu keluarga (Maslow, 2006). Pada tahap kehidupan selanjutnya, seorang 

perempuan yang belum menikah pada usia produktif memiliki rencana untuk membangun suatu 

keluarga disertai dengan usaha untuk memenuhi fungsi-fungsi dalam keluarga terutama fungsi-

fungsi pokok dalam keluarga. Fungsi-fungsi pokok tersebut  meliputi fungsi biologik, fungsi 

afeksi, dan fungsi sosialisasi (Khairudin, 2008: 48-49) . Perempuan di dalam keluarga memiliki 

peran untuk melakukan fungsi biologik salah satunya adalah fungsi untuk melakukan reproduksi.  

Sebuah keluarga yang sempurna adalah ketika antar bagian keluarga mampu berperan untuk 

menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Kesempurnaan  itu hanya sebuah 

pengharapan, kita hidup dalam kehidupan yang nyata, yang tidak akan pernah lepas dari 

kekurangan. Jika pada kenyataannya banyak orang yang memiliki ketakutan karena merasa tidak 

mampu  menjalankan salah satu fungsi, maka bukan berarti orang tersebut tidak berhak untuk 

membangun sebuah keluarga, tidak terkecuali bagi perempuan penderita HIV/AIDS. 
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Tabel Perkiraan Risiko Dan Waktu Penularan  Dari Ibu Ke Bayi 
Waktu Risiko 

Selama kehamilan 5-10 % 

Ketika persalinan 10-20 % 

Melalui air susu ibu 10-15 % 

Keseluruhan risiko penularan 25-45 % 
Sumber : Pedoman Nasional PMTCT 

 

Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2012) turut memperkuat 

ketakutan mereka karena penularan HIV/AIDS dari suami kepada ibu rumah tangga dan 

penularan dari ibu positif  kepada bayi-bayi yang dilahirkan pada tahun 2011 telah mengalami 

peningkatan. Sekedar memiliki harapan untuk bertahan hidup saja mereka sudah merasa berat, 

maka bagaimana dengan harapan untuk membangun suatu keluarga dengan banyak konsekuensi 

yang harus mereka terima, bagaimana mereka selanjutnya mengkonstruksi tentang sebuah 

keluarga dengan kondisinya tersebut khususnya bagi perempuan penderita HIV/AIDS. 

Perempuan baik-baik yang harus menerima kenyataan bahwa dirinya terinfeksi HIVdari 

pasangannya harus stigma masyarakat yang masih menganggap bahwa perempuan HIV adalah 

perempuan “nakal”. Hal ini akan menjadi semakin sulit bagi perempuan HIV untuk dapat 

memotivasi diri mereka sendiri memenuhi hak-hak dasar mereka sebagai perempuan dan 

manusia sebagaimana umumnya. 

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa dalam proses menghasilkan keturunan menjadi 

sumber ketakutan bagi para calon ibu, khususnya mereka yang terinfeksi HIV/AIDS, karena 

mereka berkeyakinan kondisi tersebut dapat menularkan virus yang sama kepada bayi mereka 

bahkan juga kepada saudara mereka yang sering melakukan aktifitas bersama (Haroen, 2008). 

Bagi perempuan yang telah berkeluarga, posisi yang lemah dibandingkan suami membuat 

mereka turut menjadi penderita HIV/AIDS dari suami yang terlebih dahulu terinfeksi .  Namun 

dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa keadaan tersebut tidak selalu membuat sang istri 
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menjadi takut berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom, hal ini dikarenakan pasangan 

tersebut memiliki keinginan yang sama yaitu  memiliki keturunan (Afrisahayu, 2012). Hasil 

penelitian lain menunjukkan istri seorang anak buah kapal yang tidak yakin akan kesetiaan 

suami, tetapi suami tetap mengingkari tuduhan tersebut akan sulit melaksanakan program 

pencegahan HIV/AIDS. Mereka tidak mempunyai sikap tawar menawar dalam mengusulkan 

penggunaan kondom oleh suaminya. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas maka dapat terlihat bahwa penderita HIV/AIDS 

memiliki hambatan-hambatan terkait dengan virus berbahaya yang mengifeksi mereka, baik bagi 

mereka yang sudah berkeluarga maupun bagi mereka yang masih lajang. Hambatan itu seakan 

