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KATA PENGANTAR 
KETUA KELOMPOK KERJA 

TEKNIS PENANGGULANGAN lilV/AIDS 
DEPARTEMEN AGAMA 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWI., bahwa atas berkat rahmat 
dan karunia-Nya upaya menyusun dan menerbitkan buku Modul Pelatihan 
Konselor Penanggulangan HIV/AIDS Sektor Agama telah dapat dilaksanakan. 

Buku ini setelah disusun telah diadakan uji coba dalam bentuk fokus diskusi 
oleh para pakar dan konselor serta telah disempurnakan sesuai dengan tujuan dan 
hasil-hasil yang diharapkan. Namun demikian penyempurnaan terhadap buku ini 
akan terus dilakukan, seiring dengan perkembangan permasalahan HIV/AIDS yang 
terjadi di masyarakat. Untuk itu saran, masukan dan kritik yang membangun dari 
para pembaca senantiasa kami harapkan untuk kesempurnaan buku pedoman ini. 

Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Aparat dan Pimpinan 
LSM Agama di lingkungan Departemen Agama dalam menyelenggarakan 
pelatihan konselor penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. 

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada Tim 
Penyusun Buku ini. Karena berkat kerja keras dan ketekunan mereka buku ini 
akhirnya dapat terwujud. Semoga jerih payah Tim Penyusunan menjadi amal 
jariyah dan mendapat halasan dari Allah SWT. 



Akhirnya kepada Kantor Menko Kesra. AusAIDS dan semua pihak yang telah 
berkenan membantu penyusunan dan penggandaan buku ini kami ucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya. 

Semoga Allah SWT. senamiasa meridhoi usaha baik kila. Amin 

Wassalam 

Tim Kelompok Kerja Teknis 

~ 
Drs. H. Mudjahid Ak. MSc. 



KATA SAMBUTAN 
SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA RI 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Pada dasarnya masalah HIV/AIDS bukan hanya masalah kesehatan, tetapi lebih 

banyak menyangkut aspek perilaku dan budaya masyarakat. Masyarakat yang memiliki 

perilaku dan budaya seks bebas (free sex) dipandang mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap meningkatnya jurnlah penderita HIV I AIDS. Sebagai bangsa yang Pancasilais dan 

religius, masyarakat Indonesia dinilai memiliki tingkat resiko tertular HIV/AIDS yang 

rendah dibanding dengan mereka yang mempunyai budaya seks bebas. 

Mengingat posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan 

Australia, serta derasnya pengaruh globalisasi di segala aspek kehidupan manusia, maka 

kita harus melihat gejala penularan HIV/AIDS sebagai suatu yang paralel dengan 

globalisasi dan budaya seks bebas tersebut. Untuk itu perlu dipikirkan langkah-langkah 

positif dan preventif bagi penanggulagan masalah HIV I AIDS ini. 

Salah satu langkah positif yang diambil Departemen Agama dalam ikut 

mensukseskan program pencegahan dan penanggulangan HIV I AIDS adalah 

melaksanakan Pelatihan Konselor Penanggulangan HIV/AIDS bagi Aparat dan Pimpinan 

LSM Agama di lingkungan Departemen Agama yang bergerak dalam bidang penasehatan 

perkawinan dan keluarga. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan bekal 

pengetahuan dan keterampilan para konselor penanggulangan bahaya penyebaran 

HIV/AIDS di lingkungan masyarakat. Untuk maksud itulah penyusunan modul pelatihan 

konselor penanggulangan HIV/AIDS bagi aparat dan pimpinan LSM Agama di lingkungan 

Departemen Agaaama ini dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak. 

Buku modul Pelatihan Konselor Penanggulangan IDV/AIDS bagi Aparat dan 

Pimpinan LSM Agama di lingkungan Departemen Agama ini adalah sebagai 



modul bagi Aparat dan Pimpinan LSM Agama di lingkungan Departemen Agama 
dalam menyelenggarakan pelatihan konselor penanggulangan HIV/AIDS di 
lingkungan Departemen Agama. Di samping itu modul ini juga dapat digunakan 
sebagai panduan umum bagi Depatemen Agama dan LSM Agama dalam rangka 
meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyebaran 
HIV/AIDS melalui pendekatan keagamaan. 

Departemen Agama selaku lembaga yang langsung menangani masalah 
keagamaan, melalui Pokja AIDS merasa perlu menyusun modul tersebut dalam 
rangka mempersiapkan para konselor penanggulangan HIV/AIDS dalam 
mengadakan konseling dan pembinaan masyarakat, baik di kota maupun pedesaan. 

Oleh karena itu kami menyambut gembira atas penyusunan dan penerbitan 
modul Pelatihan Konselor Penanggulangan HIV/AIDS Sektor Agama dan 
memberikan penghargaan kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras untuk 
menyusun buku ini. 

Semoga Allah swr. senantiasa meridhoi usaha baik kita. Amin 

Wassalam, 

Sektretaris J enderal 
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A. LATAR BELAKANG 

BAB I 

FENDAHULUAN 

1. Dewasa ini Indonesia tclah dihadapkan pada ancaman HIV/AIDS, dan 
dituntut secara tcgas aclanya suatu program guna pcnccgahan dan 
penanggulangan virus maut tersebut, sehingga dapat terhindar dari 
dampak lain di bidang budaya, sosial ekonomi, dan politik yang bukan 
mustahil akan menghambat pcmbangunan dan pada gilirannya akan 
meruntuhkan suatu bangsa. 

HIV/AIDS saat ini telah melanda hampir semua ncgara di dunia. Pada 
pertcngahan bulan Juli 1996. lebih kurang 21,8 juta orang dewasa dan 
anak-anak tclah terinfeksi virus HIV/AIDS. Dari jumlah itu 20,4 juta 
atau % dari mercka bcrada di ncgara bcrkembang, tcrmasuk Indonesia. 
Dari permulaan pandemi sampai Juli'1996 ini, 5,8 juta orang (4,5 juta 
orang dewasa dan 1,3 juta anak-anak) yang mcnderita HIV/AIDS 
diperkirakan telah mcninggal dunia. Pada tahun 2000 nanti, WHO 
mcmperkirakan akan terdapat 40 juta orang termasuk wanita dan anak
anak terinfcksi HIV/AIDS 90% dari mcreka bcrada di negarn-negara 
berkembang lermasuk Indonesia. 

Di kawasan Asia, yang merupakan daerah pemukiman lchih dari 60% 
penduduk dewasa di dunia, pcnularan HIV/AIDS akan bcrpcngaruh 
besar terhadap pandemi di scluruh dunia. Pc11ularan di kawasa11 ini 
dewasa ini berjurnlah dua kali lipat dari jumlah penularan di negarn
negara rnaju. 

Baru-baru ini tclah diinformasikan tentang ditemukannya kombinasi obat 
yang dapat menurunkan muataa virus yang rnenjanjikan dapat memper
panjang masa hidup penderita, namun harganya masih sangat mahal dan 
tidak terjangkau oleh sebagian besar pendcrita di negara-negarn 
berkembang. 

2. Peinbangunan Sektor Agama merupakan bagian tak tcrpisahkan dnri 
upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik sehagai insan 
maupun sebagai sumbcr daya pcmbangunan. Pcngembangan Sckt0r 
Agarna tersebut, bcrpcran mclctakkan landasan spiritual, moral da11 etik 



bagi pembangunan nasiclllal schagai pcngamalan Pancasila. Oklt karcna 
itu sektor agama sangat stratcgis dalam upaya pcncegahan clan 
penanggulangan HIV/AIDS. 

3. Pemerintah Indonesia sec.Jang hcrusaha mcnanggulangi wahah I-ITV/AIDS 
ini sccara tcrpadu clan tcrkoo1dinasi, schingga scktor agama mcmp1111yai 
pcranan penting. f:ungsi Dcpartcmen Agama clalam pcnanggula11ga11 
HIV/AIDS adalah melaksanakan peningkatan pengctahuan, penyuluhan 
dan bimbingan terhadap masyarakat mcngenai bahaya 1-IIV/AIDS 
dengan bahasa dan pintu agama agar rnasyarakat bcragarna 
melaksanakan pcrilaku hidup bcrkcluarga clan bcrmasyarnkal yang sc!'.uai 
dengan norma agama scrta mclaksanakan perawatan/pemcliharaan 
mental dan spiritual kepada pendcrita, sehingga mereka dapat 
menggunakan sisa hidupnya untuk bertobat dengan bcrbuat amal shalch 
dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. 

4. Masyarakat Indonesia dengan keimanan yang diyakininya masing-masing 
dituntut secara sungguh-sungguh untuk mampu mcnghindari pcrlmatan 
tercela, yang memungkinkan penularan virus HIV/AIDS alas dirinya, 
keluarga dan masyarakat. 

5. Pemerintah bersama masyarakat scbagai pcngcmhan amanat clalam 
melaksanakan pemhangunan nasional bcrtckad mcncgakkan prinsip 
etika, moral dan agama dengan menangkal pcnetrasi nilai-nilai negatif 
yang umumnya terjadi dalam proses globalisasi dewasa ini. 

6. Upaya penanggulangan HIV/AIDS secara Nasional telah dilakukan 
dengan memperhatikan situasi dan stratcgi global dengan dikeluarkannya 
Keppres Nomor 36 Tahun 1994, tentang Komisi Penanggulangan AIDS 
yang diketuai oleh Mcnteri Koordinator Kesejahtcraan Rakyat dan 
dibantu oleh 4 (empat) Wakil Ketua yakni Mcntcri Kcschatan, Mentcri 
Agama, Menteri Sosial dan Menteri Kependudukan/Kclua BKKBN. 

Pada masing-masing instansi/lemhaga diharapkan dapat melaksanakan 
perannya sesuai lingkup tugasnya. Diharnpkan masing-masing instansi/ 
lembaga dapat mengduarkan kebijaksanaan, stratcgi dan langkah
langkahny:i. dcngan pedoman dan petunjuk pelaksanaannya yang 
mengacu dan mcrupakan penjabaran dari kehijaksanaan clan strategi 
nasional. 



B. TUJUAN 

1. Tujuan Pcnanggulangan 1-IIV/1\IDS secant nasional adalah 

a. Mcnccgah pcnularan HIV/AIDS. 

b. Mengurangi scbanyak mungkin pendcrita perorangan serta dampak 
sosial dan ckonomi HIV/AIDS. 

c. Menghimpun dan mcnyatukan sumber daya unluk menanggulangi 
HIV/AIDS. 

2. Tujuan penanggulangan AIDS melalui jalur agama adalah : 

a. Meningkatkan iman dan taqwa sebagai wahana dan sarana untuk 
menangkal pcnularan HIV/AIDS. 

b. Mcningkatkan pcrnnan clan fungsi lcmbaga pcrkawinan. s.!rlU 

ketahanan keluarga scbagai wahana p<.:rscmaian nilai-nilai kdmanan 
dan kctaqwaan scjak usia clini, agar scmua kcluarg.a tcrhindar dad 
penularan HIV/AIDS. 

c. Meningkatkan kesadarnn dan kcwaspaclaan u111at dan jcmaat 
tcrhadap bahaya HIV/AIDS dan mcningkatkan kcpel.lulian 
masyarakat terhadap pcnanggulangan HIV/AIDS. 

d. Mem1runnya pcrilaku scksual menyimpang scpcrti : hul>ungan 
seksual yang hcbas, ganti/tukar pasangan dan lain-lain, mcnjadi 
perilaku seksual yang sesuai dengan norma-norma agarna dan moral 
rnulia. 

3. Tujuan dan pcnerbitan buku adalah untuk digunakan pedoman dalam 
pelatihan konselor penanggulangan HIV/AIDS melalui jalur agama 
(Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha) schingga terdapat 
keseragaman clan kescrnsian dalam pola pikir dan langkah dari scmua 
tingkatan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di jajaran 
Departemen Agama dan lingkungan mitranya. 

C. DASAR HUKUM 

l. Pancasila; 

2. Undang-Undang Dasar 1945; 



E. PENGERTIAN lSTIJ,AII 

1. Konscling 

Adalah sualu proses pcrtolongan yang diheri!<.a11 okh scS<.'.Oran!-! yang 
bcrpengalaman clan tcrlatih kcpada orang lain yang mcn1pu11yal masalali 
dengan rncblui huhungan anlar pribadi (inter pcrsonnl) yang 1111..~~•ra/Liclak 
kaku dan clilakukan sccara tal:1p muka. 

2. Konseling HIV/AIDS 

Aclalah hubungan yang saling mcmbantu antara dua orang yaitu antarn. 
konsclor clan klicnnya yang tclah mcmbuat kcputusan unluk bekcrja:-.ama 
clalam rangka mcmhantu klien agar dapat mcno!ong clirinya, mcngcnal 
perilaku prihadi yang hcrcsiko tcrhaclap HIV/AIDS, mcmbuat kcputusan 
untuk mcnih,lh pcrilaku barn clan mcmpcrtahankan pcrilaku baru 1111. 

3. ODHA 

Adalah singkatan dari Orang Dcngan HIV/AIDS, d<llam ha! ini orang 
yang di dalam tubul111ya tcrdapat HIV (orang tcrinfcksi), sctclah 
dilakukan pcmcriksaan darahnya haik dcngan test Elisa maupun Western 
Blot. 

4. OHIDHA 

Aclalah singkatan dari orang yang Hiclup dcngan HIV/AIDS, yang dalam 
hal ini orang yang tcrinfeksi serta termasuk juga suami/isteri, anak, ayah, 
ibu, saudar?. d:rn kav·.:Hn karib. 

5. Konselor 

Adalah scor~ng tcnaµ.a profcsional yang mclelkukan di<tlog/waw<J.11cara 
dengan orang y:rng m..:mhutuhkan untuk mcmpcrkcc:il dampc:ik HIV/ 
AIDS seperli; stress dan sebagainya pada individu yang HIV ( + ); dau 
me.ncegah transmisi infcksi rlJV pada individu yang bclurn positif. 

6. Orang Bcrperilaku Resiko Tinggi. 

Adalah sescorang yang mcmpunyai pcrilaku yang bcri~iko tcrtular yang 
tinggi dcngan hcrganti-ganti pasangan scksual tanpa mcnggunakan 

kondom, orang y<mg mclakukan hubungan seksual dcngan orang lain, 

menggunakan jarnm suntik atau alat tusuk lain sccara bcrsama/ 

bergantian. 



