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PREVALENSI DAN PENULARAN HIV/AIDS PADA
PEREMPUAN
Data prevalensi penularan infeksi HIV/AIDS dari ibu ke anak
masih terbatas, tetapi ada kecenderungan peningkatan jumlah
wanita hamil dengan HIV positif.

Diproyeksikan akan ada peningkatan kebutuhan layanan
pencegahan penularan HIV/AIDS melalui ibu ke bayi (PMTCT)
bagi ibu hamil dengan HIV positif akan meningkat dari 5730
orang pada tahun 2013 menjadi 8170 orang di tahun 2018.

PREVALENSI DAN PENULARAN HIV/AIDS PADA
PEREMPUAN
Anak merupakan populasi yang rentan tertular HIV/AIDS,
Sembilan dari sepuluh anak dengan HIV/AIDS terinfeksi
melalui ibunya yang positif terinfeksi HIV/AIDS pada saat
kehamilan, persalinan dan menyusui (UNAIDS, 2015).
Tanpa pengobatan antiretroviral, sekitar 15%-30% bayi
yang lahir dari ibu positif HIV/AIDS akan terinfeksi selama
masa kehamilan dan persalinan, dan lebih dari 5%-20% akan
terinfeksi saat menyusui (WHO, 2016).

PREVALENSI DAN PENULARAN HIV/AIDS PADA
PEREMPUAN
Menurut PBB sekitar 17 juta perempuan diseluruh dunia antara usia 1549 tahun terinfeksi HIV dan AIDS (UNAIDS, 2015).
HIV/AIDS dapat ditularkan dari ibu ke bayi selama masa kehamilan,
intranatal, postnatal melalui proses laktasi dan merupakan penyebab
kematian utama di Sub-Sahara Afrika. (Renaud, 2013).
Sebagian besar penularan HIV/AIDS dari ibu ke bayi mereka selama
proses persalinan dapat dicegah dengan pemberian therapy ARV selama
peri-partum.

PREVALENSI DAN PENULARAN HIV/AIDS PADA
PEREMPUAN

Dikawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara dilaporkan sekitar 270.000 anak
terinfeksi baru HIV (WHO, 2015).

Cara penularan dari ibu ke anak teridentifikasi sangat signifikan di Asia.
Pada akhir tahun 2015 sekitar 150.000 anak di Asia Selatan dan Asia
Tenggara, serta 8000 anak di Asia Timur hidup dengan HIV/AIDS, dan
mereka terinfeksi dari ibunya (UNAIDS, 2016).
Hal ini dimungkinkan karena cakupan Prevention of Mother-to-Child
Transmission (PMTCT) di Asia sangat rendah.

PREVALENSI DAN PENULARAN HIV/AIDS PADA
PEREMPUAN
Pada tahun 2013 di Asia Timur, Asia Selatan dan Asia
Tenggara sekitar 30% wanita hamil telah melakukan tes HIV,
ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar bila
dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya sekitar 18%.
Presentasi ini masih sangat rendah bila dibandingkan dengan
wilayah lain di dunia seperti di Eropa Timur dan Asia Tengah
sebesar 59%, Afrika Timur dan Selatan 61%, serta Amerika
Latin dan Karabia 61% (WHO, 2016).

PREVALENSI DAN PENULARAN HIV/AIDS PADA
PEREMPUAN
Indonesia termasuk salah satu negara di Asia yang pertumbuhan kasus HIV
dan AIDS relatif cepat, hal ini diungkapkan oleh UNAIDS dalam laporannya
HIV in the ASIA and the Pacific “Getting to Zero”, pada tahun 2013.
Kasus AIDS yang dilaporkan tahun 2010 oleh Kementrian Kesehatan RI yang
telah diagregasikan berdasarkan jenis kelamin, 80% kasus pada laki-laki dan
19.5% pada perempuan.
Pada tahun 2015 berdasarkan jenis kelamin, 63.1% kasus pada laki-laki dan
34% kasus pada perempuan.
Dari data ini jelas tergambar proporsi kasus HIV pada perempuan mengalami
kenaikan yang sangat signifikan dalam periode 6 tahun terakhir.