muncul dari berbagai arah dan berbagai sisi kehidupan, meskipun pemerintah telah memiliki 

komitmen untuk mengatasi masalah ini, tetapi jika seseorang terlanjur terinfeksi  maka 

setidaknya dia tidak dapat menghindari ketakutan-ketakutan yang mucul pada masa awal-awal 

terinfeksi. Ketakutan-ketakutan tersebut tentu saja sangat berkaitan dengan penyesuaian dengan 

konstruksi sosial yang ada demi mencapai pengharapan-pengharapan yang telah ditentukan oleh 

masyarakat. Penelitian ini lebih memfokuskan permasalahan pada konstruksi berkeluarga di 

tengah-tengah hambatan yang ada bagi perempuan penderita HIVAIDS di kota Surabaya 

Fokus Penelitian 

1. Bagaimana pengetahuan perempuan penderita HIV/AIDS tentang penyakitnya dan seputar 

kehidupan keluarga odha yang lain? 

2. Bagaimana konstruksi sosial berkeluarga bagi perempuan penderita HIV/AIDS  

Manfaat 

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah, 
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1. Sebagai acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik pada penelitian yang berkaitan 

dengan HIV/AIDS. 

2. Memberikan sumbangan akademik pada mata kuliah sosiologi kesehatan, perilaku 

menyimpang, sosiologi keluarga, sosiologi agama, sosiologi gender. 

Sedangkan, manfaat praktis dari penelitian ini adalah, 

1. Memudahkan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan 

penderita HIV/AIDS. 

2. Membantu masyarakat agar lebih memperlakukan para perempuan penderita HIV/AIDS 

sama seperti perempuan lain yang memiliki hak yang sama tanpa ada diskriminasi. 

KAJIAN TEORITIK 

Peter Berger bersama Thomas Luckmann menjelaskan secara khusus gagasan tentang 

“manusia dalam  masyarakat” dan  masyarakat dalam manusia” dalam bukunya yaitu The Social 

Construction of Reality: A Treatise in the Sosiology of Knowledge. Realitas kehidupan sehari-

hari menjadi hal yang terpenting dalam karya mereka bagi analisis sosiologi, karena setiap 

individu menghadapi dan  mengalami realitas tersebut dalam setiap kesehariannya. 

Sesungguhnya dalam pandangan Berger dan Luckmann bahwa individu mengalami realitas 

kehidupan sehari-sehari tidak secara individu dan sendirian melainkan bersama orang lain. 

Realitas tersebut tertuang dalam sebuah interaksi tatap muka yang terjalin diantara individu satu 

dengan individu yang lain, meskipun memungkinkan tanpa tatap muka namun interaksi tatap 

muka tidak dapat terlepas dari realitas kehidupan sehari-hari (Berger dan Luckman, 2012: 41).  

Berkaitan dengan konsep dialektika Berger yang terdiri dari proses obyektivasi, 

eksternalisasi, dan internalisasi, pada dasarnya ketiga proses tersebut merupakan proses yang 

dibutuhkan dalam membentuk realitas sosial sebagai hasil dari konstruksi manusia. Pembentukan 
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konstruksi itu sendiri merupakan hasil dari proses obyektivasi dan eksternalisasi dalam konsep 

dialektika Berger dan proses internalisasi sebagai proses yang berjalan selanjutnya (Berger dan 

Luckman, 2012: xx). 

Obyektivasi merupakan proses pengobjekan yang menampilkan ekspresi-ekspresi 

manusia yang menghasilkan objek-objek tertentu baik objek secara fisik maupun secara sosial 

yang mengandung makna-makna subjektif dari pencipta objek, maka bukan bentuk fisik yang 

menjadi penekanannya, melainkan makna subjektif terdapat dalam  proses interaksi. Tetapi yang 

perlu diingat adalah bahwa makna subyektif dari pencipta objek akan dapat dipahami jika ia 

ditampilkan dalam bentuk yang objektif. Makna subjektif yang berasal dari pencetus objek-objek 

tidak akan pernah dapat dipahami oleh orang lain jika tidak dikomunikasikan secara lebih luas, 

dan bahasa memegang peranan penting tersebut melalui proses interaksi sosial yang terjadi 

(Samuel, 2012: 23). 