7. ELISA 

Adalah Enzyme Linked Immunoabsorbent Assay, suatu pengujian 
serologik untuk mendeteksi antibodi tcrhadap HIV. 

8. AIDS (Acqure Immune Deficiency Syndrome) 

Kumpulan gejala penyakit yang disebabkan olch menurunnya sistcm 
kekebalan tubuh penderita bcrakibat fatal. 

9. ANTIBODI 

Penurunan sistem kckcbalan tubuh ini disebabkan olch HIV. Zat yang 
dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh sebagai perlawanan terhadap zat 
asing (antigen) seperti kuman. 13cberapa jenis antibodi dapat melumpuh
kan kuman (baktcri atau virus) dan dcngan cara itu menycmbuhkan 
infeksi. Antibodi tcrhadap HIV, walaupun diproduksi olch lubuh, 
ternyata tidak cfektif untuk melawan HIV. 

10. ANONIM 

Tanpa mcmberikan nama. Dalam hubungannya dcngan buku petunjuk 
ini, suatu uji untuk HIV dap<.it dilakukan, tetapi namanya tidak uitulis 
pada contoh yang diuji, sehingga hasilnya tidak dapal dilacak siapa 
pemiliknya. 

11. ANTIBIOTIKA 

Obat-obatan yang diberikan untuk memerangi berbagai jenis infeksi. Bisa 
didapat dengan resep doktcr. 

12. BAKTERI 

Sering disebut sebagai basil, yaitu organisme bersel tunggal, hanya 
terlihat dengan menggunakan mikroskop. Kebanyakan penyakit karcna 
bakteri dapat diobati dengan obat antibiotika. 

13. CANDIDA ALBICANS 

Suatu jenis jamur sering menginfeksi pengidap HIV. Organisme ini 
biasanya hidup di bagian tubuh hangat dan lembab sepcrti mulut, anus 
dan vagina. Gejala yang paling umum adalah keluarnya cairan berwarna 
putih kekuningan yang dapat melepuh dan menimbulkan rasa gatal yang 
hebat Dalam mulut akan kelihatan seperti bercak-bcrcak putih yang 
dapat terlepas. 



14. CAIRAN TUBUH 

Cairan yang dihasilkan oleh tubuh. Scbagian dari cairan ini tclah tcrbukti 
mengandung jejak-jcjak HIV. Cairan tuhuh yang dikctahui mcnularkan 
HIV adalah cairan spcrma, darah, cairan vagina, air susu dan cairnn 
ketuban. 

15. DISKRIMINASI 

Membedakan perlakuan pada seseorang, misalnya dalam layanan 
pengobatan dibedakan karena alasan etnik, kebangsaan, agama, dll. 

16. EPIDEMI 

Wabah penyakit menular. 

17. EPIDEMIOLOGI 

Ilmu tentang penyebaran dan faktor-faktor penycbah suatu penyakit 
penular. 

18. FENOMENA GUNUNG ES 

Suatu kondisi wabah penyakit menular, dimana kasus yang terlihat hanya 
sedikit saja dibandingkan dengan jumlah yang tidak ditcmukan. 

19. FAKTOR-FAKTOR RISIKO 

Kondisi atau pcrilaku yang menyebabkan scseorang lebih mudah 
terinfeksi HIV, termasuk disini : a) Berhubungan seks dengan kbih dari 
1 partner, b) Menderita pcnyakit kelamin pada saat hubungan seks 
dengan pengidap HIV. 

20. HIV (Human Immunodeficiency Virus) 

Sejenis virus merusak sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga tubuh 
tidak dapat melawan berbagai infeksi oportunistik. Nama ini diberikan 
pada pertengahan tahun 1985 kepada virus yang menyebabkan AIDS. 

21. HIV2 

Sejenis HIV yang terdapat di negara-negara Afrika bagian Barat, yang 
bergejala tidak seberat HIVl, yang lebih luas menyebar ke seluruh dunia. 



22. INFEKSI OPORTUNISTIK 

Infeksi yang discbabkan oleh bcrbagai kuman yang hiasanya ticlak Lcrjacli 
pada orang yang mcmpunyai sistem kekebalan tuhuh yang haik. 
Seseorang pcngiclap HJV dapat mengalami infcksi oportunistik yang 
scolah-olah "mcngamhil kcscmpatan" mcnyerang pada saat sistcm 
kekcbalan tubuh scseorang scdang lcmah. 

23. INFEKSI 

Masuknya "agent" berupa kuman/virus ke dalam "host" yaitu manusia 
clan kemudian hcrkcmbang hiak di dalam tuhuh host. Untuk infcksi HIV, 
bisa clidcteksi lcwat adanya antihodi spcsifik dalam 6 - 12 minggu sctclab 
terdapat (95% infeksi HIV tcrdeteksi setelah 3 bulan, 99% setelah 6 
bulan). 

24. INFEKSI HIV ASIMTOMATIS 

Infeksi terjadi tetapi belum tampak gcjala/simtom klinis. 

25. INFEKSI HIV SIMTOMATIS 

Infeksi disertai gejala/simtom klinis. 

26. INKUBASI 

Masa antara terinfeksinya scscornng dengan kuman clan timbulnya gejala 
pcnyakit. Masa inkuhasi infoksi HIV adalah sckitar 10 tahun di negara 

maju, di negara berkembang masa ini lebih pendck. 

27. INTRA VENA 

Dalam pembuluh balik, para pcngguna narkotika sering mcnyuntikkan 

obat ke dalam pembuluh baiiknya scndiri. Alat suntik sering digunakan 

beramai-ramai tanpa di~tcrilkan lebih dahulu, schingga ini rncrupakan 

cara penularan HIV yang sangat efisien. 

28. KPA 

Komisi Pt!nanggianga11 AIDS, ada di tingkat Pusat, Propinsi dan 

Kabupatcn 

29. KONSELING 

Dialog antara orang yang mcmbutuhkan dcngan tcnaga proksimrnl 

untuk memperkcdl damp<tk HIYil\IDS scpcrti : Stress. c.lan <;chagain1ana 



pada individu yang HIV(+) dan mcnrcgah trans111isi infcksi J IJV pada 
individu yang hl'lum positif. 

30. KONDOM 

Tcrbual dari karct dan disarungkcin kc penis pada w;1k1u pna krsehut 
terangsang dan penis mcnjadi kcras, bisa digunakan untuk nu.:ncegah 
kchamilan atau PMS tcrmasuk AIDS. 

31. KLASIFIKASI INFEKSI HIV 

Dibuat olch CDC/WHO untuk kcpcrluan pa man tauan HIV /1\ ! DS. 
Pengidap HIV dibagi dalam 4 kelompok yang mcnunjukkan tah:1pan 
perkembangan infcksi HIV : (I) fasc dcngan gcjala ringan mi rip Hflu" 
pada waktu sescorang barn saja tcrtular HIV; (2) fasc 1-11\/ tanpa gcjala. 
yang dapat bcrlangsung selama bcrtahun-lahun; (.1) mu1H:ulnya 
pembengkakan kelenjar limfc secara mcnycluruh clan menctar: ( 4) 

disebut AIDS apabila muncul salah satu dari 26 jcnis inkksi atau 
keganasan oportunistik yang tclah ditctapkan. 

32. LIMFOSIT 

Scjenis sci darah putih (nwliputi limfosit B dan limfosit T) bcrpna:i 
dalam sistl!m kckehalan tuhuh. 

33. LIMFADENOPATI 

Pembengkakan kelenjar limfc sering dialami oleh pcngidap HIV discrtai 
berkeringat malam, pcnurunan berat badan, diarc, dan infeksi mulut. 1 ni 
mcrupakan tahap awal AIDS. 

34. MONITORING 

Proses pengumpulan dan analisa informasi mcngcnai pclaksanaan 
scsuatu, misalnya untuk mcmantau apakah pclaksanaan kcgiatan scsuai 
dengan yang direncanakan. 

35. OBAT ANTI-RETROVIRUS 

Obat yang dapat mcnghambat pcrkcmhangbiakan infoksi oportunistik, 
tctapi tidak dapat melenyapkan HIV dari dalam tubuh (tidak dapal 
menyembuhkan AIDS). 



36. PCP (Pneumocystis carinii pneumonia) 

Pcnyakit raclang paru-paru (pneumonia) yang dist:babkan olch scjcnis 
kuman (Pncumocystis carinii) yang hiasanya ticlak menycrang orang yang 
sistcm kckebalan tubuhnya haik. Apabila tidak cliobali pcnyakit ini sangal 
bcrhahaya hagi pcnclerita AIDS. 

37. PREVALENS 

Banyaknya (prcsentasc) penyakit di suatu masyarakat/kelompok 
masyarakat. 

38. PERIODE JENDELA (Window Peria) 

Masa di antara tertularnya scscorang dcngan HIV sampai tubuhnya 
menghasilkan cukup antibocli tcrhadap HIV schingga clapat dicleteksi 
oleh tcs antibodi HIV. Sclama rnasa ini tes terhadap antibocli HIV akan 
memberikan hasil negatif sekalipun orang yang bcrsangkutan tclah 
mengandung HIV dalam tubuhnya. 

39. PENYAKIT MENULAR SEKSUAL (PMS) ATAU SEXUALLY 
TRANSMITED DISEASE (STD) 

Penyakit yang bisa ditularkan clari satu orang kc orang lain melalui 
hubungan seks. 

40. PERINATAL 

Periode sebe!um kelahiran (mulai kehamilan minggu kc 28), saat 
kelahiran 7 hari setclah kclahiran. Transmisi perinatal bcrarti transmisi 
infcksi HIV dari scscorang wanita pcngidap HIV/AIDS kcpacla janinnya. 

41. RAPID HIV TEST 

Pengujian untuk detcksi adanya antibodi terhadap infckc;i HIV yang ticlak 
memcrlukan peralatan yang canggih dan ccp.tt (Icbih ccpat dari pada 
ELISA) yaitu kurang dari 30 menit. 
Conteh : test PAK 

42. RETROVIRUS 

Suatu keluarga virus ya11g mcmpunyai earn bcrkcmbang biak bcrbcda 
dengan jenis-jenis virus lain. Tcrmasuk di dalamnya HIV. 



43. SARKOMA KAPOSI (SK) 

Scjcnis kanker yang bersifat oportunistik, menycrang kulit atau sclaput 
lendir dan bcrbcntuk bercak-bercak he1warna ungu kehitaman; scringkali 
menyerang pengiclap HIV. 

44. SEL LIMFOSIT T4 

Sejcnis sel darah putih yang mcnjadi sasaran utama HIV. 

45. SEROPOSITIF 

Darah yang mcmberikan has ii posit if tcrhadap tes ant ibodi 1-IIV herarti 
telah terinfcksi HIV. 

46. SEROPOSITIVE 

Juga disebut HIV positive atau bahwa orang terscbut telah terscrokon
versi. Kira-kira tiga bulan sctelah tertular HIV, tubuh mengemhangkan 
antibodi terhadap infeksi, ini bisa didetcksi dalam darah yang diuji di 
laboratorium. 

47. SENTINEL SURVEILANS 

Pengumpulan dan pengujian darah pada komunitas tertentu untuk 
mengidentifikasi prevalensi HIV dalam kurun waktu tertentu dacrah 
tersebut, hasilnya digunakan untuk mercncanakan program penanggu
Jangan HIV/AIDS di daerah tersebut. 

48. SEROSURVEI 

Survei yang dilengkapi dengan pengambilan sampcl darah secara 
sukarela untuk dilakukan pengujian (testing) serologik pada populasi 
tertentu. 

49. SEROKONVERSI SURVEILANS HIV POSITIF 

Proporsi orang yang ternyata positif mempunyai antibodi HIV di 
daerahnya di n1asyarakat pada satu saat tertcntu. 

50. SKRINING 

Pengujian sistcmatik di lahoratorium untuk darah, produk-produk darah 
jaringan (tcrmasuk sperma) dan organ-organ tubuh lainnya. 



51. STIGMATISASI 

Mengucilkan scscorang karena menganggap mclakukan sesuatu yang 
memalukan atau menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku di 
masyarakat. 

52. STRATEGI 

Cara utama mencapai tujuan, bisa terdiri dari satu atau lebih intervensi. 

53. TARGET KEGIATAN 

Tujuan dari kegiatan yang dapat diukur kuantitasnya. 

54. TRANSMISI HIV 

Penularan HIV lcwat mata rantai tertentu, misalnya : hubungan scks, 
suntikan/alat suntik, transfusi darah, clan pcnularan dari ihu kc janin yang 
dikandungnya. 

55. TINDAKAN SEKSTRAUMATIK 

Tindakan scks yang mcnychabkan sejumlah kcrusakan, bcsar atau kecil 
terhadap tubuh partner dalam melakukan scks. Ini hisa meliputi sohekan 
kecil pada mulut atau vagina atau penis yang disebahkan olch gesekan 
yang terlalu lama. 

56. SERONEGATIF 

Darah yang membcrikan hasil negatif terhadap cs antibodi HlV bcrarti 
tidak terinfcksi HIV atau kemungkinan tcrtular tctapi masih bcrada 
dalam periodc jendela. 

57. SURVEILANS 

Pemantauan penyakit yang dilakukan oleh Departcmen Keschatan 
dengan jalan pencatatan dan pclaporan atau mungkin dcngan melakukan 
survei-survei. 

58. TES HIV 

Lebih tcpat dischut tcs antihodi HIV, karcna yang diukur scbcnarnya 
adalah antiboui terhadap antibodi tcrhauap HIV yang dihcnluk olch 
tubuh telah mcngandung antihodi terhadap HIV. Hal ini bcrarti bahwa 
pernah terjadi infeksi HIV dan tuhuh telah mcngandung HIV. Apabila 



hasil tes negatif, bcrarti tubuh tidak mengandung antibodi tcrhadap HIV 
(belum tcrinfeksi HIV) alau mungkin tclah tcrinfeksi I llV lctapi mnsih 
dalam periode jcndcla. 
Tes HIV sampai tuntas terdiri dari dua tahap : (1) lahap skrining dengan 
menggunakan bcrbagai teknik tcs, antara lain ELISA; (2) tahap 
konfirmasi dengan menggunakan tes yang dapal menghilangkan basil 
positif palsu. Tahap konfirmasi dipcrlukan untuk sctiap hasil tcs skrining 
yang positif, oleh karena pada tahap skrining itu hanyak ditcmukan 
positif palsu. 

