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1.1 Konteks Penilitian 

       HIV  (Human  Immuno  Virus) & AIDS  (Acquired  Immune  Deficiency 

Syndrome)    di  Indonesia  merupakan  salah  satu  infeksi  menular  yang  menjadi 

perhatian.AIDS dianggap sebagai penyakit yang berbahaya,karena sampai  saat ini 

belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan. Pemahaman kebanyakan   orang 

masih keliru keliru tentang HIV & AIDS. 

        Masalah HIV & AIDS dianggap hanya masalah bagi mereka yang mempunyai 

perilaku seks yang menyimpang. HIV & AIDS  seringkali  dikaitkan  dengan  masalah  

mereka  yang  dinilai  tidak  bermoral, pendosa  dan  sebagainya.  Situasi  seperti  ini  

justru  hanya  memperburuk  dan memperparah keadaan karena persoalan HIV yang 

tidak sesederhana itu. Selain itu, muncul mitos yang salah yang di masyarakat bahwa 

berhubungan sosial  dengan  penderita  HIV  &  AIDS  akan  membuat  kita  tertular,  

seperti bersalaman,  menggunakan  WC  yang  sama,  tinggal  serumah,  atau  

menggunakan sprei  yang  sama  dengan  penderita  HIV  &  AIDS.Anggapan  bahwa  

HIV  tinggal menunggu  waktu  “mati”  sangatlah  disayangkan. 

       HIV  bukanlah  vonis  mati  bagi pengidapnya,  HIV  adalah  virus  yang  dapat  

menyebabkan  hilangnya  kekebalan tubuh  manusia.  Sebenarnya  HIV  bukanlah  suatu  



hal  yang  harus  ditakuti  hingga menjadi  momok  yang  seakan-akan  mengancam  

kehidupan  manusia,  selama pengidap tersebut menjaga kondisi tubuhnya maka ia akan 

hidup dengan sehat dan wajar, dan selama pengidap juga menjaga dan dapat merubah 

perilakunya maka penularan tak akan terjadi. 

      HIV selama ini begitu gencar dibicarakan, bukan hanya tertuju pada HIV & AIDS-

nya saja tapi yang lebih penting bagaimana kita sebagai masyarakat yang cerdas untuk 

dapat memerangi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA (Orang Dengan HIV/ 

AIDS) Stigma dari lingkungan sosial dapat menghambat proses pencegahan dan 

pengobatan.  

      Penderita akan cemas terhadap diskriminasi dan sehingga tidak mau melakukan  

tes.  ODHA  dapat  juga  menerima  perlakuan  yang  tidak  semestinya, sehingga  

menolak  untuk  membuka  status  mereka  terhadap  pasangan  atau mengubah  perilaku  

mereka  untuk  menghindari  reaksi  negatif.  Mereka  jadi  tidak mencari  pengobatan  

dan  dukungan,  juga  tidak  berpartisipasi  untuk  mengurangi penyebaran.  Reaksi  ini  

dapat  menghambat  usaha  untuk  mengintervensi  HIV  & AIDS. 

      Stigma  yang  ada  dalam  masyarakat  dapat  menimbulkan  diskriminasi. 

Diskriminasi  terjadi  ketika  pandangan-pandangan  negatif  mendorong  orang  atau 

lembaga untuk memperlakukan seseorang secara tidak adil yang didasarkan pada 

prasangka mereka akan status HIV seseorang. Contoh-contoh diskriminasi meliputi 

para staf rumah sakit atau penjara yang menolak memberikan pelayanan kesehatan 



kepada ODHA; atasan yang memberhentikan pegawainya berdasarkan status atau 

prasangka  akan  status  HIV  mereka;  atau  keluarga/masyarakat  yang  menolak 

mereka  yang  hidup,  atau  dipercayai  hidup,  dengan  HIV  &  AIDS.  

     Tindakan diskriminasi semacam itu adalah sebuah bentuk pelanggaran hak asasi 

manusia. Bentuk  lain  dari  stigma  berkembang  melalui  internalisasi  oleh  ODHA 

dengan persepsi negatif tentang diri mereka sendiri. Stigma dan diskriminasi yang 

dihubungkan  dengan  penyakit  menimbulkan  efek  psikologi  yang  berat  tentang 

bagaimana  ODHA  melihat  diri  mereka  sendiri.  Hal  ini  bisa  mendorong,  dalam 

beberapa kasus, terjadinya depresi, kurangnya penghargaan diri, dan keputusasaan. 

Stigma  dan  diskriminasi  juga  menghambat  upaya  pencegahan  dengan  membuat 

orang takut untuk mengetahui apakah mereka terinfeksi atau tidak, atau bisa pula 

menyebabkan mereka yang telah terinfeksi meneruskan praktek seksual yang tidak 

aman karena takut orang-orang akan curiga terhadap status HIV mereka. Akhirnya, 

ODHA dilihat sebagai “masalah”, bukan sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi 

epidemi ini. 