Berger dalam teorinya melihat masyarakat dalam dua sisi yang berbeda, yaitu masyarakat 

sebagai realitas obyektif dan masyarakat sebagai realitas subyektif. Masyarakat sebagai realitas 

obyektif terbentuk karena adanya individu yang mengeksternalisasikan dirinya. Eksternalisasi 

dalam hal ini memiliki arti sebuah proses dimana individu mengungkapkan subjektivitasnya 

melalui aktivitasnya masing-masing. Manusia mengalami proses ini selama hidupnya secara 

terus menerus, namun manusia memiliki kecenderungan untuk mengulang aktivitas yang sama 

yang pernah dilakukan dalam teori Berger hal ini disebut sebagai habitualisasi (Samuel, 2012: 

72-73).  

 Proses tipifikasi menjadi tahapan selanjutnya yang terjadi setelah proses habitualisasi 

dimana proses-proses tersebut berlangsung dalam tataran sosial bukan lagi individu. Pada intinya 
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masyarakat terbentuk karena adanya kumpulan individu yang memiliki pengalaman bersama 

(Samuel, 2012:74). 

Proses terakhir yang bertujuan untuk mempertahankan makna obyektif dalam masyarakat 

adalah melalui proses legitimasi. Legitimasi sebagai suatu usaha dalam membenarkan makna 

obyektif yang ada dalam masyarakat agar individu dapat menerimanya sebagai sesuatu yang 

bermakna. Legitimasi ini dilakukan baik oleh orang yang awam maupun mereka yang secara 

khusus diberikan wewenang untuk melakukan legitimasi (Samuel, 2012:32-33).  

Masyarakat sebagai realitas subyektif pada awalnya mereka mengalami proses terakhir 

dalam pandangan Berger tentang dialektika yaitu proses internalisasi. Internalisasi adalah 

“pemahaman atau penafsiran yang langsung dari suatu peristiwa obyektif sebagai 

pengungkapan suatu makna” (Berger dan Luckman, 2012: 177). Hasilnya adalah seseorang 

tersebut mendapatkan sebuah pengetahuan yang akan mengendap dalam kesadaran individu. 

METODE  

 Penelitian mengenai konstruksi berkeluarga di kalangan perempuan penderita HIV/AIDS 

ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma definisi sosial dan dalam 

pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara mendalam kepada empat informan. Cara 

untuk mendapatkan informan tersebut adalah melalui odha yang sudah dikenal sebelumnya dan 

melalui poliklinik UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Hasilnya adalah terdapat empat 

informan dalam penelitian ini. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengetahuan Informan Seputar  dan Konstruksi Tentang Hidup Berkeluarga 

 Ira (Merasa seperti 

orang sehat tanpa 

gejala HIV yang 

serius) 

Via (Merasa seperti 

orang sehat tanpa 

gejala HIV yang 

serius)  

Ola (Merasa 

lemas, belum fit, 

tetapi optimis 

sembuh)  

Eva (Merasa seperti 

orang sehat tanpa 

gejala HIV yang serius)  

Usia 32th 22th 23th 36th 

Status Sudah menikah untuk 

kedua kalinya dengan 

laki-laki 20 th  

Sudah menikah untuk 

kedua kalinya, dengan 

adik dari mantan suami 

yang sudah meninggal 

akibat HIV ketika via 

sedang hamil. 

Janda, telah 

bercerai dengan 

suami pertama. 

Janda, karena suaminya 

meninggal akibat HIV. 

Merupakan istri yang 

dari pernikahan ke empat 

almarhum suaminya.  

Pekerjaan Ibu rumah tangga Karyawan minimarket Tidak bekerja Jasa setrika pakaian 

Divonis 

HIV sejak 

8 tahun 3,5 tahun 3 bulan 1 tahun  

Tertular 

dari 

Almarhum Mantan 

suami 

Almarhum Mantan 

suami 

Diduga dari 

mantan suami 

Almarhum Mantan 

suami 

Jumlah & 

status 

HIV anak 

1 dari suami ke 1 (-) 

1 dari suami ke 2 (-) 

1 dari suami ke 1 (-) Tidak memiliki 

anak 

 

2 anak, anak ke 2 (+) 

HIV  

Pengetah

uan  

tentang 

penyakit 

Mengetahui 

penyebab HIV, cara 

penularan HIV, 

gejala HIV dengan 

baik yang berasal dari 

seringnya mengikuti 

pelatihan, seminar, 

dan aktif bertanya 

kepada dokter 

Mengetahui penyebab 

HIV, cara penularan 

HIV, gejala HIV 

dengan baik karena 

berasal dari  

pembekalan LSM. 