59. TRANFUSI DARAH 

Pemindahan darah dari scscorang pcnyumbang (donor) kcpada orang 
yang mcmbutuhkan tambahan darah. Transfllsi darah mcrupakan salali 
satu cam pcnularan HIV apahila darah tcrscbut tidak diskrin untuk HIV. 
Sekarang scmua darah yang ditcrima olch PMI c.liskrin untuk HIV dan 
bcherapa kuman penyakit lain. 

60. UJI ANTIBODI HIV 

Suatu uji darah untuk mendetcksi apakah tubuh tclah berc;lksi terhaclap 
kehadiran HIV. Tubuh akan mcncoba untuk melinclungi dirinya scndiri 
melawan virus dengan cam mcmprnduksi antibodi. Rcaksi ini herlang
sung kira-kira tiga bulan setclah infcksi, untuk mc111pcrlilrntkan diri di 
dalam tubuh. KC1lau uji tcrsclrnt itu hasilnya positif, maka ornng yang 
tertular akan mampu mcnularkan virus sejak terjadinya infcksi, ini bukan 
suatu uji AIDS. Anda tidak bisa mengatakan dari hasil uji ini kapan c.lan 
bagaimana orang yang diuji akan berkembang menjadi pcngidap HIV/ 
AIDS. 

61. VAKSIN 

Suatu suntikan yang dapat menccgah orang agar tidak sakit beberapa 
penyakit tcrtentu bahkan pada waktu mereka kontak dcngan pcnyakit 
terse but. 
Suatu zat bantuan yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk membcrikan 
kekebalan terhadap suatu penyakit tertcntu sampai sekarang belum 
dapat dibuat vaksin terhadap HIV. 

62. VIRUS 

Jasad renik yang sering menycbabkan penyakit. Virus lchih kccil dari 
pada organisme apapun, tidak dapat dimatikan dcngan antibiotika. 



BAB II 
RUANG LINGKUP BAHASAN 

A. POKOK BAHASAN 

I. Kebijaksanaan Umum Pcnanggulangan HIV/AIDS 

a. Kebij aksanaan, strategis, Program Nasional dan Koordinasi 
Penanggulangan HIV I AIDS. 

b. Kebijaksanaan Departemen Agama dalam penanggulangan HIV I AIDS. 

2. Epdemiologi HIV/AIDS 

3. Upaya penanggulangan HIV/AIDS 

a. Ketahanan keluarga dan AIDS. 
b. Iman dan taqwa dalam pencegahan HIV I AIDS 
c. PMS dalam kaitan HIV/AIDS dan penatalaksanaannya. 

4. Penyelenggaraan konseling HIV/AIDS 

a. Penyelenggaraan pelayanan konsultasi perkawinan dan keluarga 
dikaitkan dengan konseling HIV/AIDS. 

b. Pengantar konseling dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS 
c. Pendekatan kejiwaan terhadap penderita HIV/AIDS. 

5. Praktek Konseling. 

B. MATA PELAJARAN DAN JUMLAH JAMLAT. 

1. Pre test : Perkenalan, tujuan pribadi dan tujuan program. 

2. Kebijaksanaan, strategi, Program Nasional dan Koordinasi Penanggulangan 
HIV/AIDS. 

3. Kebijaksanaan Departemen Agama dalam penaggulangan HIV/AIDS. 

4. Epidemiologi HIV I AIDS. 

5. Pen yak it menular seksual dalam kaitan HIV I AIDS dan penatalaksanaannya. 

6. Ketahanan keluarga AIDS. 

7. Pandangan Agama tentang Penanggulangan HIV I AIDS 

8. Penyelenggara pelayanan konsultasi perkawinan dan keluarga dikaitkan 
dengan konseling HIV I AIDS 

9. Pengantar konseling dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS. 



10. Pendekatan kejiwaan terhadap penderita HIV/AIDS. 

11. Pretest Konseling 

C. RINCIAN IVIATA PELAJARAN 

Mata Pclajaran 1 

Ice Breaker 

Mata Pelajaran 2 

Kebij<1ksanaan Departemen Agama dalam penanggulangan HIV/AIDS. 

l. Kondisi lingkungan 
2. Kebijaksanaan sektor agama 

3. Strategi penanggulangan 

4. Program ke1ja dan kegiatan 

5. Organisasi 

6. Pembiayaan 

Mata Pelajaran 3 

Epidemiologi HIV I AIDS 

1. Kronologis munculnya HIV I AIDS dan perkembangannya; 

2. Virus HIV dan perjalan penyakit; 

3. Klasifikasi dan gejala klinis AIDS; 

4. Pencegahan melalui : 

Jalur non-seksual 

Jal ur seksual 

Problema Epidemiologi 

l\'Iata Pelajaran 4 

Pen yak it menular seksual dalam kaitan HIV I AIDS dan penatalaksanaannya. 

1. Pengertian; 

2. Tujuan dan latar belakang; 

3. Epidemiologi PMS; 

4. Bahaya PMS dengan penularannya. 

5. Kaitan PMS dengan penularannya; 



6. Konseling pencegahan penularan bagi pasangan suami istri/pasangan yang 
rawan HIV/AIDS; 

7. Strategi pengelolaan PMS dalam kaitan HIV I AIDS berdasarkan faktor sosial, 
budaya masyarakat setempat. 

l\tlata Pclajaran 5 

Ketahanan Keluarga dan AIDS. 

l. Pengertian ketahanan keluarga; 

2. Fungsi keluarga dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya AIDS; 

3. Peningkatan ketahanan keluarga dalam penganggulangan AIDS ditinjau dari 
segi: 

Moral agama 
Etika seksual 
Kesehatan 
Sosial 
Pendidikan 

Mata Pelajaran 6 

Pandangan agama ten tang HIV I AIDS 

Mata Pelajaran 7 

Penyelenggaraan pelayanan konsultasi perkawinan dan keluarga dikaitkan 
dengan konseling HIV/AIDS. 



1. Pendahuluan; 
2. Sasaran; 
3. Lingkup pclayanan; 
4. Tempat dan fungsi; 
5. Organisasi; 
6. Proses pelayanan; 
7. Mekanismc. 

Mata Pelajaran 8 

Pengantar konseling dalam rangka pcnanggulangan HIV/AIDS. 

1. Pengcrtian dan tujuan konscling; 
2. Prinsip, tehnik konscling dan dasar konseling; 
3. Fungsi konscling; 
4. Tempat penyelenggaraan; 
5. Sistem rujukan; 
6. Organisasi konseling AIDS: 
7. Personil; 
8. Sarana; 
9. Mekanisme pelayanan konscling; 

10. Persyaratan umum untuk situasi konscling; 
11. Kcgiatan konscling. 

Mata Pelajaran 9 

Pendekatan kejiwaan terhadap penderita HIV/AIDS. 

1. Masalah-masalah yang dihadapi oleh seseorang yang HTV/positif/ AIDS; 
2. Membantah; 
3. Ketakutan; 
4. Kemarahan; 
5. Tawar menawar; 
6. Penerimaan; 
7. Mendekati mereka dengan perilaku beresiko tinggi. 

Mata Pelajaran 10 

Praktek Konseling 



I. Wildfire; 
2. Mitologi HIV/AIDS; 
3. Biologis AIDS; 
4. Penjelasan Nilai; 
5. Mcnutup Hari; 
6. Membahas ulang hari sebelmnnya; 
7. Konseling sebuah Introduksi; 
8. Mendengar dan mereflesikan; 
9. Menemui klien anda; 

10. Masalah-masalah Konselor; 
11. Berbicara mengenai seksual; 
12. Pilihan pcrilaku scksual yang aman; 
13. Test HIV dan Kondom; 
14. Pemeriksaan dan Konseling HIV 
15. Kerahasiaan dan kepercayaan; 
16. Konseling untuk keamanan; 
17. , Struktur jaringan pendukung dan sumber daya; 
18. Hal lain yang masih dibicarakan; 
19. Praktek Konseling; 
20. Pengenalan melalui pengalaman; 
21. Kemana dari sini; 
22. Evaluasi. 

D. SEQUENCE (URUTAN PENYAMPAIAN MATER!) 

1. Pembukaan, Pengarahan dan Pra Test; 
2. Kebijaksanaan, strategi, Program Nasional dan Koordinasi Penanggu-

langan HIV/AIDS; 
3. Peran Departemen Agama dalam penanggulangan HIV/AIDS; 
4. Epidemiologi HIV/AIDS; 
5. Ketahanan keluarga dan AIDS; 
6. Iman dan taqwa dalam pencegahan HIV/AIDS; 
7. Penyakit menular seksual dalam kaitan HIV/AIDS dan penata

laksananya; 
8. Penyelenggaraan pelayanan konsultasi sosial dikaitkan dengan konsciing 

HIV/AIDS; 
9. Pengantar konseling clalam rangka penanggulangan HlV/AIDS; 

10. Pendekatan kejiwaan terhadap penderita HIV/AIDS; 
11. Praktek Konseling. 





BAB III 

PELENGKAP KEGIATAN 

A. PEMBUKAAN, PENGARAHAN DAN PRA TES 

1. Pembukaan : 

a. Laporan Ketua Panitia; 
b. Sambutan dilanjutkan Pc.resmian Pcmbukaan Pclatilrnn; 
c. Penyematan Tanda Peserta; 
d. Ramah Tamah; 
e. Penutup. 

2. Pengarahan dan Pra Test : 

a. Dasar Pemikiran; 
b. Tujuan; 
c. Kurikulum; 
d. Tata Tertib; 
e. Pra Test. 

B. PEMBULATAN POST TEST DAN PENUTUPAN 

1. Pembulatan : 

a. Persepsi pescrta pelatihan; 
b. Manfaat pelatihan bagi peserta; 
c. Kesanggupan peserta untuk melaksanakan konscling. 

2. Post Test 

3. Penutupan 

a. Laporan Ketua Panitia; 
b. Sambutan dilanjutkan penyematan tanda pelatihan; 
c. Penyerahan STTPL; 
d. Perm tup. 





BAB IV 

PROSES BELAJAR MENGAJAR 

A. METODE 

1. Me to de Pendeka tan 

a. Seorang fasilitator hams dapat memilih dan mcnggunakan mclodc 
pelaliha11 yang cocok dan scsuai dengan kondisi sctempat. Dalam 
memilih suatu mctode pclatilrnn pe.rlu pcrtimhangan hal-hal scbagai 
berikul : 

1) Hendaknya disesuaikan dengan tujuan dan pclatihan yang 
bersangkutan; 

2) Sesuai dengan karakteristik peserta; 
3) Sesuai dengan besarnya kelompok sasaran; 
4) Sesuai dengan kemampuan pelatih; 
5) Sesuai dengan fasilitas yang tersedia; 
6) Sesuai dengan waktu penyampaian materi. 

b. Dalam pemantapan ini digunakan metode pendekatan pelatihan 
orang dewasa yang biasa discbut dengan Andradogi, yaitu meru
pakan pendekatan pelatihan/bimbingan yang menempatkan peserta 
orang dewasa, dcngan ciri khas dan prinsip scbagai berikut : 

1) Orang dewasa rnempunyai pengalaman bekerja yang cukup 
banyak dan dapat dijadikan sebagai sumber belajar; 

2) Orang dcwasa menycnangi hal-hal yang praktis. Oleh karcna itu 
maka belajar merupakan proses kerj<:t sama yang setara antara 
peserta dengan pelatih. Hubungan keduanya adalah hubungan 
saling memberi dan saling belajar yang sesuai dengan minat 
peserta; 

3) Orang dcwasa rnenycnangi hal-hal yang praktis. Okh karcna itu 
maka belajar dipandang sebagai pemccahan masalah dan bukan 
hanya menerima materi belajar samata-mata. Mereka akan 
menggali dan mengembangkan pengetahuan, kctcrampilan dan 
pengalaman praktis baik dari pelatih maupun dari p!!scrta 
sendiri, untuk mcmecahkan masalah-masalah yang nyata, karena 
belajar bagi mereka adalah suatu proses penemuan, pcncegahan 
rnasalah dan proses belajar mengajar. 



4) Orang dewasa bclajar dcngan baik apahila diheri kcscrnpatan 
secara pcnuh dan dapat mengambil bagian dalam kcgialan 11ntuk 
memanfaatkan pengctahuan, kemampuan clan kctcrampilannya. 
Oleh karena itu maka pelatihan 01·ang dcwasa harus 
mengutamakan aktivitas peserta. 

2. Metode Penyajian 

Pada kurikulum ini disajikan bcberapa metode pclatihan yang sering 
digunakan pada suatu pclatihan, yaitu sebagai berikut : 

a. Ceramah 

Yang dimaksud dcngan mctodc ccrnmah ialah pie.Into atau scbuah 
interaksi melalui pcnerangan dan penuturan s~cara lisan yang 
disampikan oleh scorang pcmbicara terhadap sckclompok 
pen den gar. 

b. Curah Pendapat 

Curah Pendapat adalah scmacam pemecahan masc:ilah dirnana 
semua anggota (pescrta pelatihan) mcngusulkan dcng<rn ccpat 
semua kemungkinan pemecahan yang terpikirkan. Tujuan ialah 
untuk mendapatkan sebanyak mungkin tanggapan-tanggapan dari 
anggota kelompok (pcscrta pclatihan). 

c. Tanya J awab 

Metode tanya jawab adalah untuk memhuka komunikasi dua arah 
(dialog) dan digunakan untuk mengetahui fakta tertentu yang ~udah 
diajarkan atau mcngetahui apakah proses pemikran yang dipakai 
oleh pcserta latih. 

d. Role Playing 

Role Playing merupakan pcrmainan sebuah situasi hidup manusia 
dengan tanpa melakukan latihan scbelumnya. Dimainkan oleh 
beberapa orang untuk dipakai sebagai bahan analisa oleh kelompok. 
Role Playing merupakan suatu metode terapan yang tepat digunakan 
dalam bidang pembangunan masyarakat dimana dibutuhkan tehnik
tehnik kepemimpinan, motivasi dan komunikasi perseorangan. 

e. Diskusi 

Secara umum pengertian diskusi adalah pcrtukaran pendapat, 
perasaan, pengalaman antara dua orang atau lcbih tentang topik 



tertentu yang mcnarik perhatiannya di dalam pclatihan mctoclc 
diskusi dipakai scbagai sarana untuk melibatkan anggota 24 
kelompok, partisipasi dalam rangka mencapai tujuan tcrtentu. 
Topik yang didisksikan bcrkaitan dcngan mata pelajaran yang scdang 
dibahas pada pelatihan tersebut. Persoalan yang tidak dipecahkan 
dcngan satu jawaban saja, dapat dicari jawaban yang tcpat atau 
paling mendekati kebenaran melalui metode diskusi. 