      Permasalahan di atas  pasti memberi effect besar terhadap perilaku individu-

individu pengidap HIV individu akan merasa bisa memperdiksi kematian dirinya yang 

mengakibatkan depresi seperti yang di katakan Rice PL (1992), Depresi adalah 

gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses 

mental (berpikir, berperasaan dan berperilaku) seseorang. Pada umumnya mood yang 

secara dominan muncul adalah perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan. Di 



tengah kecemasan tentang stigma yang menyeruak terhadap pengidap HIV dan 

NAPZA ada suatu gerakan dari anak-anak muda Bandung untuk mewadahi sekaligus 

menjadi payung yang menaungi para pengidap HIV untuk lebih yakin menjalani hidup 

tanpa adanya tekanan dari masyarakat. 

      Rumah Cemara adalah salah satu wadah atau komunitas di Bandung, Jawa Barat,  

yang  selama  ini  telah  konsisten  melakukan  perlawanan  stigma  itu. Perlawanan  

dilakukan  sembari  menolong  sesama  ODHA.  Dari  ODHA  untuk ODHA Berdiri 

pada 2003, Rumah Cemara kini sudah memiliki jejaring di Cianjur dan Sukabumi. 

Mereka juga memiliki 61 grup pendukung, beranggotakan 6.000 ODHA dan orang-

orang yang hidup bersama mereka. Rumah Cemara didirikan tahun 2003 oleh kelima 

orang sesama pecandu narkoba.  Mereka  adalah  Ikbal,  Ginan,  Darwis,  Tanto,  dan  

Patri. Kelimanya  pernah  menjalani  program  rehabilitasi,  bahkan  beberapa  dari  

mereka direhabilitasi di luar negeri dan juga mengambil pendidikan program 

rehabilitas adiksi  di  luar  negeri.  Setelah  menyelesaikan  program  rehabilitasi,  

mereka berkumpul dan bertekad membantu orang-orang  yang masih bermasalah  

dengan kecanduan narkobanya.Karena “pengalaman adalah pelajaran”, mereka sadar 

betul untuk sembuh dari penyakit kecanduan tersebut tidaklah mudah –  jatuh-bangun 

saat pemulihan sering terjadi  –  ibarat kata, tidak hanya berdiri di sepasang kaki, organ 

tubuh lain harus menunjang seseorang untuk berdiri tegak dari terpaan angin. Agar bisa 

berdiri tegak dan bangun dari dunia kecanduan, seseorang akan menemukan berbagai 



masalah dan  masalah merupakan pemicu besar bagi pengguna untuk kembali 

mengunakan narkoba. 

      Berdasarkan Latar Belakang di atas. Peneliti mengangkat penelitian ini dengan 

mengambil judul “PERILAKU KOMUNIKASI INTERPERSONAL PENGHUNI 

RUMAH CEMARA BANDUNG.” 

1.2. Fokus Penelitian/Pertanyaan Masalah  

1.2.1 Fokus Penelitian 

        Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka peneliti memiliki fokus 

masalah yang akan di teliti sebagai berikut;  

      “BAGAIMANA PERILAKU KOMUNIKASI PENGHUNI RUMAH 

CEMARA BANDUNG” 

1.2.2  Pertanyaan Penelitian 

1) Apakah ada Keterbukaan dalam proses komunikasi penghuni Rumah Cemara 

Bandung 

2) Apakah ada Empati dalam proses komunikasi penghuni Rumah Cemara 

Bandung 

3) Bagaimana Proses saling mendukung dalam komunikasi penghuni Rumah 

Cemara Bandung 

4) Apakah ada Kesataran dalam proses komunikasi penghuni Rumah Cemara 

Bandung 



1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

         Penelitian ini di laksanakan dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat 

ujian sidang sarjana strata satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas 

Pasundan Bandung jurusan Ilmu Komunikasi. Serta memperoleh data dan informasi 

yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas oleh peneliti. Adapun beberapa 

tujuan peneliti sebagai berikut ; 

1) Untuk mengetahui apa saja keterbukaan informasi yang di sampaikan oleh 

penghuni Rumah Cemara Bandung 

2) Untuk mengetahui bagaimana Empati penghuni terhadap penghuni lain Rumah 

Cemara Bandung 

3) Untuk mengetahui bagaimana penghuni Rumah Cemara saling mendukung satu 

sama lain dalam keadaan apapun 

4) Untuk mengetahui perilaku kesetaraan penghuni Rumah Cemara Bandung 

 

 

 

 



1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1. Kegunaan Teoritis    

         Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat bagi kajian ilmu komunikasi 

pada umumnya dengan menguji teori yang di dapat selama perkuliahan dengan 

kenyataan yang terjadi. Selain itu di harapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai aktivitas komunikasi dan referensi bagi penelitian Ilmu 

Komunikasi  

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

1) Menambah wawasan dan pengalaman peneliti di bidang kajian perilaku 

manusia dan psikologis sosial  

2) Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam 

mengenai Perilaku penghuni di Rumah Cemara Bandung 

 