Masih dalam 

proses memahami 

HIVmelalui 

internet 

Sekedar mengetahui 

bahwa penyakit HIV 

adalah penyakit 

berbahaya yang dapat 

menyebabkan kematian 

dan diderita oleh 

perempuan “nakal”. 

Pengetah

uan 

tentang 

hidup 

berkeluar

ga di 

kalangan 

perempua

n odha 

Berasal dari 

pelatihan-pelatihan, 

teman di poli UPIPI, 

dan pelayan 

kesehatan. 

Perempuan odha 

sama seperti yang 

lain, memiliki suami 

dan anak dengan 

pengorbanan tertentu. 

Berasal dari 

pengalaman perempuan 

lain di LSM. 

Perempuan odha masih 

bisa hamil dan anaknya 

sehat, dan keluarganya 

tetep bahagia, karena 

justru keluarga sumber 

semangat hidup. 

Berasal dari 

teman di poli 

UPIPI. Meskipun 

HIV positif 

namun tetap bisa 

memiliki anak 

yang negatif HIV. 

Keluarga adalah 

segala-galanya. 

Berasal dari kehidupan 

keluarga suami. Keluarga 

menurutnya tempat bagi 

suami, istri, dan anak 

berperan secara yang 

seharusnya. Jika tidak 

mampu melaksanakan 

peran dengan baik, maka 

keluarga akan menemui 

sebuah perceraian. 

Konstruk

si sosial 

hidup 

berkeluar

ga 

Keluarga itu anak, 

istri, suami, kalo bisa 

anak kandung. 

Memiliki anak 

sebagai penerus 

keturunan melalui 

keluarga. Manusia 

punya rasa cinta jadi 

ingi menikah.  

Keluarga khususnya 

anak menjadi semangat 

hidup, semangat kerja. 

Bagi perempuan positif 

HIV memiliki satu 

anak rasanya sudah 

cukup. Karena butuh 

perjuangan yang besar. 

Keluarga adalah 

tujuan hidup 

terakhir. 

Meskipun HIV 

tapi optimis bisa 

memiliki anak 

yang negatif HIV 

sebagai penerus 

keturunan. 

Saat ini keluarga 

hanyalah anak. Tidak 

perlu suami karena akan 

menambah beban dan 

ketakutan. Fokus untuk 

membesarkan anak 

secara mandiri. 
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1. Pengetahuan seputar HIV dan kehidupan keluarga ODHA 

Berdasarkan informasi di atas, pengetahuan masing-masing perempuan ODHA berbeda 

satu sama lain. Perepuan ODHA yang telah lama sejak divonis HIV memiliki pengetahuan yang 

baik mengenai penyakitnya serta kehidupan keluarga ODHA. Selain lamanya waktu seseorang 

divonis HIV, lingkungan dan motivasi dari diri sendiri turut menjadi faktor pendorong dalam 

memperoleh pengetahuan mengenai HIV dengan sebanyak-banyaknya. Pernah menjadi 

sukarelawan dalam sebuah LSM pendampingan ODHA merupakan lingkungan yang sangat 

mendukung informan dalam mendapatkan pengetahuan ditambah dengan adanya pengalaman 

secara langsung berinteraksi dengan ODHA yang lain tentu saja turut memberikan gambaran 

bagaimana kehidupan keluarga ODHA yang sebenarnya. Tidak hanya lingkungan, motivasi diri 

dan rasa keingintahuan yang tinggi menjadi faktor penentu bagi berkembangnya pengetahuan 