f. Demontrasi 

Suatu demontrasi adalah suatu tehnik mempertunjukkan metode 
demontrasi. 
Metode clcmontrasi climaksudkan mcmpcrlihatkan suatu proses pada 
peserta latih, misalnya proses tentang membuat rcproduksi foto dari 
negatif. 

g. Study Kasus 

Study Kasus adalah suatu metode pclatihan yang memungkinkan 
peserta latih untuk meningkatkan kcmampuan ualam mcnganalisis 
dan mcmilih altcrnatif-altcrnatif pcmccahan masalah lcrtcntu. 
Informasi-informasi yang uipcrlukan dituangkan dalam suatu kc~SUS 
sebagai bahan untuk mclakukan pembahasan, pcnilaian clan 
menentukan kcputusan. 

h. Latihan (Exercise) 

Dalam metode latihan pcserta latih diminta untuk melaksanakan 
suatu tugas tcrtentu untuk mencapai suatu hasil yang tclah 
ditentukan dengan mengikuti pedoman yang telah dibcrikan oleh 
pelatih. Merupakan suatu pcngalaman belajar yang terslruktur, 
biasanya menggunakan lembar instrumen atau lembar petunjuk 
tertentu. 
Metode ini dapat digunakan untuk perorangan atau kclompok. 

i. Tugas Baca 

Metode ini adalah pemherian tugas kepada pescrta latih di lun.r jam 
terstruktur (tatap muka) atau dalam pertatapan sehari-ha1i mctod~ 
ini terkenal dengan scbutan pekerjaan rumah (Metodc Rcsistasi). 

j. Penugasan 

Penugasan adalah suatu metode belajar mengajar dengan cam 
memberikan suatu tugas kcpada pcserta latih, haik pcro'rangan atau 



kelompok mcngcnai masalah tertentu dengan maksuc.I ag<1r mcn;ka 
menemukan jawabannya atau alternalif pcmccalrnnnya. 
Penugasan yang diberikan bisa bersifat scderhan~1. 111isal11ya dalam 
bentuk daftar pertanyaan mengenai mata pcncarian yang sedang 
dibahas, atau suatu pcrinl:.ih yang harus dibahas dengan diskusi atau 
perlu dicari uraiannya dari buku atau literatur tcrtentu. Dapat juga 
penugasan dibcrikan untuk menangani suatu masalah atau proyek 
misalnya yang bcrkaitan dcngan metode kerja atau proscdur kcrja, 
atau masalah organisasi lainnya. Apabila pcmccahannya diserahk.an 
kepada suatu tim, maka tim ini akan bekt!rja melakukan pcngum
pulan dan pengolahan data, mengidentifikasi permasalahan yang 
ditemukan, menganalisis dan mcngajukan cara-cara pemccahannya. 

B. LANGKAH-LANGKAH 

1. Perkenalan 

Tujuan : 

Metode: 

Agar di antara sesama peserta saling mengenal, bcgitu 
pula antara peserta dengan pelatih. 

Agar tidak terjadi kekakuan ketika proses belajar 
berlangsung 

Untuk menciptakan suasana bersama di antara pcserta. 

13ina Suasana 

2. Penggalian Pengetahuan 

Tujuan : - Untuk mengetahui gambaran umum tingkat pengctahuan 
peserta. 

Metode: 

Untuk mcnghindari terjadinya salah pengertian tcntang 
materi yang akan disajikan 

Tanya Jawab dan Curah Pendapat. 

3. Penyajian Materi. 

Tujuan : 

Metode 

Agar pcserta dapat mcmahami matcri-materi pclatihan. 

Peserta mampu untuk menjelaskan materi-materi 
pelatihan. 

Ceramah, Tanya Jawab, Curah Pcndapat, Diskusi, 
Seminar dan Simulasi. 



4. Evaluasi 

Tujuan : 

Metode 

5. Rangkuman 

Tujuan : 

Metode 

Untuk mengctahui sampai scjauh mana para pcscrta 
mampu mcnycrap matcri yang disampikan olch pdatih. 

Untuk mengctahui hamhatan-hambatan dalam pclak
S<maan proses hclajar mcngajar. 

Tanya Jawah, Post Test, dan Pre Test scrta daftar 
pertanyaan. 

Agar pescrta mengctahui secara jelas dari kcsclurullan 
matcri yang disajikan. 

Cera mah. 





Pokok Bahasan I 

Mata Pelajaran I 

Tujuan Pembelajaran 

Wakm 

ICE BREAKER 

Perkenalan dan Selamat Datang 

Agar peserta saling mengenal dan akrab sehingga 
menimbulkan suasana yang kondosif untuk belajar. 

45 Menit. 





Pokok Bahasan I ICE BREAKER 

Mata Pelajaran 2 Goal Pribadi & Goal Latihan 

Tujuan Pembelajaran Umum: ·Agar peserta memahami hasil yang akan di capai 01,·h 
masing-masing peserta dan hasil yang akan di 1:.ipai 
dalam pelatihan. 

Waktu 45 Menit 





Pokok Bahasan 2 

Mata Pelajaran 3 

KEBIJAKSANAAN 
LANGAN HIV/AIDS 

U:MUM PENANGGU-

Kebijaksanaan Departcmcn Agama dalam Pcnang
gulangan HIV/AIDS. 

Tujuan Pembelajaran Umum Mengctahui dan memahami tcntang Peran Dcpartcmen 
Agama dalam Penanggulangan HIV/AIDS. 

Waktu 

Setelah rnengikuti pelajaran ini 
peserta diharapkan : 

4 Jam Latihan (4 x 45 menit) 

1. Bina Suasana 
2. P e n y a j i a n 

Materi 

10 menit 

1. Dapat menjelaskan latar 1. Per>dahuluan - Latar belakang 10 menit 
10 menit 
10 rnenit 
10 menit 
10 menit 
10 menit 

belakang tujuan kebijaksanaan 
Departemen Agama. 

2. Menjelar.kan bentuk-bentuk 
kebijaksanaan Depag. dalam 
penanggulangan pencegahan 
AIDS. 

3. Mcnjelaskan strategi Depag. 
dalam penanggulangan dan 
pencegahan HIV/AIDS. 

4. Mampu menerapkan langkah
langkah program Depag. dalam 
rnenanggulangi dan mencegah 
AIDS, uaik program jangka 
pendek, rnenengah maupun 
panjang. 

5. Mampu menjelaskan peran 
Depag. dalam penyuluh;rn dan 
bimbingan sosial dalam pence
gahan HIV/AIDS di bidang 
agama. 

2. Kebi1aksanaan 
penangg ulangan 
AIDS. 

3. Strategi 

- Maksud dan 
Tujuan 

- Ruang lingkup. 
- Landasan 
- Pengertian 

- Kebijaks;rnaan 
Na:::ional. 

- Kebijaksanaan 
Depa rte men 
Ag a ma. 

10 memt 

10 menit 

- Strategi pe- 10 menit 
nanggulangan 
AIDS bidang 
agama. 

4. Ruang lingkup - Secara Mana- 10 menit 
penanggulangan jerial. 
AIDS. - Secara Teknis. 1 O me nit 

5. L a n g k a h - - Langkah-lang- 10 menil 
langkah. kah. 

6. Program Kerja 
& Uraian Kegi
atan. 

7. Me k an ism e 
Kerja 

8. Faktor peny-
harnbat dan 
pendukung. 

- Jangka Pendek 
- Jangka Mene-

ngah. 
- Jangka Panjang 

Kegiatan. 

- Mekanisme 
Kerja 

- Faktor peng
hambat dan 
pendukung 

3. Diskusi. 

10 menit 
10 menit 

10 menit 

10 menit 

10 menit 

10 menit 

nalan 

- Cera
mah & 
Tanya 
Jawab. 

- OHP 

- Sourid 
Syst~m 



Pokok Bahasan 3 EPIDEMIOLOGI HIV/AIDS 

Mata Pelajaran 4 Epidcmioiogi HIV/AIDS, Cara Pcnularnn Gcjala-gcjala 
Klinis dan Upaya Pencegahannya. 

Tujuan Pembelajaran Umum : Pescrta mcmahami kronologis timbulnya infcksi HIVi 
AIDS dan mampu menjelaskan serla mcmonitor k\icn. 

Waktu 4 Jam Latihan (4 x 45 menit) 

rm. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS SUil POKOK PROSES PENYAJIAN RINCIAN METODE Alf\T P~1!UGASll.'J i 
BAHASAN WAKTU BANTU PESrcRTA --

1 2 3 4 5 6 7 8 
·-

Selelah mengikuti penyajian 1. Bina Suasana 10 menil - Perke- - WhitP. 
peserta diharapkan dapat : 

2. P e n y a i i a n 
nalan Board. 

Materi 
-· OHP 

1. Menjelaskan pengerlian AIDS 1. Latar Belakang - Latar belakang 30 menit - Cera-
scrta Epidemiologi dengan mah & - Slide 
benar. 2. Sejarah dan Tanya 

Epidemiologi Jaw ab. - Makalah 
2. Menjelaskan pola penularan HIV/AIDS. 

AIDS. 
a. Sejarah HIV/ - Sejarah HIV/ 30 menit 

3. Menerangl<an dan mengidenti- AIDS AIDS 
fikasikan gejala-gejala AIDS. b. Siluasi AIDS di - Situasi dan 30 menit 

dunia perkembangan 
4. Menjelaskan pencegahan AIDS c. Masalah HIV/ AIDS 

serta mengkomunikasikan AIDS di lndo- - Masalah HIV/ 30 mcnit 
bahaya AIDS. nesia AIDS di lndo-

d. Epidemiologi nesia 
HIV/AIDS - Epidemiologi 30 menit 

5. Menjelaskan kelonipok-kolom- HIV/AIDS 
pok yang mempunyal resiko 
tinggi terhadap AIDS. 3. Tanya Jawab. 20 menil 



Pokok Bahasan 4 UPAYA PENANGGULANGAN HIV/AIDS 

Mata Pelajaran 5 Penyakit Menular Seksual (PMS) dalam kaitan HIV/ 
AIDS_ 

Tujuan Pembelajaran Umum : Peserta dapat memahami pengelolaan Pcnyakit 
Menular Seksual (PMS) dalam kaitannya dengan 
penularan HIV/AIDS. 

Waktu 3 Jam Latihan (3 x 45 menit) 

NO. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS SUB POKOK PROSES PENYA.JIAN RINCIAN METODE ALAT PE NU GAS AN 
BAHASAN WAKTU BANTU PESERTA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Setelah mengikuti materl ini 1. Bina Suasana 5 menit - Perke- - White 
peserta diharapkan mampu : 2. Penyajian Materi nalan Board. 

1. Mengetahul dan menjelaskan 1. Latar Belakang - Latar Belakang 5 menit - Cera-
- OHP 

cara-cara penularan penyakit 
2. Epidcmiologi - Epidemiologi 5 menlt 

mah. 
HIV/AIDS dalam kaitan 

PMS PMS - Tanya - Slide 
dengan penyakit seksual. 

- Pcngcrtian 5 menit Jawab 

2. Menjelaskan gejala-gejala - Gejala Duh Tubuh 5 menit 
- Sound 

3. J e n i s - j e n i s Systern 
penyakit HIV/AIDS. PMS dengan UretiaNagina 

gejala klinisnya. - Timbul Tukak 5 menit - Makalah 
- Timbul Tumbuhan 5 menit 

4. Cara penularan - Cara penularan 10 menit 

5. Bahaya PMS - Bahaya PMS 10 menit 

6. PMS sebagai - lnleksi Virus 1 O menit 
Kofaktor AIDS. AIDS 

- PMS sebagai 10 menit 
Kolaktor AIDS. 

7. Dampak Inter- - Dam pak Inter- 10 menit 
aksi HIV dan aksi HIV dan 
PMS terhadap PMS terhadap 
pengendalian pengendalian 
HIV. HIV. 

s: Pedoman pena- - amnesis 10 menit 
talaksanaan - Konseling 10 menit 
kasus PMS. 

9. Strategi penge- - Strategi pengelo- 20 menit 
lolaan PMS da- laan PMS dalam 
lam kaitan HIV/ kaitan HIV/AIDS 
AIDS be rd a- berdasarkan 
sarkan laktor faktor sosial, bu-
sosial, budaya daya masyarakat 
masyarakat setempat. 
setempat. 

3. Evaluasi dan 10 menit 
tanya jawab. 

I 



Pokok Bahasan 4 

Mata Pelajaran. 6 

UPAYA PENANGGULANGAN HIV/AIDS 

Ketahanan Keluarga dan HIV I AIDS 

Tujuan Pembelajaran Umum: Pes~rta mcmahami tentang ·Ketahanan K1,;luarga cl;rn 
AIDS. 

Waktu 3 Jam Latihan (3 x 45 mcnit) 

NO. TUJUAN PEMBEl.AJARAN KHUSUS SUB POKOK PROSES PENYAJIAN RINCIAN 
BAHASAN WAKTU 

1 2 3 4 5 

Setelah mengikuti penyajian materi 1. Bina Suasana 10 menit 
ini peserta diharapkan mampu : 2. P e n y a j i a n 

Materi 

1. Menjelaskan konsep Ketahanan 1. Pengert1an keta- a. Peng e rt i an 30 menit 
Keluarga. hanan keluarga. ketahanan 

keluarga. 

2. Menjelaskan kondisi keluarga 2. Fungsi keluarga b. Fungsi keluar- 35 menit 
dalam rangka meningkatkan dalam mening- ga dalam me-
ketahanan keluarga terhadap katkan kewas- ningkatkan 
bahaya AIDS. padaan terha- kewaspadaan 

dap bahaya HIV/ terhadap baha-
AIDS. ya HIV/AIDS. 

3. Mendiskusikan peningkatan 3. Peningkatan c. Peningkatan 40 menit 
Ketahanan Keluarga dalam ketahanan ketahanan 
penanggulangan AIDS ditinjau keluarga dalam keluarga dalam 
dari segi agama, etika seksual, penanggulangan penanggulangan 
sosial dan pendidlkan. AIDS ditinjau Al OS ditinjau 

dari segi : dari segi : 

- Moral agama - Moral agama 
- etika seksual - etika seksual 
- kesehatan - kesehatan 
- sosial - sosial 
- pendidikan. - pendidikan. 

3. Diskusi dan 20 menit 
Tanya Jawab. 

METODE 

6 

- Perke-
n<1lan 

- Cera-
mah. 

