
FENOMENA HIV/AIDS DI JAWA BARAT 

 

Diana namanya (bukan nama asli), seorang wanita muda sedang terbaring kaku di salah satu 

kamar kos di Bandung. 8 Bulan yang lalu, dia didiagnosis oleh seorang dokter bahwa dia 

mengidap AIDS karena ada HIV yang hidup di dalam tubuhnya. Pekerjaan yang tiap hari 

dilakukannya otomatis terhenti. Dia telah di-backlist oleh teman-temannya dan juga oleh 

‘pelanggannya’. Ya, dia adalah perantau yang berusaha mengadu nasib di kota Bandung 

untuk menghidupi ibu beserta kedua adiknya di kampung. Namun sayang, jalan yang ia 

tempuh tidak sesuai dengan kodratnya sebagai wanita yang memiliki kehormatan. Saat ini, 

dia hanya terdiam sepi menderita dalam kesendirian. Tidak ada yang peduli dengannya, 

keinginan untuk pulang ke kampung pun terkendala oleh penyakitnya itu. Tak lama 

berselang, dia meninggal dunia di kamar kost dengan tubuh yang memprihatinkan dan baru 

diketahui setelah 1 minggu pemilik kos memeriksa kamarnya. Ini adalah sebuah kisah yang 

benar-benar terjadi pada tahun 2008, saya tahu cerita ini karena teman saya pernah menjalin 

pertemanan dengan Diana.  

 

Diana adalah satu dari sekian banyak orang pengidap HIV/AIDS yang belum sempat 

memperjuangkan kesembuhan dari penyakitnya itu. Hidup sendiri dan diasingkan oleh 

teman-temannya merupakan salah satu faktor mengapa dia bisa mengakhiri kehidupannya 

seperti itu. Dia sudah sangat down dan pasrah ketika mengetahui tubuhnya mengidap virus 

mematikan yang sampai saat ini belum ada obatnya itu. Padahal saat memeriksakan 

kesehatannya pada waktu itu, dia hanya mengeluh sakit demam yang memang cukup lama 

dirasakannya. Dia tidak memiliki siapa-siapa di Bandung. Dia tidak berkonsultasi lebih lanjut 

lagi dengan dokter atau dengan orang yang bisa membantunya setelah diagnosis itu. Dia 

hanya mengurung diri di kamar sendirian, sehingga virus yang ada di tubuhnya dengan 

leluasa hidup dan tumbuh tanpa adanya vaksin atau sekedar obat. Kekebalan tubuhnya terus 

menurun sehingga berbagai penyakit dengan mudahnya masuk ke dalam tubuhnya. Andai dia 

mau membuka diri pada saat itu, mungkin takdirnya bisa berkata lain. Padahal pada saat itu, 

di Bandung sudah ada lembaga sosial yang bisa membantu para pengidap HIV/AIDS atau 

biasa disebut ODHA, yaitu Rumah Cemara. 

 

Pada tahun 2013 ini, kasus HIV/AIDS di Jawa Barat memang tergolong cukup tinggi secara 

nasional. Jawa Barat berada di peringkat ke-4 dengan jumlah yang tertular HIV sebanyak 

8.161 orang dan yang mengidap AIDS sebanyak 4.131 orang. Mungkin kisah di atas 



merupakan salah satu contoh darinya. Sudah kita ketahui bersama bahwa virus HIV tidak 

akan menular kecuali melalui cairan yang ada pada dalam tubuh seperti darah, sperma, 

ataupun cairan vagina. Namun air keringat tidak termasuk ke dalamnya. Orang yang terkena 

HIV belum tentu mengidap AIDS, selama dia minum obat secara teratur dengan pola hidup 

yang sehat. Dan hal ini lah yang tidak dilakukan oleh Diana. Saat ini pemikiran orang 

mengenai orang yang hidup dengan virus HIV (ODHA), umumnya selalu berpandangan 

negatif bahwa ODHA adalah orang yang suka melakukan seks bebas ataupun mengkonsumsi 

narkoba melalui jarum suntik. Padahal belum tentu, mungkin saja dia korban penularan dari 

pihak-pihak tertentu. Ibu atau anak pengidap HIV/AIDS mungkin saja tertular dari ayahnya 

yang suka ‘main’ di luar.  

 

Beberapa minggu yang lalu, kita sempat dikejutkan oleh program yang diselenggarakan oleh 

Kementerian Kesehatan yaitu Pekan Kondom Nasional. Program yang penuh kontroversi dan 

yang pada akhirnya dihentikan itu sebetulnya memiliki tujuan yang benar. Yaitu untuk 

mencegah timbulnya penularan HIV/AIDS. Namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa 

program ini tepat untuk bidang kesehatan saja tapi tidak sesuai dengan bidang agama dan 

sosial. Kunci utama dari program ini sebenarnya adalah pergaulan bebas, ya pergaulan bebas. 

Pergaulan yang membiasakan diri para remaja maupun dewasa melakukan hubungan suami 

istri di luar nikah, lalu berganti pasangan tanpa adanya alat pengaman. Masalah ini sudah 

masuk ke ranah agama dan sosial. Kita semua jangan pernah menganggap remeh 

permasalahan yang serius ini.  

 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya dalam menekan angka 

epidemic HIV/AIDS di Jawa Barat. Pada tahun 1995 dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS 

Provinsi Jawa Barat sebagai sarana dalam pengobatan, perawatan dan mitigasi HIV/AIDS. 

Namun jangan hanya mengandalkan peran dari pemerintah saja, kita pun sebagai masyarakat 

Jawa Barat perlu peran serta dalam penanggulangan kasus HIV/AIDS ini. Banyak cara yang 

dapat kita lakukan dalam mendukung program ini seperti jalankan pola hidup yang sehat, 

perkuat keimanan kita, hingga melaporkan kepada pihak yang berwenang jika ada orang di 

sekitar kita yang mengidap HIV/AIDS. Lalu, hal yang juga tak kalah pentingnya adalah 

mengubah stigma kita terhadap orang yang mengidap HIV/AIDS. Mereka juga sama seperti 

kita, punya hak hidup tanpa diskriminasi. Bertoleransilah dengan mereka, dekati orangnya, 

tapi jauhi sumber virusnya! 