ODHA. Perempuan ODHA seperti Ira dan Via memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai 

penyakitnya dan kehidupan keluarga ODHA yang lain. Mereka sudah sangat paham mengenai 

gejala HIV, cara penularan HIV, dan cara pencegahan dari ibu ke anak. Ola yang baru tiga bulan 

sejak divonis HIV, dirinya belum secara baik dalam memahami penyakitnya, namun dalam 

dirinya terdapat motivasi yang tinggi untuk berusaha memahami HIV secara lebih mendalam 

lagi.  Hal ini berbeda dengan Eva yang memiliki sedikit motivasi untuk bersedia secara aktif 

mencari informasi mengenai HIV. Dirinya hanya mendapatkan informasi tentang HIV hanya 

sebatas dari televisi, tetangga, dan pelayan kesehatan itupun informasi yang didapat masih relatif 

sedikit. Akibat dari minimnya pengetahuan tersebut, Eva mengaku mantan suaminya meninggal 

karena ketidaktahuannya bahwa ARV harus dikonsumsi setiap hari secara teratur, tepat pada 

waktunya, dan selama seumur hidup. Hal tersebut menjadi penyesalan yang sangat mendalam 

bagi Eva, dirinya juga mengaku pihak pelayan kesehatan tidak memberitahukannya mengenai 
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hal tersebut. Pengetahuan Eva mengenai kehidupan keluarga ODHA yang lain juga terbatas, 

keputusan untuk merahasiakan status ODHAnya mengakibatkan Eva tidak banyak berinteraksi 

dengan orang lain untuk saling bertukar informasi. Pengetahuan Eva mengenai kehidupan 

keluarga hanya terbatas pada melihat kehidupan keluarga mantan suaminya yang telah menikah 

dan bercerai sebanyak tiga kali, hal tersebut menyediakan pengetahuan yang bersifat negatif bagi 

mental Eva.  

1. Konstruksi tentang hidup berkeluarga 

Individu dalam masyarakat selalu menghadapi berbagai realitas dalam kehidupannya 

sehari-hari. Individu tidak seorang diri, tetapi bersama-sama orang lain dalam menghadapi 

realitas tersebut. Realitas sosial tersebut pada  teori Peter L. Berger tertuang dalam interaksi 

secara tatap muka maupun tanpa tatap muka (Berger dan Luckman, 2012: 41). Konstruksi sosial 

berlangsung dalam suatu proses dengan  melibatkan tiga momen simultan yaitu eksternalisasi, 

obyektivasi, dan internalisasi. 

Informan mengalami proses eksternalisasi sebagai penyesuaian diri ke dalam dunia sosio kultural 

mereka dengan menerima sosialisasi dari perempuan-perempuan odha lain yang 

mengekspresikan subjektivitasnya melalui aktivitas-aktivitas berkaitan dengan hidup berkeluarga 

(Berger dan Luckman, 2012: xx). Informan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hidup 

berkeluarga di kalangan penderita  dari beberapa pihak sebagai pemberi sosialisasi berikut ini, 

1. Dari sebuah organisasi di bidang pendampingan odha yang pernah diikuti. Informan yang 

hidup dalam lingkungan ini menemui banyak kemudahan untuk bertukar pengalaman dan 

informasi seputar kehidupan keluarga secara langsung dengan odha.  Tidak hanya berinteraksi 

secara langsung dengan odha lain, tetapi juga mendapatkan informasi dari organisasi itu sendiri 

sebagai pembekalan bagi setiap anggota. Berinteraksi secara langsung dengan odha lain 
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membuat informan pada akhirnya mengetahui secara nyata bahwa memang ada perempuan 

odha yang bisa hidup berkeluarga layaknya perempuan sehat lain bahkan berkemampuan untuk  

memiliki anak yang sehat dengan melakukan program tertentu. Perempuan odha terlihat 

semakin bahagia ketika dirinya berhasil terutama dalam melaksanakan fungsi pokok keluarga 

secara maksimal meskipun harus melakukan pengorbanan yang lebih besar. 

2. Dari acara seminar dan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup odha. 

Bersumber dari acara-acara tersebut membuat pengetahuan informan semakin bertambah dalam 

upaya meningkatkan kualitas hidup. Berbagai seminar dan pelatihan juga memberikan motivasi 

dengan menghadirkan odha yang telah berhasil membangun keluarga secara baik dan bahagia.  

3. Pelayan kesehatan juga membantu perempuan odha untuk semakin memahami kondisi 

kesehatan yang mendukung dalam melaksanakan peran sebagai istri secara maksimal. Pelayan 

kesehatan memberikan sosialisasi secara medis tentang cara-cara aman untuk dapat memiliki 

keturunan yang sehat dan tidak menulari suami. Namun hal tersebut bisa terjadi ketika informan 

yang berperan aktif sebagai penanya bukan hanya pasif menunggu dokter yang memberikan 

penjelasan. Terkait hal-hal tertentu dan detail memang membutuhkan peran informan sebagai 

pasien yang aktif. 