I 
I 

ALAT ~f'E"il11;;sA'·I 
8AM1 U PESHH, 

I 

7 fl ,___ ____ 
-· Wh1 le 

Boanl. 

- OHP 

- Slide 

- Sound 
System 

- Makalah 



Pokok Bahasan 5 

Mata Pelajaran. 8 
PENYELENGGARAAN KONSELING HIV/AIDS 
Penyelenggaraan Pelayanan Konsultasi Perkawinan dan 
Keluarga dikaitkan dengan Konseling HIV/AIDS. 

Tujuan Pembelajaran Umum : Memahami Program Pelayanan Konsultasi Perkawinan 
dan Keluarga dikaitkan dengan Konseling HIV/AIDS. 

Waktu 4 Jam Latihan ( 4 x 45 menit) 

NO. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS SUB POKOK PROSES PENYAJIAN RINCIAN METODE ALAT PENUGAS~N 
BAHASAN WAKTU BANTU PESERTA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Setelah mengikuti penyajian 1. Bina Suasana 10 menit - Perke- - OHP 
materi ini peserta diharapkan 2. Penyajian Materi nalan 
mampu: - Cera-

- White 
Board. 

1. Menjelaskan fungsi utama 1. Pendahuluan - Latar belakang 5 menit mah. 

Konsultasi Perkawlnan dan - Pengertian 5 menit -Tanya - Slide 
Keluarga. - Tujuan 5 menit Jawab 

- Prinsip-prinsip 5 menlt - Makalah 
pelayanan. - Pe nu-

gasan - Forum-
2. Mengetahui dan memahami 2. Sasaran - Klp.Soslal 10 menit forum. 

pengerlian dan pelaksanaan Um um 
Konsultasi Perkawinan dan - Klp.Sosial 10 menit 
Keluarga dikaitkan HIV/AIDS. Rawan HIV/AIDS 

- Kip. Sosial Pen- 10 menit 
derita HIV/AIDS 

3. Memahami dan dapat men- 3. lingkup pela- - Teknologi Kon- 10 menit 
jeiaskan tentang pelaksanaan yanan sultasi. 
Konsultasi Perkawinan dan - Pendidikan Kon- 10 menit 
Keluarga dikaitkan Konseling sultasl 
HIV/AIDS. - Pelayanan Kon- 10 menlt 

sultasi. 

4. Tempat dan - Tempat 5 menit 
fungsi - Fungsi 5 menit 

5. Organlsasi - Organisasi 10 menit 

6. Proses pela- - Pendekatan Awai 5 menit 
ya nan. - Penerimaan 10 menit 

- Bimbingan 10 menit 
Perkawinan dan 
Keluarga 

- Konseling 10 menit 
- Bimbingan Lanjut 10 menit 

7. Mekanisme. - Mekanisme 15 menit 

3. Evaluasi dan 10 menit 
Tanya Jawab. 



Pokok Bahasan 4 

Mata Pelajaran 7 

UPAYA PENANGGULANGAN HIV/AIDS 

Pandangan Agama tentang Penanggulangan HIV/AIDS. 

Tujuan Pembelajaran Umum : Peserta memahami tentang Pandangan Agama dalam 
Penanggulangan HIV/AIDS. 

Waktu 4 Jam Latihan ( 4 x 45 men it) 

NO. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS SUB POKOK PROSES PENYAJIAN RINCIAN METOOE ALAT PENUGASAIJ 
BAHASAN WAKTU BANTU PESERTA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Setelah mengikuti penyajian materi 1. Bina Suasana 10 menit - Perke- - White 
lni peserta diharapkan mampu : 2. P e n y a j i a n nalan Board. 

Materi 
- OHP 

1. Menjelaskan dengan benar latar 1. Latar Belakang a. Latar belakang 30 menit -Cera-
belakang AIDS ditinjau dari segi mah. - SlidP. 
agama. 2. HIV/AIDS ditin- b. AIDS ditinjau 40 menit 

jau darl segi dari sudut aga- - Sound 
2. Menjelaskan Pandangan Agama agama: ma System 

tentang Penanggulangan HIV/ 
AIDS. - Agama Islam c. Iman dan taqwa 40 menit - Makalah 

- Agama Kristen sebagai salah 
3. Menjelaskan faktor pendukung • Protestan satu upaya pe-

dan penghambat. • Agama Katolik nanggulangan 
• Agama Hindu AIDS. 
• Agama Budha 

d. Faktor pendu- 40 menit 
kung dan peng-
ham bat. 

3. Penutup. 3. Diskusi. 20 menit 

I 



Pokok Bahasan 5 

Mata Pelajaran 9 
PENYELENGGARAAN KONSELING HIV/AIDS 

Pengantar Konseling dalam rangka Penanggulangan 
HIV/AIDS. 

Tujuan Pembelajaran Umum : Memahami tentang pengantar konseling penanggu
langan HIV I AIDS. 

Waktu 4 Jam Latihan (4 x 45 menit) 

NO. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS SUB POKOK PROSES PENYAJIAN RINCIAN METODE ALAT PENUGASAN 
BAHASAN WAKTU BANTU PESERTA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Setelah menerima materi lni 1. Bina Suasana 5 menit - Perke- -White 
d1harapkan mampu : 2. Mater! Penya- nalan Board. 

jian. 
-OHP 

1. Menjelaskan dan memahami 1. Pengertian dan a. Pengertian dan 1 O menit -Cera-
tentang pengantar konseling tujuan konsellng tujuan konseling mah. -Slide 
penanggulangan HIV/AIDS. 2. Prinsip, teknik b. Prinsip, teknik 15 menlt 

konseling dan konseling dan -Tanya - Makalah 
dasar konseling dasar konseling Jawab. 

- Kas us 
2. Menjelaskan secara praktis 3. Fungsi kon- c. Fungsi kon- 10 menit - Si mu- dan pe-

tentang fungsi dan peranan seling. seling lasi. tunjuk 
penyclenggaraan Konsellng 4. Tempat penye- d. Tempat pcnye- 10 menit simulasi 
Penanggulangan HIV/AIDS. lenggaraan lenggaraan 

5. Sistim rujukan e. Sistim rujukan 10 menit -Form 
6. Organisasi kon- I. Organisasi kon- 10 menit Obser-

seling AIDS seling AIDS v as i I 
7. Personll g. Personil 10 menit Evaluasi. 
8. Sarana h. Sarana 10 menlt 
9. Mekanisme pe- i. Mekanlsme 25 menit 

lay a nan kon- pelayanan kon-
seling. seling. 

1 O.Persyaratan j. Persyaratan 20 menit 
umum untuk si- um um untuk 
tuasi konseling situasi kon-

11.Kegiatan kon- seling 
seling. k. Kegiatan kon- 25 menit 

seling. 

3. Evaluasl dan 20 menit 
Tanya Jawab. 

I 



Pokok Bahasan 5 

Mata Pelajaran 10 

PENYELENGGARAAN KONSELING HIV/AIDS 

Pendekatan Kcjiwaan terhadap Pcnderila 'HIV/AIDS. 

Tujuan Pembelajaran Umum : Peserta mcmahami cara pcndckatan kcjiwaan tcrhad;)p 
HIV/AIDS. 

Waktu 3 Jam Latihan (3 x 45 menit) 

NO. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS SUB POKOK PROSES PENYAJIAN RINCIAN ME TO DE Al.AT PENUGASAN 
BAHASAN WAKTU BANTU PESERTA 

1 2 3 4 5 6 7 6 

Setelah mengikull penyajian 1. Bina Suasana 10 menit - Perke- -White 
peserta diharapkan dapat : 2. P e n y a j i a n nalan Board. 

Materi. 
-OHP 

1. Untuk mengetahui dan men- 1. Tujuan - Tujuan 5 menit -Cera-
jelaskan kejiwaan pendekatan 2. Dasar Konse- - Dasar Konse- 10 menit mah. - Slide 
kejiwaan dan cara menghadapi ling AIDS. ling AIDS. 
rasa takut pada AIDS. -Tanya - Makalal1 

Jawab. 
3. K o n s e I I n g - Stigma 5 menit 

2. Mengetahui aspek kejiwaan ODHA - Membuka diri 5 menit 
penderita AIDS. - Ketakutan akan 10 menit 

kematian 
- Ditinggalkan 5 menit 

orang 
- Menghindarl 10 menit 

ma5alah se-
sungguhnya. 

3. Menjelaskan pendekatan keji- 4. Kejiwaan ODHA - Denial : mem- 5 menit 
waan. bantah. 

- Ketakutan 5 menit 
- Kemarahan 5 menit 
- Depresi 5 menit 
- Tawar-menawar 5 menit 
- Penerimaan. 5 menit 

4. Menjelaskan cara menghadapl 5. M e n d e k at I - Ajarkan orang 30 menit 
rasa takut pada AIDS. mereka dengan tentang AIDS 

perilaku berisi- secara faktual 
ko tinggi. dan transfaran. 

3. Evaluasi dan 15 menit 
Tanya Jawab. 



Pokok Bahasan 6 

Mata Pelajaran 11 

PRAKTEK KONSELING 

Praktek Konseling HIV/AIDS. 

Tujuan Pembelajaran Umum Peserta dapat memahami dan terampil dalam praktek 
Konseling. 

Waktu 37 Jam Latihan (37 x 45 Menit) 

NO. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS 
SUB POKOK 

PROSES PENYAJIAN 
RINCIAN 

METODE 
ALAT PENUGASAN 

BAHASAN WAKTU BANTU PESERTA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Setelah mengikuti maten ini peserta A. Bina Suasana 35 menit • Perke • ·White Penugasan 
peserta d1harapkan mampu : B. Penyajian Materi nalan Board. 

1. Mengetahu1, memahami dan dapat Praktek Konselin~ 1. Wildfarae 60 menit • Ceramah.· ·Slide 
menjelaskan dalam menjalankan 2. Mrtologi HIV/AIDS 60 menit • Simulasi.· ·OVH 
praktek konselmg 3. Biologis AIDS 60 menit • Praktek/ 

4. Penjelasan Nilai 60 menit Role Playing 
2. Men1elaskan langkah·langkah yang 5. Menutup hari 60 menit -Wildfire 

akan ditempuh dalam praktek 6. Membahas ulang hari 
konseling. sebelumnya. 

7. Konseling sebuah intro- 60 menit 

3. Menjelaskan strategi, persyaratan duksion. 
dalam praktek konseling 8. Mendengar dan mere· 60 menit 

fleksikan. 
4. Dapat menjelaskan prinsip-prinsip 9. Menemui klien anda. 60 menit 

dasar konseling. 10. Masalah·masalah konse- 60menit 
11. Berbicara mengenai sek· 60 menit 

5. Menjelaskan faklor penukung dan sual. 
penghambat dalam proses praktek 12. Pilihan perilaku seksual 60 menit 

yang aman yang sesuai 
dengan norma agama 
dan moral luhur bangsa. 

13. Pemeriksaan dan konse- 60 menit 
ling HIV. 

14. Kerahasiaan dan keper· 60 menit 
cayaan. 

15. Konseling untuk keama- 60 menit 

nan. 

16. Slruklur jaringan pendu· 60 menit 
kung dan sumber daya. 

17. Hal lain yang masih 60 menit 
dibicarakan. 

18. Praktek Konseling. 60 menit 

19. pengenalan melalui pe- 60 menit 

ngalaman. 

20. Keamanan dari sini. 60 menit 

21. Evaluasi 60 menit 





BABV 
PRATEST 

I. Fasilitator membagikan lembar Pra Test kepada semua peserta. 

2. Peserta mengerjakan lembar Pra Test tersebut selama 45 menit. 

3. Fasilitator menyimpulakan jawaban Pra Test. 

4. Fasilitator memberikan nilai Pra Test untuk masing-masing peserta ditabulasikan 
dan disimpan. 

5. Nantinya hasil Pra Tets tersebut di bandingkan dengan hasil Post Test untuk 
menilai hasil perkembangan kemampuan peserta setelah mengikuti pelatihan. 





PRATEST 
PEMANTAPAN PETIJGAS KONSELOR DAN POS TES 

PENANGGUIANGAN HJV/AJ.DS SEKTOR AGAMA 

1. Apakah perlu adanya upaya penanggulangan HIV/AIDS melalui scktor 
agama untuk mengurangi keresahan masyarnkat akihat informasi yang 
menyesatkan, bagaimana pendapat anda ? 

2. AIDS adalah penyakit menular yang dcngan ccpat mcnycbar ke scluruh 
dunia (Pandcmi), terutama mcnular kwat hubungan scksual, bagaimana 
pendapat anda ? 

3. Pak Badu tidak mau anaknya menjadi (1onor darah, karcna takut kctul .. ran 
AIDS. Bagaimana pendapat anda tcntang sikap Pak Badu ini ? 

4. lbu Tuti selalu mengikuti perkembangan AIDS mclalui surat kabar, majalah 
dan media lainnya. 

5. Penduduk Kclurahan Pasar lkan scpakat mencrima pcnyuluh agama 11ntuk 
memberikan penyuluhan tentang AIDS. 

6. Marni menganjurkan temannya Wati scsama WTS untuk sama-sama 
memcriksakan darahnya di Laboratorium. Wati marnh-marah ......... saya tidak 
sakit, buat apa pakai periksa scgala. 

7. Kata orang ......... ibu hamil yang tubuhnya 1rn:ngit.lap HIV dapat menularkan 
Virus tersebut kepada bayi yang dikandungnya ! 

8. Orang yang terinfeksi virus HIV akan menjadi pcmbawa dan pcnular AIDS 
selama hidupnya, walaupun tidak merasa sakit dan tetap sehat. 

9. Hampir semua penderita AIDS meninggal clalam 5 sampai 10 tahun sesudah 
menunjuvl<an gejala pertama AIDS, bagaimana pcndapat anda ? 

10. Menurut Budi kalau berciuman itu tidak mcnularkan AIDS, hcnarkah 
demikian '? 

11. AIDS perlu mendapat pcrhatian khusus, karcna belum ada obatnya, juga 
belum ada vaksin yang bisa mencegah virus tersebut. 

12. Yang termasuk kelompok risiko tinggi tertular AIDS, salah satunya aclalah 
penerima transfusi darah. Bagaimana pcndapat anda ? 