KUALTAS HIDUP IBU POSTPARTUM DENGAN
HIV/AID
Menurut Ross et al (2011) selama periode postpartum seorang ibu sering mengalami gejala fisik karena adanya perubahan fisiologis dan psikologis pada ibu. Ibu postpartum dengan HIV/AIDS mengalami
berbagai tekanan psikologis yang berdampak terhadap kualitas hidup ibu selama periode postpartum. Ibu postpartum dengan HIV/AIDS memiliki tingkat kebahagiaan dan tekanan emosional lebih tinggi
dibanding dengan ibu postpartum dengan HIV negatif, akan tetapi ibu postpartum dengan HIV/AIDS juga memiliki tingkat kesedihan dan kecemasan lebih tinggi dari ibu postpartum dengan HIV negatif dan
ini dialami ibu selama periode antenatal, perinatal dan postpartum.
Menurut Collin (2006) ibu postpartum dengan HIV/AIDS selalu dikaitkan dengan adanya gejala depresi yang akibatnya dapat mempengaruhi terhadap kesehatan fisik ibu. Gejala depresi pada ibu
postpartum dengan HIV/AIDS akan hilang setelah satu tahun ibu melahirkan dan salah satu dampak yang ditimbulkan dari depresi pada ibu postpartum dengan HIV/AIDS adalah terganggunya kesehatan
bayi mereka.
Sebuah penelitian Pereira & Canavarro (2012) di Coimbra tentang gambaran kualitas hidup dan tekanan emosional ibu postpartum dengan HIV/AIDS, dengan metode prospektif. Penilaian kualitas hidup ibu
diukur dengan WHOQoL (1998), sedangkan untuk penilaian gejala psikopatologis diukur dengan menggunakan Brief Symptoms Inventory Derogatis (1993). Tekanan emosional ibu diukur dengan
menggunakan Skala Penilaian Emosional Carlson (1989). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada ibu postpartum dengan HIV/AIDS dilaporkan memiliki tekanan emosional lebih tinggi dibanding dengan
ibu postpartum dengan HIV negatif. Sedangkan untuk kualitas hidup ibu postpartum dengan HIV/AIDS mereka mengungkapkan bahwa kualitas hidup ibu buruk pada semua domain; fisik, psikologis,
hubungan sosial dan lingkungan.
Penelitian lain oleh Biribonwoha (2006) di Uganda tentang dampak dari HIV/AIDS pada ibu dan kejadian morbiditas pada neonatal, dengan metode kohort studi, jumlah sampel 132 ibu postpartum dengan
HIV/AIDS dan 399 ibu postpartum dengan HIV negatif. Hasil dari penelitian adalah sebagian besar ibu postpartum dengan HIV/AIDS mengalamai perubahan gejala fisik dan psikologis lebih banyak dari
ibu postpartum dengan HIV negatif. Sedangkan untuk kualitas hidup ibu postpartum dengan HIV/AIDS didapatkan hasil lebih buruk dibanding dengan kualitas hidup ibu postpartum dengan HIV negatif.
Penelitian lain oleh Collin et al (2006) di London tentang Faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kejadian morbiditas gejala fisik dan mental pada ibu postpartum dengan HIV/AIDS, dengan jumlah
sampel 218 ibu postpartum dengan HIV negatif dan 211 ibu postpartum dengan HIV/AIDS. Hasil penelitian adalah sebagian besar ibu postpartum dengan HIV/AIDS memiliki masalah kesehatan fisik lebih
buruk dibanding dengan ibu postpartum dengan HIV negatif. Sedangkan kesehatan mental ibu postpartum didapatkan hasil tidak signifikan secara statistik dalam proporsi pada ibu postpartum dengan
HIV/AIDS dan ibu postpartum dengan HIV negatif, terkait dengan status HIV, usia, paritas, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan status perkawinannya. Nilai SRQ (Self Reporting Questionnaaire) ibu
postpartum tidak dipengaruhi oleh tempat persalinan, cara persalinan, persalinan dengan komplikasi dan jenis kelamin bayi.
Berdasarkan literatur dan penelitian diatas didapatkan kesimpulan bahwa kualitas hidup ibu postpartum dipengaruhi oleh adanya perubahan fisiologis dan perubahan psikologi pada ibu postpartum.
Kualitas hidup ibu postpartum dengan HIV/AIDS memiliki tekanan emosional lebih buruk dibanding dengan ibu postpartum dengan HIV negatif. Ibu postpartum dengan HIV/AIDS selalu berkaitan dengan
adanya gejala depresi dan hal ini berpengaruh terhadap kesehatan fisik ibu. Gejala depresi pada ibu postpartum biasanya akan hilang setelah satu tahun ibu melahirkan dan salah satu dampak yang
ditimbulkan dari depresi pada ibu postpartum adalah terganggunya kesehatan bayi mereka. Ibu hamil dan postpartum dengan HIV/AIDS memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dibanding dengan
ibu hamil dan postpartum dengan HIV negatif, tetapi ibu hamil dan postpartum dengan HIV/AIDS memiliki tingkat kesedihan dan kecemasan yang lebih tinggi dibanding dengan ibu hamil dan ibu postpartum
dengan HIV negatif. Penilaian untuk mengkaji adanya depresi postpartum dapat menggunakan SRQ (Self Reporting Questionnaaire), penilaian kualitas hidup pada ibu postpartum dapat diukur dengan
menggunakan WHOQoL (1998), sedangkan untuk mengukur gejala psikopatologis ibu hamil dan ibu postpartum dinilai dengan menggunakan Brief Symptoms Inventory, Derogatis (1993).