4. Interaksi perempuan odha dengan odha lain yang saling berbagi cerita dan pengalaman 

pada saat melakukan pengobatan di rumah sakit memberikan kontribusi dalam menambah 

pengetahuan mengenai hidup berkeluarga di kalangan mereka. Odha lain melalui pengalamannya 

mensosialisasi informan tentang segala hal yang berkaitan dengan hidup berkeluarga di kalangan 

penderita . Pengalaman tersebut diantaranya adalah pasangan odha yang telah puluhan tahun 

menanti kehadiran seorang anak tanpa melakukan program PMTCT. Pada akhirnya pasangan 

tersebut berhasil memiliki keturunan meskipun belum mengetahui status  suami dan anaknya.  
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5. Pengetahuan berasal dari kehidupan keluarga almarhum suami yang telah bercerai 

sebanyak tiga kali dengan asumsi karena istri tidak mampu memberikan keturunan. Hal ini 

menjadi materi sosialisasi yang berkemungkinan memberikan dampak buruk bagi informan. 

Perempuan odha yang jarang melakukan interaksi dengan orang lain akan memiliki pengetahuan 

yang terbatas. 

Objektivasi merupakan hasil dari eksternalisasi, proses yang terjadi setelah individu 

mengekspresikan subjektivitasnya adalah proses pengobjekan yang menghasilkan objek-objek. 

Objek-objek tersebut bukan hanya terbatas pada wujud secara fisik melainkan, juga dalam wujud 

makna atau maksud subjektif yang ditampilkan dalam interaksi seseorang atau sekelompok 

manusia kepada yang lain (Samuel, 2012: 23). Perempuan  melakukan aktivitas menikah untuk 

membangun sebuah keluarga bukan tanpa makna, melainkan mereka melakukan aktivitas 

tersebut penuh dengan makna-makna subjektif. Pada tahap objektivasi berarti informan masuk ke 

dalam proses menafsirkan makna-makna subjektif dari aktivitas pihak-pihak  yang 

mensosialisasi mereka maka, berikut ini merupakan hasilnya : 

1. Keluarga sebagai semangat hidup.  

Informan menafsirkan makna ini karena melihat odha lain yang justru lebih bersemangat 

hidup ketika mereka mampu membangun sebuah keluarga dengan kehadiran suami dan anak 

yang sehat meskipun harus melalui hambatan-hambatan dalam mencapainya. Kondisi  tidak 

membuat pasangan odha membunuh keinginan untuk memiliki anak. Terlihat dari 

pengalaman yang ada bahwa ketika pasangan odha sudah memutuskan untuk menikah maka, 

anak seakan menjadi kebutuhan wajib bagi mereka. Seberapapun sulit untuk mewujudkan 

hal itu, mereka senantiasa mengusahakan.  

2. Keluarga sebagai sumber kepercayaan diri.  
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Informan menyimpulkan hal ini karena mendengarkan pengalaman perempuan odha lain 

yang ternyata semakin percaya diri ketika telah berhasil memiliki anak. Bahwa dengan 

berhasilnya membangun sebuah keluarga, mereka dapat dengan bangga menunjukkan pada 

dunia bahwa perempuan odha pun berhak dan bisa memiliki keluarga yang lengkap serta 

bahagia. 

3. Keluarga sebagai sumber kebahagiaan.  

Informan menafsirkan makna tersebut dengan alasan bahwa, bagi perempuan biasa saja 

memiliki seorang suami yang mencintainya dengan sepenuh hati dan setia menjadi 

kebahagiaan tersendiri yang tak ternilai harganya. Luar biasa bahagia ketika ada seorang 

laki-laki yang dengan tulus bersedia menerima keadaan perempuan . Informan mengakui 

bahwa hal tersebut tidaklah mudah, namun jika melihat kenyataan yang ada, bahwa tidak 

sedikit perempuan odha yang dapat mencapai situasi tersebut. Tidak hanya itu, informan 

juga menafsirkan bahwa semua odha yang pernah bertukar pengalaman dengan dirinya, 

berusaha sekuat tenaga demi memiliki setidaknya satu saja keturunan demi memenuhi 

fungsi keluarga terutama  fungsi-fungsi pokoknya. Informan menafsirkan bahwa kehadiran 

anak dalam keluarga odha turut menjadi pelengkap kebahagiaan yang tidak dapat 

tergantikan dengan hal lain. 