13. Agar tidak tertular AIDS, hendaknya jangan jajan di luar rumah, demikian 
kata nenek. Bagaimana menurut anda ? 

14. Hindarkan hubungan seksual dengan kelompok resiko tinggi tcrtular AIDS. 



15. Salah satu penccgahan agar tidak terkcna Al DS, adalah pcnggunaan komJom 
secara tepat bagi yang suka jajan. Bagaimana pcndapat anda ? 

16. Pecandu Narkotika suntikan juga termas11k kelompok rcsiko tinggi tcrtular 
AIDS yang perlu diwaspadai. 

17. Kerjasam lintas sektor perlu ditingkatkan tlalam upaya mcnycharlua..,kan 
informasi tentang AIDS tersehut, sehingga masyarakat mcmahami dcngan 
benar. Bagaimana pendapat anda ? 

18. Apakah benC'r AIDS dapat menjangkiti scluruh lapisan masyarakat lanpa 
terkecuali ? 

19. Virus HIV m'!rusak sistem pertahanan tubuh. sehingga daya tahan tubuh 
menjadi rusak, akibatnya dengan penyakit ringan saja dapat membahayakan 
si penderita. Bagaimana pendapat anda ? 

20. Hingga saat ini belum terbukti AIDS dapat c.litula:·kan olch gigitan serangga. 

21. Pemeriksaan harus dilakukan terhadap sctiap c.larah c.lari pura pcnyumhang 
(donor). Bagaimana pendapat anda ? 

22. Perlukan siswa SMTA mendapat informasi tcntang AIDS di sckolah-sekolah? 

23. Menurut Pak Amir seseorang yang mengidap AIDS agar tidak menularkan 
kepada orang lain scbaiknya diisolasikan saja. Bagaimana pcndapat anda ? 

24. Benarkah HIV adalah virus yang tidak tahan hidup di luar tubuh ? 

25. Penggunaan kondom dianjurkan untuk mcnc.:cgah pcnularan AIDS, tctapi 
bukan untuk melakukan prostitusi bebas. 

26. Penularan AIDS hanya terjadi melalui darah, cairan mani dan cairan vagina. 
Bagaimana pendapat anda ? 

27. Berciuma1~ biasa yang tidak saling gigit katanya tic.lak berbahaya, tetapi 
seandainya ada yang menderita sariawan bisakah tcrjadi penularan '? 
Bagaimana menurut anda ? 

28. Konseling perlu diberikan bagi mereka yang dikctahui mcngidap virus HIV 
tapi bagaimana dengan mereka yang schat '? 

29. Untuk mengetahui scseorang mengidap virus HIV scbaiknya mclalui 
pemerik.saan laboratorium. Tetapi untuk itu Liaya mahal, apakah tidak ada 
cara pemeriksaan lain yang lehih murah ? 

30. Propinsi Irian Jaya termasuk propinsi kc-IO rawan Al DS, tctapi saat ini 
banyak beroperasi kapal-kapal penangkap ikan di bagian Sclatan, apakah 
terhadap mereka perlu dilakukan pemcriksaan darah, atau cukup c.liawasi/ 

dipantau saja ? 



31. Mithos : HIV dapat positif, apabila anda herhuhungan dcngan orang asing 
atau dengan orang yang tidak disunat ? 

32. Gejala AIDS yang sedang menonjol adalah pcnurunan hcrat badan yang 
sangat rnenyolok, apakah benar demikian '? 

33. Diare yang herulang-ulang tanpa sebab dicurigai sehagai salah satu gcjala 
AIDS. Dengan demikian apakah scseorang sudah dikategorikan schagai 
pengidap tertular virus HIV ? 

34. Ada anggapan sebagian orang, bahwa AIDS itu dapat ditularkan mclalui 
handuk, pakaian, atau barang-barang lain milik scorang penderita. Bagaimana 
pendapat anda ? 

35. Berbicara tentang AIDS, berarti kita berbicara tcntang perilaku .......... Bahk, 
perilaku yang baik menurut anda yang bagaimana ........ ? 

36. Orang yang diketahui menderita AIDS schai'<nya ticlak usah dilayani di 
rumah sakit dan mereka perlu dijauhi dari pcr5aulan. Bagamana sikap anda 
tentang sikap semacam ini ? 

37. Karena kesadaran kelompok risiko tinggi yang makin haik. mereka sclalu 
menyediakan kondom di lokasi WTS-nya. Tetapi menurut sebagian tamu, ini 
tidak perlu. Bagaimana menurut anda ? 

38. Di suatu lokalisasi kelompok risiko tinggi mcrcka melayani tamu yang tidak 
berkondom, dengan harg .. yang sangat tinggi, lctapi yang suka memakai 
kondorn dengan tarif yang lebih murah biasa. 

39. Untuk keperluan bisnis Pace Tomas pergi kc Thailand sdama sebulan, hcgilu 
kembali ke rumah, istrinya tidak memenuhi pcrmintaannya karena takut 
ketularan AIDS. Apakah kecurigaan istrinya ini dapat dibenarkan ? 

40. · Berenang bersama dengan penderita ATDS dapat menycbabkan terjadinya 
penulara11 :\IDS. Bagaimana pendapat anda '! 

41. Makan dan minum dengan alat makan/minum yang sama <.kngan pcndcrita 
AIDS, dapat terjadi pcnularan AIDS, bagaimana pcndapat anda ? 

42. Menggunakan pakaian penderita AIDS dapal tcrjadi pcnularan Al DS. 
Bagaimana pendapat anda ? 

43. Orang yang bcrat badannya turun tcrun (drastis) dapatkah dischut pcndcrita 
AIDS/Pengidap HIV ? 

44. Mencret yang tidak ten tu .. :habnya, mcnunjukk:rn hahwa ia tertular AIDS. 
Bagaimana pendapat anda ? 

45. Batuk yang tidak sembuh-scmbuh, mcnunjukkan bahwa ia tcrtular 1\IDS. 
Bagaimana pendapat anda '? 



46. Kasus Tl3C mcningkat, adakah huhu11ga11 dc11!.'.a11 dic11rigai11ya p1!11i11µ.kata11 
kasus HIV (pcndcrita AlDS). 

47. Keharmonisan kcluarga mcrupaka11 salalt s:1111 up;1ya pcncegahan ;\IDS. 

48. Iman dan Taqwa merupakan salah salll cara p~nangkal /-\IDS. 

49. Jarum suntik yang tidak clisteril mcrupaka11 alal pc1111lara11 t\IDS. 

50. Jarum tindik yang dipakai secara bcrgantian dapal mcrupakau alat p1.'.1Jt1lara11 
AIDS. 

51. Berganti-ganti jarum suntik yang tic.lak c.listi..:ril mcrupakan cara Lcrjadi11ya 
penularan AIDS. 

52. Menggunakan WC bcrsama dengan pc11dcrita Al DS dapat mcnyl!babkan 
orang lain ketularan AIDS. 

53. Pisau cukur yang dipakai berganti-ganti tanpa distcrilisasi c.lapat merupaka11 
alat penularan AIDS. 

54. Berjabat tangan dengan pendcrita AIDS c.lapat tcrtular AIDS. l3agaima11a 
pendapat anda ? 

55. Penderita HIV ( +) harus dikeluarkan dari kantor. Setujukan and a ? 

56. Orang kaya (konglomcrat) tidak hisa tcrkcna A I OS. l3ctulkah and a '! 

57. Tokoh agama punya peran~n dala,1 upaya pcna11ggulangan AIDS. 

58. Tokoh agama tidak hisa tcrkcna penyakit Al DS (bcbas dari AIDS). 
Setujukah anda ? 

59. Pernyataan daerah tentang daerah bcbas AIDS membahayakan warga 
setempat. Bagaimana menurut anda ? 

60. AIDS dapat dicegah dengan perilaku yang bertanggung jawab. Bcrikan 
contohnyr: ! 

61. AIDS dapat disembuhkan dengan obat kapsul. Sctujukah anda ? 

62. AIDS dapat disembuhkan dengan obat trndisional. l3agaimana penclapat 

anda? 

63. Pencegahan J~IDS dengan minum jamu, bagaimana menurut anda ? 

64. Anak sekolah dapat tertular AIDS. J claskan ! 

65. Bayi bisa tertulas AIDS melalui ibu yang mcnd~rita HIV ( + ). Setujukah 

anda? 

66. Ibu hamil pengidap HIV ( +) belum ten tu bisa mcnularkan HIV kcpada 
bayinya. Bagaimana menurut anda ? 



67. Suami pcngidap HIV ( +) bclum ten tu dap;11 1111.:nularkan v11 us HIV k...:pada 
istcrinya. tclapi c.lia sumbcr pcnularan. Jda:-kan ! 

68. Pcnderita AIDS adalah manusia yang dikuluk Tulian. S1..·1ujukah Sam.Iara"? 

69. Pcndcrita AIDS bisa hic.lup kbih lama d1.:nt_!a11 111akan makanan yang h1.:rgizi. 
Menurut anc.la ? 

70. AIDS adalah pcnyakit yang mahal. Jclaska11 111aksud11ya 

71. AIDS adalah pcnyakit orang Buie. Bctulk~11t "! 

72. Banyak oranu Indonesia yang berku11jung kt: luar IH.:gcri, hingga tidak 
menutup kcmungkinan yang bcrsangkut<lll 111c11jacli sun1hi..:r pc..:nular i\IDS. 

sctclah kcmhali kc tanah air. Jclaska11 ! 

73. Ada gagasan mcmhcrikan bantuan cla11<1 k...:p;1da \VTS yang 11 IV ( +) 111..·rupa 
tunjangan hidup, asal mcrcka ticlak bcrprak!L:k l;1gi. Tdapi taw<1ra11/ga):!asa11 
tersebut clitolak, karcna pcndapatan \\ITS khih h...:sar. 

74. Dengan mc..:nutup lokalisasi WTS, apakah dapat mL:nccgah pcnycbaran Al DS. 
Jelaskan pcndapal anc.la ! 

75. AIDS mcmpunyai clampak ckonomi h;igi keluarga maupu11 1u.:gara. 

Bagaimana pcndapat anda ? 

76. AIDS mcnghamhat pcmhangunan bang~a. Jt:la:-,ka11 ! 

77. Pctugas kcschatan yang mcrawat pcndl!rita ;\IDS dapal ll!r<llll'am ll!-rlularnya 
penyakit AIDS. 

78. Ada bcnjolan mcnah di lcher, mcnunj11kkan orang tersdrnl tdah nH.:ndcrita 
AIDS. Bagaimana pcndapat anda ? 

79. Sopir truck, pelant. mcrupakan kclompok rawan /\IDS. Bagaiman·a mcnurul 
ai1cla ? 

Tulis jawaban .. Ya·· bila jawaba11 sl!sua1 \.kilt'· tn pcntlapal anda da11 tu Ii.., 
"Ticlak" untuk jawaban Sc.!baliknya. 





BAB VI 

MATA PELAJARAN PELATIHAN KONSELOR 
PENANGGULANGAN HIV/AIDS SEKTOR AGAMA 

MATER! POKOK BAHASAN I 
MATA PELAJARAN 

DASAR PEMIKIRAN : 

ICE BREAKER 
PERKENALAN DAN SELAMAT DATANG 

Setiap kali kita mengumpulkan sejumlah orang untuk suatu pengalaman 
belajar, maka diperlukan suatu tingkat kepercayaan, satu perasaan aman dari 
seluruh peserta kalau kita menginginkan mereka terlibat dengan sepenuhnya. 
Membangun rasa kepercayaan ini melibatkan sejumlah faktor, termasuk 
mengenali orang-orang yang bekerja dengan anda. 

GOAL: 

Memulai proses pemeliharaan kelompok, menciptakan lingkungan belajar 
yang mendukung. 

OBJEKTIF: 

Dengan selesainya modul ini, peserta akan : 

• Memperkenalkan diri pada kelompok. mcnychutkan nama, jahatun, 
pengalaman yang berhubungan dcngan HIV dan dctil-c.ktil prihadi 
lainnya yang dirasa perlu. 

• Diperkenalkan pada fasilisator 
• Punya pandangan umum tentang program 

IS I: 

• Perkenalan 

METODOLOGI : 

.. Perkcnalan lisan scmua anggota kdompok 

WAKTU YANG DIPERLUKAN: 

30 menit bagi 15 - 20 peserta. 

CATATAN BAGI PASILITATOR : 

MODUL 1: PERK.ENALAN DAN SELAMAT DATANG 

BAHAN YANG DIPERLUKAN: 

Tidak ada yang khusus. 



METODE: 

Ada banyak cara untuk memperkenalkan anggota kclompok dan fasilitator 
satu sama lain. Yang terbaik bagi fasilisator adalah mcmpcrkcnalkan diri 
terlebih dahulu, guna mencapai beberapa sub goal : 

a. Memberi contoh cara mempcrkenalkan diri. 
b. Memperlihatkan kepemimpinan. 
c. Menjalin kepercayaan antara fasilisator dan anggota kelompok 

Beberapa conoh di bawah ini adalah metode perkenalan yang dapat anda 
pilih. Praktekkan tiap metode dan pilihlah salah satu yang paling cocok 
dengan anda, atau salah satu yang anda suka. 

METODEPERKENALANPERTAMA 

Suatu cara yang mudah dan efcktif untuk memulai sehuah perkcnalan 
adalah menyebutkan apa yang anda inginkan sebagai fasilitator. Dimulai 
dengan pernyataan selamat datang, jelaskan progrctm sccara garis hcsar lalu, 
sambil memperkenalkan diri, nyatakanlah kcinginan anda un tu k ma kin 
mengenal peserta setiap harinya dimulai dari sckarang. 

Mintalah tiap peserta untuk mcmperkenalkan diri dan menyinggung 
detil-detil yang berhubungan dengan yang anda minta. Misalnya nnma, 
jabatan, pengalaman yang berhubungan dengan HIV, informasi pribadi, dan 
sebagainya. 

Mintalah scorang pesera secara sukarela untuk memulai proses lalu 
biarkan setiap peserta mengenalkan diri secara acak. Cara perkenalan scperti 
ini akan menghindari stres karena harus menunggu giliran anda. 

Setelah semua peserta memperkenalkan diri, ucapkan terima kasih dan 
beri komentar dari pengamatan yang baru saja anda lakukan. Misalnya; 
perbedaan yang ada pada kelompok, jabatan yang berbeda-beda, adanya 
kesamaan-kesarnaan, pengalarnan hidup dan scbagainya. 
Tutuplah perkenalan dan lanjutkan dcngan mclihat program sccarn garis 
besar sebagaimana tertulis. 