KUALTAS HIDUP IBU POSTPARTUM DENGAN
HIV/AID
Ibu postpartum dengan HIV/AIDS mengalami berbagai tekanan
psikologis yang berdampak terhadap kualitas hidup ibu selama
periode postpartum.
Ibu postpartum dengan HIV/AIDS memiliki tekanan emosional lebih
tinggi dibanding dengan ibu postpartum normal.
Ibu pospartum dengan HIV/AIDS memiliki tingkat kesedihan dan
kecemasan lebih tinggi dari ibu postpartum normal.
Dialami ibu selama periode antenatal, perinatal dan postpartum.

KUALTAS HIDUP IBU POSTPARTUM DENGAN
HIV/AID
Menurut Collin (2016) ibu postpartum dengan HIV/AIDS selalu
dikaitkan dengan adanya gejala depresi yang akibatnya dapat
mempengaruhi terhadap kesehatan fisik ibu.

Gejala depresi pada ibu postpartum dengan HIV/AIDS akan
hilang setelah satu tahun ibu melahirkan dan salah satu dampak
yang ditimbulkan dari depresi pada ibu postpartum dengan
HIV/AIDS adalah terganggunya kesehatan bayi mereka.

KUALTAS HIDUP IBU POSTPARTUM DENGAN
HIV/AID
Berdasarkan penelitian Collin et al (2016) di London
tentang Faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat
kejadian morbiditas gejala fisik dan mental pada ibu
postpartum dengan HIV/AIDS.
Penelitian oleh Biribonwoha (2016) di Uganda tentang
dampak dari HIV/AIDS pada ibu dan kejadian morbiditas
pada neonatal
dan Penelitian Pereira & Canavarro (2012) di Coimbra
tentang gambaran kualitas hidup dan tekanan emosional
ibu postpartum dengan HIV/AIDS.

KUALTAS HIDUP IBU POSTPARTUM DENGAN
HIV/AID

Kesimpulan bahwa kualitas hidup ibu postpartum dipengaruhi oleh adanya perubahan
fisiologis dan perubahan psikologi pada ibu postpartum.
Kualitas hidup ibu postpartum dengan HIV/AIDS memiliki tekanan emosional lebih
buruk dibanding dengan ibu postpartum normal.
Ibu postpartum dengan HIV/AIDS selalu berkaitan dengan adanya gejala depresi dan hal
ini berpengaruh terhadap kesehatan fisik ibu.

Gejala depresi pada ibu postpartum biasanya akan hilang setelah satu tahun ibu
melahirkan dan salah satu dampak yang ditimbulkan dari depresi pada ibu postpartum
adalah terganggunya kesehatan bayi mereka.
Ibu hamil dan postpartum dengan HIV/AIDS memiliki tingkat kesedihan dan kecemasan
lebih tinggi dibanding dengan ibu hamil dan ibu postpartum normal.

KUALTAS HIDUP IBU POSTPARTUM DENGAN
HIV/AID
Penilaian untuk mengkaji adanya depresi postpartum dapat
menggunakan SRQ (Self Reporting Questionnaaire)
Penilaian kualitas hidup pada ibu postpartum dapat diukur
dengan menggunakan WHOQoL (1998)
Pengukuran gejala psikopatologis ibu hamil dan ibu
postpartum dinilai dengan menggunakan Brief Symptoms
Inventory, Derogatis (1993).