4. Keluarga Sebagai tempat melaksanakan peran secara sempurna. 

Penafsiran makna oleh informan ini memang berbeda dengan yang sebelumnya. Keluarga 

pada penafsiran ini lebih memiliki makna yang memaksa. Memaksa dalam artian bahwa 

ketika salah satu anggota keluarga tidak dapat berperan seperti yang seharusnya maka, 

keluarga tersebut tidak pantas untuk dipertahankan. Keluarga akan dapat bertahan lama jika 

anggota di dalamnya secara sempurna dapat melaksanakan perannya dengan baik. 
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Perempuan  dengan segala kekurangannya akan sulit untuk membangun sebuah keluarga 

yang bahagia.  

Tahapan selanjutnya bagi informan dalam mengkonstruksi tentang sebuah keluarga adalah tahap 

internalisasi. Pada tahapan sebelumnya yaitu, yang terjadi pada tahap objektivasi hanyalah 

sebuah proses saat informan menafsirkan makna subjektif dari para pencetus objek. Sedangkan 

pada tahap internalisasi, yang terjadi adalah proses individu dalam menerjemahkan realitas 

objektif tersebut menjadi pemahaman dan pengetahuan yang hadir dan bertahan dalam kesadaran 

individu yang pada akhirnya menghasilkan suatu realitas subjektif miliknya sendiri. Sedangkan 

pada tahap internalisasi, yang terjadi adalah proses individu dalam menerjemahkan realitas 

objektif tersebut menjadi pemahaman dan pengetahuan yang hadir dan bertahan dalam kesadaran 

individu yang pada akhirnya menghasilkan suatu realitas subjektif miliknya sendiri (Samuel, 

2012: 35).  

Proses pengambilalihan dunia tersebut terwujud dalam aktivitas yang dilatarbelakangi 

sesuai dengan pemahaman subjektif nya sebagai hasil penerjemahan realitas objektif (Berger dan 

Luckman, 2012:177).  

1. Menikah lagi setelah suami pertama meninggal dunia. 

Perempuan odha yang memutuskan hal tersebut berarti mereka mampu mengatasi ketakutan 

atas konsekuensi negatif yang berkemungkinan akan muncul. Selain itu, status HIV dengan 

tanpa gejala berat yang muncul, bahkan masih terlihat seperti orang lain yang sehat 

membuat mereka juga meyakini bahwa diri mereka dalam keadaan yang baik-baik saja 

sehingga optimis untuk menjalani kehidupan baru dengan keluarga baru. Artinya bahwa 

ketika perempuan ODHA sudah sampai stadium akhir, konstruksi mereka juga akan 

berbeda. Perempuan odha ini memaknai keluarga sebagai yang segala-galanya dalam hidup, 
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memiliki arti yang sangat penting, sumber semangat bekerja, sebagai semangat hidup, 

sebagai penerus keturunan, dan sumber motivasi untuk dapat hidup lebih sehat. Perempuan 

odha cenderung menujukan makna-makna tersebut kepada anaknya dan selanjutnya tertuju 

untuk suami. Bagi mereka keluarga adalah kesatuan antara suami, istri, dan anak. Salah satu 

pernyataan informan yang menyatakan bahwa kehadiran anak kalau bisa adalah anak 

kandung. Pemahaman tersebut yang membuat informan melakukan segala cara agar dapat 

memiliki anak yang memiliki hubungan darah dengan suaminya. Perempuan-perempuan 

odha tersebut sebenarnya telah memiliki anak dari suami pertama, namun karena adanya 

pemahaman seperti itu ditambah dari pihak suami yang juga menginginkan anak dari darah 

dagingnya sendiri maka mereka memutuskan untuk memiliki anak lagi. Bahkan ada suami 

yang bersedia tertular  demi mendapatkan anak tanpa melakukan program pencegahan  

2. Merencanakan menikah lagi setelah bercerai dengan suaminya. 

Memaknai keluarga semagai tujuan hidup terakhir dan menjadi impian bagi dirinya, 

membuat perempuan odha yang telah bercerai dengan suaminya tidak trauma untuk kembali 

menikah. Keinginan yang kuat untuk membangun sebuah keluarga terlihat dari keterbukaan 

hatinya untuk menerima laki-laki lain menjadi kekasihnya. Stok pengetahuan yang banyak 

dan positif membuat dirinya turut berpikir positif tentang masa depannya. Dirinya memiliki 

keyakinan kuat bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mampu 

mendukungnya untuk bisa menjadi istri tetap bisa melaksanakan fungsinya.  