METODE PERKENALAN KEDUA 

Metode perkenalan ini kurang begitu tersusun clan mcmerlukan rasa 
percaya diri fasilitator, akan tetapi bila diatur dengan baik, selain dapat 



1ncmpcrkenalkan pcserta juga dapat mcmpcrkuat mckanisnll; pendukung 
yang tclah ada di dalam kelompok. 

Mulailah dengan minta pcscrta untuk bcrdiri. Minlalah pada anggota 
kelompok untuk pindah berdekatan dcngan pcscrta yang paling mcrcka kenal 
di dalam ruangan itu dan saling mcmcgang pundak. Tidak mcnjadi masalah 
jika anggota kelompok ini tiga atau lchih. 

Jika ada peserta di dalam ruangan itu yang tidak mcngcnal seorangpun, 
mintalah mereka untuk pindah ke pcserta yang mereka rasa menarik, bisa 
disebabkan karena mereka berbincang-bincang sebelumnya. 

Lihatlah sekeliling ruangan dan kenalilah tiap kelompok dcngan 
menghampiri mereka, menanyakan nama-nama mcreka dan menanyakan 
bagaimana mereka bisa saling kenal. 

Bila telah selesai dengan kelompok yang satu, pindahlah kc kclompok 
yang berikut. ~;etelah semua kelompok sclcsai bcrbincang-bincang, mintalah 
para peserta untuk pindah berdekatan dcngan orang yang paling tidak 
mereka kenal. Mintalah mereka untuk saling mcmegang pundak. Pcrintahkan 
pada masing-masing kelompok untuk saling 1111..:mpc1·kcnalkan diri. l3ila 
pembicara tclah selesai (sekitar lima menit) mintalah tiap-tiap peserta untuk 
menyebutkan nama dan pekerjaan dari pescrta yang barn mereka kcnal. 

Tutu pl ah dengan memberi komcntar yang mcniti k bcratkan pad a 
hubungan-hubungan yang baru dan mulailah mcmpcrkenalkan program 
utuhnya sebagaimana tertulis. 

METODE PERKENALAN KETIGA 

Mulailah dengan meminta pescrta untuk bcrpasangan dcngan pcscrta 
yang tidak mereka kcnal. Kemudian pcscrta bcrbincang-hincang satu sama 
lain dalam pasangan itu, mengenai nama, pckcrjaan, pcngalaman yang 
berhubungan dengan HIV jika ada, clan mcngcnai scsuatu hal yang tclah 
mereka capai pada minggu ini yang mcreka rasa cukup mcmbanggakan. 

Setelah kira-kira lima menit, panggillah para pcscrta untuk hcrkumpul 
kembali. Mintalah tiap peserta untuk mempcrkcnalkan pcscrta yang baru saja 
mereka kenal itu. 



MENUTUP MODUL : 

Tutuplah dcngan mcngucapkan tcrima kasih dan schuah pcrlanyaan 
mengenai beraneka ragam pcngalaman yang bcrharga dalam ruangan itu. 
Setelah itu, teruskanlah dengan mcmpc rke na I ka n program u tu hnya 
sebagaimana tertulis. 



MATER! 
POKOK BAHASAN I 
MATA PELAJARAN 2 

DASAR PEMIKIRAN : 

ICE BREAKER 
GOAL PRIBADI & GOAL PELATIHAN 

Peserta tidak akan menghadiri satu pelatihan tanpa alasan yang kuat. Schagai 
orang yang dewasa. Kita menentukan sendiri dengan berbagai cara, bahwa 
kita akan menjalankan sebuah pelatihan yang berdasarkan prinsip belajar 
secara dewasa, kemudian kita mengakui dan menilai hasil pelajaran yang 
diharapkan oleh peserta dewasa itu. Apabila ini tidak tercapai, para pescrta 
akan merasa bahwa kebutuhan belajar mereka tidak terpenuhi. Dan yang 
lebih penting lagi, mereka akan berpikir secara positif. 

GOAL: 

Untuk menilai dan memperhitungkan kebutuhan-kchutuhan belajar para 
peserta yang mengikuti program ini, dan memberikan flcksibilitas pac.la 
program seandainya ditemukan bahwa kebutuhan-kcbutuhan pelajaran yang 
khusus belum diberikan. 

OBJEKTIF: 

Dengan selesainya modul ini pescrta akan 

• Dapat mengidentifikasi goal pribadi mercka. 
• Dapat melihat beraneka ragam kebutuhan pcngajaran di dalam 

.kelompok. 
• 
• 

IS I: 

• 

Merasa bahwa program ini ser.sitif bagi kcbutuhan prihadi mereka . 
Dapat mengidentifikasi sampai dimana goal pribac.li masing-masing 
peserta akan tersed ia. 

Membuat daftar pernyataan goal pribadi . 

METODOLOGI : 

• Diskusi oiikuti dengan prescntasi masing-masing pcscrta . 

WAKTU YANG DIPERLUKAN 

30 mcnit 



CATATAN BAGI FASILITATOR : 

GOAL PRIBADI 

BAHAN YANG DIP ERL UK.AN : 

White board dan spidol, atau papan dan kapur tulis, atau kertas flip-chart 
dan spidol. 

METODE: 

Para peserta hendaklah memisahkan diri secara berpasangan dan mendiskusi
kan goal pribadi mereka selama kira-kira lima mcnit. Mintalah peserta untuk 
mengidentifikasi satu goal yang paling penting untuk dilaporkan kcpacla 
kelompok. Jika bisa membantu, sarankan pada mercka untuk mcngic.lcn
tifikasikan goal terpenting yang diharapkan masing-masing individu c.lapal 
tercapai pada akhir pelatihan. Namun jika ada yang mcmiliki bcberapa goal, 
pilihlah satu yang paling penting dan yang lainnya akan diddinisikan scbagai 
goal tambahan tambahan selama proses bcrlangsung. Jika pada akhir laroran 
masih ada goal yang belum dicantumkan, bcriKan tamhahan waktu untuk 
menyelesaikannya. 

Setelah berdiskusi selama lima mcnit, kumr·.dkan lagi pescrta dal;1m 
kelompok besar. Mintalah peserta menceritakan goal pribadi mcrcka. Setiap 
satu goal yang disebutkan tulislah pada papan. Jika pernyataan-pernyataan itu 
tidak diberikan dalam bentuk sebuah goal, mintalah pcscrta untuk mempcr
baiki kalimatnya ke dalam bentuk sebuah goal. Suatu cara yang mudah u11tuk 
mencapai ini ialah menanyakan pada pcserta apa yang mcrcka inginkan patla 
akhir program. Misalnya, "Pada akhir program ini, s<lya akan .......... :· 

Jika semua goal telah tertulis di papan tulis, tunjukkan salah satu yang 
kiranya tidak akan tercapai. Jelaskan hal itu pada kdompok. 

Buatlah sebuah kesimpulan yang mcliputi semua goal dan biarkanlah goal
goal tersebut di papan tulis, agar pescrta dapat mcnggu11akannya schagai 
panduan. Jika selama program berlangsung masih acla goal-goal pribadi yang 
timbul, berikan dorongan pada pcserta agar mcnambahkannya pacla daftar 
goal dan buatlah agar menjadi pcrhatian fasilitator. 

MENUTUP MODUL : 

Tutuplah dengan mengingatkan pada faktor bahwa program itu sendiri 
mempunyai serangkaian goal dan ini akan dijabarkan pada moc.lul berikutnya. 



.GOAL PELA TIHAN 

DASAR PEMIKIRAN : 

Peiatihan ini dibentuk untuk mencapai beberapa goal yang khusus. Tanpa itu, 
tidak mungkin pelatihan ini dapat dirancang. 

Agar peserta merasakan kemajuan yang logis pada pelatihan mereka, maka 
mereka perlu melihat goal pelatihan dan juga memberikan kesempatan untuk 
menanggapi berdasarkan pernyataan goal pribadi mereka scndiri. 

GOAL: 

Memberikan kesempatan bagi peserta untuk melihat bahwa goal pribadi 
mereka tidak jauh berbeda dari goal pelatihan dan juga membcrikan 
kesempatan untuk menanggapi goal pelatihan. 

OBJEKTIF: 

Dengan selesainya modul ini peserta akan : 

"' Mengetahui goal pelatihan. 

"' Merasa bahwa goal prihadi mereka akan dipcrhatikan. 

IS I: 

* Membuat daftar goal pelatihan 

METODOLOGI : 

* Pemberian daftar dengan beherapa pcnjelasan, dilanjutkan dcngan 
diskusi. 

WAK.TU YANG DIPERLUKAN: 

15 menit. 

CATATAN BAGI FASILITATOR: 

MODUL 3: GOAL PELATIHAN 

BAHAN YANG DIPERLUKAN: 

* Daftar goal pelatihan pada kertas flip-chart, transparan overhead, papan 
tulis atau white board. 



METODE: 

Tampilkanlah daftar goal pelatihan berikut ;ni dcngan carayang anda pilih; 
proyektor, papan tulis, white board, kcrtas flipchart, atau lembaran-lcmharan 
kertas yang dibagikan pada tiap pcscrta. 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

GOAL PELATIHAN 

Menyediakan lingkungan belajar yang mendorong bagi p'eserta . 

Mendorong belajar pada tingkat yang berbcda-beda diantara peserta . 

Agar setiap peserta dapat rneningkatkan program dengan pengetahuan 
dan keterampilan yang diperlukan untuk rnernberi konseling penang
gulangan HIV/AIDS dalam upaya penurunan resiko padri mercka yang 
perilakunya beresiko tinggi terinfeksi HIV. 

Memberi kesempatan untuk mempelajari komponen tcori dan praktek 
dari konseJing penanggulangan HIV/AIDS 

Mempertebal rasa percaya diri peserta dalam rnemberi konseling . 

Membuat iJeserta lebih sensitif pada konsekuensi pribadi dari infcksi 
HIV dan dampaknya pada mereka yang terinfeksi dan tertpengaruh. 

Membantu peserta mengenali pilihan-pilihan yang terscdia bagi 
seseorang dalam memperkecil resiko terinfeksi HIV, tanpa mclihat 
status HIV mereka. 

Memberi harapan dalam mencapai peruhahan melalui strategi-strategi 
konseling yang efektif. 

Mengembangkan dan mempertahankan organisasi pendukung bagi 
peserta. 

Memperkuat dan memfokuskan pengetahuan dan keterampilan c.lalam 
bidang konseling penanggulangan HIV/AIDS. 

Tampilkan daftar di atas pada kclompok, bacakan salu pcrsatu. Sctclah 
semua selesai, mintalah kelompok untuk menanggapi atau bertanya, dan 
berilah jawaban. 

MENUTUP MODUL : 

Tutuplah modul dengan menyimpulkan goal program dan ajaklah pcsc;rta 
istirahat untuk minum teh atau kopi. 



MATE RI 
POKOK BAHASAN 2 

MATA PELAJARAN 3 

A. WABAH lilV/AIDS 

KEBIJAKSANAAN UMUM P ENANGGU
LANGAN HIV/AIDS 

KEBIJAKSANAAN DEPAG DAL.AM PENANG
GULANGAN HIV/AIDS 

I. PENDAHULUAN 

1. Dewasa ini Indonesia tclah dihadapkan pada ancaman HIV/AIDS, dan 
dituntut secara tegas adanya suatu program guna pencegahan dan 
penanggulangan virus maut tersebut, sehingga dapat terhindar dari 
dampak lain di bidang budaya, sosial ekonomi, dan politik yang bukan 
mustahil akan menghambat pembangunan dan pada gilirannya akan 
meruntuhkan suatu bangsa. 

HIV/AIDS saat ini telah melanda hampir semua negara di dunia. Pada 
pertengahan bulan Juli 1996, lebih kurang 21,8 juta orang dewasa dan 
anak-anak telah terinfeksi virus HIV/AIDS. Dari jumlah itu 20,4 juta 
atau % dari mereka berada di negara berkembang, termasuk Indonesia. 
Dari permulaan pandemi sampai Juli 1996 ini, 5,8 juta orang (4,5 juta 
orang dewasa dan 1,3 juta anak-anak) yang menderita HIV/AIDS 
diperkirakan telah rneninggal dunia. Pada tahun 2000 nanti, WHO 
memperkirakan akan terdapat 40 juta orang terrnasuk wanita dan anak
anak terinfeksi HIV/AIDS 90% dari mereka berada di negara-negara 
berkembang termasuk Indonesia. 

Di kawasan Asia, yang merupakan daerah pemukiman lebih dari 60% 
penduduk dewasa di dunia, penularan HIV/AIDS akan berpengaruh 
besar terhadap pandemi di seluruh dunia. Penularan di kawasan ini 
dewasa ini berjumlah dua kali lipat dari jumlah penularan di negara
negara maju. Baru-baru ini telah diinformasikan tentang ditemukannya 
kombinasi obat yang dapat menurunkan muatan virus yang menjanjikan 



dapat memperpanjang masa hidup penderita, namun harganya masih 
sangat mahal dan tidak terjangkau oleh sebagian besar penderita di 
negara-negara berkembang. 

2. Pembangunan Sektor Agama merupakan bagian tak tcrpisahkan dari 
upaya pcningkatan kualitas sumber daya manusia, baik scbagai insan 
maupun sebagai sumber daya pembangunan. Pengembangan Sektor 
Agama tersebut, berperan meletakkan landasan spiritual, moral dan etik 
bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Oleh karena 
itu sektor agama sangat strategis dalam upaya pencegahan dan 
penanggulangan HIV/AIDS. 

3. Pemerintah Indonesia sedang berusaha menanggulangi wabah HIV/AIDS 
ini secara terpadu dan terkoordinasi, sehingga sektor agama mempunyai 
peranan penting. Fungsi Departemen Agama dalam penanggulangan 
HIV/AIDS adalah melaksanakan peningkatan pengetahuan, penyuluhan 
dan bimbingan terhadap masyarakat mengenai bahaya HIV/AIDS 
dengan bahasa dan pintu agama agar masyarakat beragama 
melaksanakan perilaku hidup berkeluarga dan bermasyarakat yang scsuai 
dengan norma agama serta melaksanakan perawatan/pcmeliharaan 
mental dan spiritual kepada penderita, sehingga mereka dapat 
menggunakan sisa hidupnya untuk bertobat dengan berbuat amal shaleh 
dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. 

4. Masyarakat Indonesia dengan keimanan yang diyakininya masing-masing 
dituntut secara sungguh-sungguh untuk mampu menghindari perbuatan 
tercela, yang memungkinkan penularan virus HIV/AIDS atas dirinya, 
ke]uarga dan masyarakat. 