GAMBARAN PSIKOLOGIS DAN FISIOLOGIS
KARAKTERISTIK INDIVIDU PADA IBU POSTPARTUM
DENGAN HIV/AIDS
1) Respon

kehilangan yang bervariasi :

Denial
Sedih
Putus as
Menerima kondisi yang dialami

GAMBARAN PSIKOLOGIS DAN FISIOLOGIS
KARAKTERISTIK INDIVIDU PADA IBU POSTPARTUM
DENGAN HIV/AIDS
2) Kekhawatiran akan keadaan dimasa datang :
Khawatir sehubungan dengan anak positif HIV/AIDS
Khawatir dengan status social ekonomi keluarga
sebagai tulang punggung keluarga
Takut terhadap kematian sehubungan dengan anak
masih kecil
Ragu terhadap kesembuhan dari kondisi penyakit
HIV/AIDS

GAMBARAN PSIKOLOGIS DAN FISIOLOGIS
KARAKTERISTIK INDIVIDU PADA IBU POSTPARTUM
DENGAN HIV/AIDS
3) Adanya dukungan psikososial dari orang
terdekat :
• Adanya dukungan psikologis dari keluarga
• Dukungan dari teman sesama terinfeksi HIV/AIDS
• Dukungan dalam menjalani pengobatan

GAMBARAN PSIKOLOGIS DAN FISIOLOGIS
KARAKTERISTIK INDIVIDU PADA IBU POSTPARTUM
DENGAN HIV/AIDS
4) Motivasi untuk tetap sehat :
Adanya motivasi untuk selalu sehat :
Pola makan
Untuk sembuh
Untuk sehat
Persepsi individu terhadap anaknya yang selalu sehat
Perasaan senang memiliki anak yang sehat

GAMBARAN PSIKOLOGIS DAN FISIOLOGIS
KARAKTERISTIK INDIVIDU PADA IBU POSTPARTUM
DENGAN HIV/AIDS
Komitmen untuk merawat anak sendiri
Kehati-hatian dalam penularan HIV/AIDS
Menjaga pola tidur

Penggunaan kondom setiap melakukan hubungan seks
Sering menggunakan kondom
Keteraturan mengkonsumsi obat ARV
Ketidakteraturan mengkonsumsi ARV sehubungan dengan individu bekerja
Malas minum obat
Jenuh

GAMBARAN PSIKOLOGIS DAN FISIOLOGIS
KARAKTERISTIK INDIVIDU PADA IBU POSTPARTUM
DENGAN HIV/AIDS
5) Berkembangnya berbagai masalah fisik :
Mengalami respon fisik berupa demam dan nyeri sendi

Pusing
Batuk yang lama
Sakit pinggang dan mudah capek
Penurunan daya tahan tubuh, cepat capek dan lemas

GAMBARAN PSIKOLOGIS DAN FISIOLOGIS
KARAKTERISTIK INDIVIDU PADA IBU POSTPARTUM
DENGAN HIV/AIDS
Bengkak dan biru-biru pada ekstremitas bawah, mual
Terjadi penurunan BB sehubungan dengan adanya gangguan asupan
nutrisi
Respon fisik mengalami penurunan BB, tidak mengalami perubahan
BB
Mengalami efek samping obat berupa berupa merah-merah
Pusing, peningkatan kolesterol, gatal-gatal, cocok selama
mengkonsumsi obat ARV,

GAMBARAN PSIKOLOGIS DAN FISIOLOGIS
KARAKTERISTIK INDIVIDU PADA IBU POSTPARTUM
DENGAN HIV/AIDS
6) Gangguan interaksi social berkaitan dengan stigma negative
terhadap HIV/AIDS :
Adanya perasaan takut jika dijauhi oleh teman, orang
lain/masyarakat
Persepsi individu terhadap perbedaan perlakuan dari temannya
jika status HIV/AIDSnya teridenstifikasi

Tidak adanya pengucilan dari tetangga yang mayoritas
penduduknya terinfeksi HIV/AIDS

GAMBARAN PSIKOLOGIS DAN FISIOLOGIS
KARAKTERISTIK INDIVIDU PADA IBU POSTPARTUM
DENGAN HIV/AIDS
Adanya perasaan malu terhadap keluarga dan masyarakat,
individu mengalami perbedaan perlakuan dari keluarga, dari
perawat, dari pramusaji

Malu saat mencari pekerjaan, kurangnya bersosialisasi dengan
masyarakat
Adanya perasaan takut akan dijauhi oleh masyarakat, perasaan
malu.
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