3. Memutuskan untuk tidak menikah lagi setelah suaminya meninggal. 

Hal tersebut terjadi karena dalam pemahamannya bahwa untuk membangun lagi sebuah 

keluarga yang bahagia memerlukan sosok yang sempurna. Informan sudah menganggap 

bahwa  telah membuat dirinya tidak sempurna. Sebagai upaya untuk menghindari kegagalan 
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dalam rumah tangga yang baru, maka dirinya memutuskan untuk fokus hanya kepada anak-

anak sebagai semangat hidupnya saat ini. 

Tiga tindakan di atas merupakan hasil akhir setelah informan mengalami proses internalisasi. 

Tindakan-tindakan di atas telah menjadi realitas subjektif bagi informan yang bertahan sebagai 

pemahamannya mengenai sebuah keluarga di kalangan mereka dan yang terlihat adalah tidak 

jauh berbeda antara konstruksi keluarga di kalangan pencipta objek sebagai realitas objektif 

dengan konstruksi berkeluarga bagi informan. 

KESIMPULAN 

1. Pengetahuan perempuan odha berbeda satu sama lain. Lamanya mereka terinfeksi HIV 

sejak mendapatkan vonis dokter turut menjadi faktor yang mendorong adanya perbedaan 

pengetahuan diantara. Perempuan ODHA yang telah lama sejak divonis HIV memiliki 

pengetahuan yang sangat baik mengenai HIV, baik seputar penyakit itu sendiri maupun 

pengetahuan seputar kehidupan keluarga ODHA. Bagi perempuan ODHA yang belum lama 

sejak divonis HIV memiliki pengetahuan seputar HIV dan kehidupan keluarga ODHA yang 

masih relatif sedikit. Terdapat pula perempuan ODHA yang meskipun telah satu tahun sejak 

divonis HIV masih memiliki pengetahuan yang relatif sedikit mengenai HIV. Hal tersebut 

terjadi karena kurangnya interaksi dengan orang lain, kurangnya inisiatif untuk menjadi 

pasien yang aktif bertanya kepada pelayan kesehatan. Pengetahuan seputar keluarga ODHA 

juga relatif sedikit dan cenderung negatif, hal ini karena dirinya hanya melihat dari 

kehidupan mantan suami yang telah menikah dan bercerai sebanyak tiga kali.  

2. Perempuan ODHA yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai HIV dan kehidupan 

keluarga ODHA, mengkonstruksi hidup berkeluarga sebagai tujuan hidup terakhir, hidup 

berkeluarga demi mencapai kebutuhan mereka akan kasih sayang, keinginan mereka untuk 
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memiliki anak sebagai penerus keturunan. Meskipun terinfeksi HIV tetapi mereka tetap 

optimis untuk dapat membangun sebuah keluarga yang sempurna dengan tetap melaksanakan 

fungsi keluarga yang ada. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi mereka yang tampak sehat 

seperti orang normal lainnya, status HIV tanpa munculnya gejala yang serius memberikan 

keyakinan bahwa mereka masih dapat menjalani hidup secara normal tentunya dengan usaha 

yang lebih keras dalam pengobatan dan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Perempuan ODHA yang memiliki pengetahuan relatif sedikit serta pengalaman yang 

buruk berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, membuat dirinya mengkonstruksi keluarga 

sebagai sebuah tempat untuk melaksanakan peran secara sempurna. Dirinya menganggap 

bahwa HIV telah menjadi faktor penghambat untuk dapat membangun keluarga yang 

sempurna. Hal tersebut bertambah parah ketika anak kedua nya tertular HIV dari dirinya, 

sehingga menambah ketakutan untuk menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia akibat 

HIV. 
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