5. Pemerintah bersama masyarakat sebagai pengemban amanat dalam 
melaksanakan pembangunan nasional bertekad menegakkan prinsip 
etika, moral dan agama dengan menangkal penetrasi nilai-nilai negatif 
yang umumnya terjadi dalam proses globalisasi dewasa ini. 

6. Upaya penanggulangan HIV/AIDS secara Nasional telah dilakukan 
dengan memperhatikan situasi dan strategi global dengan dikeluarkannya 
Keppres Nomor 36 Tahun 1994, tentang Komisi Penanggulangan AIDS 
yang diketuai oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan 
dibantu oleh 4 ( empat) Wakil Ketua yakni Menteri Kesehatan, Menteri 
Agama, Menteri Sosial dan Menteri Kependudukan/Ketua BKKBN. 



Pada masing-masing instansi/lembaga diharapkan dapat melaksanakan 
perannya sesuai lingkup tugasnya. Diharapkan rnasing-rnasing instansi/ 
lembaga dapat mengeluarkan kebijaksanaan, stratcgi dan langkah
langkahnya Jengan pedoman dan petunjuk pelaksanaannya yang 
rnengacu dan merupakan penjabaran dari kebijaksanaan dan strategi 
nasional. 

B. TUJUAN 

1. Tujuan Penanggulangan HIV /AIDS secara nasional adalah : 

a. Mencegah penularan HIV/AIDS. 

b. Mengurangi sebanyak mungkin penderita perorangan serta dampak 
sosial dan ekonorni HIV /AIDS. 

c. Menghimpun dan menyatukan sumber daya untuk menanggulangi 
HIV/AIDS. 

2. Tujuan penanggulangan AIDS melalui jalur agama adalah : 

a. Meningkatkan iman dan taqwa sebagai wahana dan sarana untuk 
menangkal penularan HIV /AIDS. 

b. Meningkatkan peranan dan fungsi Iernbaga perkawinan, serta 
ketahanan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai keimanan 
dan ketaqwaan sejak usia dini, agar semua keluarga terhindar dari 
penularan HIV/AIDS. 

c. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan umat dan jemaat 
terhadap bahaya HIV/AIDS dan meningkatkan kepedulian 
masyarakat terhadap penanggulangan HIV/AIDS. 

d. Menurunnya perilaku seksual menyimpang seperti : hubungan 
seksual yang bebas, ganti/tukar pasangan dan lain-lain, menjadi 
perilaku seksual yang sesuai dengan norma-norma agama dan moral 
mulia. 

3. Tujuan dan penerbitan buku adalah untuk digunakan pedornan dalam 
pelatihan konsclor penanggulangan HIV/AIDS melalui jalur agama 
(Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha) sehingga terdapat 
keseragaman dan keserasian dalam pola pikir clan langkah dari semua 



tingkatan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di jajaran 
Dcpartcmen Agama dan lingkungan mitranya. 

C. SASARAN 

Sasaran penanggulangan HIV/AIDS Sektor Agama adalah : 

1. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan serta kepedulian aparat 
Departemen Agama, lembaga kcagamaan, tokoh pemuka agama dan 
masyarakat terhadap bahaya HIV/AIDS. 

2. Berupaya untuk mengurangi terjadinya peri la ku seksu al yang 
menyimpang serendah-rendahnya, seperti tuna susila, homoscks, 
heteroseks dan mengarahkan menjadi perilaku seksual yang sesuai 
dengan norma-norma agama dan etika. 

3. Mengembangkan budaya malu untuk berbuat asusila untuk mendukung 
budaya sakral dan budaya tercela bagi perilaku seksual menyimpang yang 
beresiko tertular atau menular HIV/AIDS. 

4. Meningkatkan peranan dan fungsi lembaga perkawinan, serta ketahanan 
keluarga sebagai wahana persemaian generasi muda yang sehat dengan 
nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
sejak dini. 

D. LANDASAN 

1. Pancasila; 

2. Undang-Undang Dasar 1945; 

3. Garis-garis Besar Haluan Negara 1993; 

4. Keputusan Presiden RI No. 17/1993 tentang Repelita VI; 

5. Keputusan Presiden RI No. 44/1974 tentang Pokok-pokok Organisasi 
Departemen; 

6. Keputusan Presiden RI No. 15/1984 tentang Susunan Organisasi 
Departemen dengan segala perubahannya terakhir No. 67/1992; 

7. Keputusan Presiden RI No. 36/1994 tentang Komisi Penanggulangan 

AIDS; 



8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 8/ 
KEPI MENKO/KESRNVI/1994, tentang Susunan, Tugas dan Fungsi 
Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS; 

9. Keputusan Mentcri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rak--yat No. 9/ 
KEP/MENKO/KESRA/Vl/1994, tentang Strategi Nasional penang
gulangan AIDS di Indonesia; 

10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 12/ 
KEP/MENKO/KESRANil/1994, tentang Pembentukan Kelompok Kerja 
Penanggulangan AIDS; 

11. Keputusan Menteri Agama selaku Wakil Ketua II Komisi Penang
gulangan AIDS No. 281 Tahun 1996, tentang Tim Teknis Penanggu
langan AIDS Bidang Agama; 



c. Penctidikan Madrasah dan Pendidikan Umum Bcrciri Khas Agama 

Dengan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 1979, tcntang Sistem 
Pendidikan Nasional, maka lembaga-lembaga ini dianggap sebagai 
sekolah umum plus berkewajiban menerapkan 100% kurikulum 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk jcnjang pendidikan 
yang setingkat. Sehingga lembaga ini dapat disebutkan sebagai 
lembaga pendidikan umum berciri khas agama Islam. Jumlah 
Madrasah saat ini mencapai puluhan ribu buah dan ratusan ribu 
guru yang dapat difungsikan sebagai tenaga penyuluh penanggu
langan HIV/AIDS. 

2. Pendidikan Luar Sekolah 

Selain pendidikan sekolah (formal) seperti tersebut di atas, juga 
dilaksanakan pendidikan agama di luar sekolah (non formal), berupa 
pelayanan, bimbingan dan penerangan agama, yaitu melalui: 

a. Bimbingan/Penasihatan perkawinan dan keluarga 
b. Bimbingan, ceramah dan penyuluhan agama 
c. Majelis Taklim, persekutuan do'a banjar, tempek 
d. Bimbingan agama melalui radio dan televisi 
e. K.hutbah dilaksanakan di rumah ibadah 
f. Kelompok Yasinan, Wirid 
g. Pembinaan Keluarga Sakinah. 

Untuk pendidikan luar sekolah tersebut Departemen Agama telah 
memiliki ratusan ribu kelompok keagamaan yang dipimpin oleh tokoh 
agama. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai wahana/penyuluhan 
penanggulangan HIV/AIDS. 

B. Kendala 

Permasalahan utama dari pemanfaatan jalur-jalur keagamaan tersebut antara 
lain adalah ketenagaan yaitu para pembina, guru agama, dosen, tokoh agama 
masih belum memahami tentang HIV/AIDS dengan berbagai permasalahan
nya. Di samping itu juga belum adanya kesamaan pandangan terhadap HIV/ 
AIDS di sebagian masyarakat berpendapat bahwa hal tersebut dianggap 
sebagai kutukan Tuhan, sedangkan di sisi lairi HIV/AIDS adalah sebagai 
wabah yang harus segera ditanggulangi. 



C. Peluang 

Di dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS melalui Scktor Agama terdapat 
sejumlah peluang yang dapat mempermudah pencapaian tujuan program. Di 
antara peluang-peluang tcrsebut adalah : 

1. Sikap para pemuka agama, dari semua agama, sangat positif dalam 
mendukung upaya penanggulangan HIV/AIDS di dalam masyarakat. 
Sejauh ini semua kelompok agama menyatakan kepeduliannya terhadap 
penanggulangan HIV/AIDS. Disadari oleh semua pihak bahwa HIV/ 
AIDS bukan saja berbahaya bagi su.,tu bangsa tetapi juga scluruh urnat 
manusia di dunia. 

2. Komitmen yang kuat dari Pemerintah Indonesia, mcmbuktikan bahwa 
langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mcngorganisasi
kan gerakan penanggulangan HIV/AIDS oleh semua Departemen 
mengikutsertakan Lembaga Swadaya Masyarakat. 

3. Adanya dukungan kuat secara moral dan dukungan material dari negara
negara maJU, termasuk berbagai pcngalaman di dalam mcnanggulangi 
HIV/AIDS. 

D. Tantangan 

Sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan dalam upaya penanggulangan 
HIV/AIDS Sektor Agarna, yaitu : 

1. Seiring dengan kepesatan arus globalisasi, agama dan umatnya dituntut 
untuk lebih berperan di dalam menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di 
lingkungan keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia. 

2. Umat beragama di Indonesia diharapkan dapat menyelamatkan rakyat 
Indonesia dari wabah HIV/AIDS yang penularannya disebarkan melalui 
penyimpangan perilaku seksual. Maka tantangan bagi umat beragama 
ialah bagaimana ajaran-ajaran agama, dapat semakin berperan bagi 
umatnya dalam mengendalikan perilakunya agar sejalan dengan ajaran 
agama, sehingga dengan scndirinya akan dapat terhindar dari penyebaran 
HIV/AIDS. 

3. Kasus HIV/AIDS di Indonesia makin meningkat, namun masyarakat 
pada umumnya belum memahami sepenuhnya masalah ini, sehingga 



banyak kalangan masyarakat keliru dalam menangani penderita HIV/ 
AIDS tersebut, seperti mengisolir atau memusuhinya. Hal tersebut bagi 
umat beragama merupakan tantangan yang harus dicari jawabannya. 

4. Mobilisasi masyarakat yang sangat tinggi sehingga penderita HIV/AIDS 
cenderung berhubungan dengan banyak orang, mengakibatkan tingkat 
penularan virus HIV/AIDS sangat tinggi. 



III. KEBIJAKSANAAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS 

A. Kebijaksanaan Nasional 

Upaya penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan hersama oleh masyarakat 
dan pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), keluarga, 
perorangan, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian, donor dan 
badan-badan Internasional. Masyarakat dan organisasi sosial lainnya sebagai 
pelaku utama sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, 
membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. 

Dengan melibatkan semua sektor pembangunan melalui program yang 
terarah, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dengan memperhatikan 
situasi dan kondisi masing-masing, maka kebijaksanaan penanggulangan HIV/ 
AIDS diarahkan untuk : 

1. Mencegah penularan (tindakan preventif) 

2. Mengurangi sebanyak mungkin penderitaan perorangan scrta dampak 
sosial ekonomi. 

3. Menghimpun sumber daya dan dana yang ada dalam masyarakat. 

4. Mendukung pencairan dana yang digali dari masyarakat peduli HIV/ 
AIDS. 

5. Menyediakan rumah ODHA (Orang Penderita HIV/AIDS) untuk 
perawatan. 

6. Mengadakan konseling di tempat/daerah yang kebetulan terdapat 
penderita HIV/AIDS. 

B. Kebijaksanaan Sektor Agama 

Dalam rangka mencapai tujuan penanggulangan HIV/AIDS sebagaimana 
ditetapkan dalam Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, 
ditetapkan serangkaian kebijaksanaan penanggulangan HIV/AIDS Sektor 
Agama yang meliputi peningkatan keimanan dan ketaqwaan, peran serta 
umat beragama, pendidikan agama dan pelayanan keagamaan. 

Kebijaksanaan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan fungsi keluarga berlandaskan iman dan taqwa, nilai-nilai 
agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta menumbuhkan dan 



mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga 
sebagai benteng utama penanggulangan HIV/AIDS dan dampak 
globalisasi serta wahana pendidikan dini bagi generasi penerus mclalui 
keluarga bahagia sejahtera. Untuk itu perlu diperkokoh dan ditingkatkan 
jumlah dan mutu penyuluh/da'i/mubalig, rohaniawan, serta peningkatan 
fungsi aparat Departemen Agama di daerah sebagai ujung tombak 
penanggulangan HIV/AIDS. 

2. Peran serta Umat Beragama 

a. Meningkatkan peran serta umat dan tokoh agama serta lembaga 
keagamaan dalam penanggulangan HIV /AIDS dengan pembudayaan 
kegiatan sosial keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan. 

b. Meningkatkan fungsi rumah ibadah (mesjid, gereja, pura dan vihara) 
sebagai pusat informasi keagamaan dalam penanggulangan HIV I 
AIDS. 

3. Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 

Meningkatkan pclaksanaan pendidikan agama dan pendicli~an 
keagamaan dari dasar sampai dengan perguruan tinggi sehingga bc1-p~ran 
aktif dalam menumbuhkan kesadaran anak didik tentang ancaman 
bahaya HIV/AIDS. 

4. Pelayanan Keagamaan 

Memberikan informasi dan bimbingan tentang HIV/AIDS dalam setiap 
pelayanan keagamaan 

Bimbingan Rohani 

Untuk membimbing pengidap HIV dan penderita AIDS, keluarga dan 
masyarakat, perlu dikembangkan bimbingan rohani, meliputi : 

a. Bagi pengidap HIV dan penderita AIDS, diberikan bimbingan rohani 
agar tetap merasa dihargai, tidak kesepian, percaya diri dan tetap 
bersemangat mengisi akhir hayatnya dengan bertaubat, amal shaleh dan 
mencapai ridho Tuhan. 

b. Memberikan penerangan dan informasi agar masyarakat tetap memper
lakukan penderita secara manusiawi, tidak mengisolasi dan mendis
kriminasi penderita dari kegiatan masyarakat. 



Perawatan Jenazah 

Pengetahuan tentang perawatan jcnazah penderita HIV/AIDS scsuai dengan 
ajaran agama (Islam, Kristen - Protcstan, Katolik, Hindu, dan Budba) dan 
petunjuk teknis medis. 

Untuk itu perlu dikeluarkan petunjuk khusus perawatan bagi penderita HIV/ 
AIDS. 





IV. STRATEGI PENANGGULANGAN HIV/AIDS 

A. STRATEGI NASIONAL PENANGGULANGAN HIV/AIDS 

Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS merupakan acuan dan panduan 
untuk setiap upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia oleh semua 
pihak agar dapat beke1ja sama dalam suasana kemitraan efektif yang saling 
melengkapi, dalam lingkup keahlian dan kepedulian masing-masing. 

1. Prinsip-prinsip Dasar Penanggulangan HIV/AIDS. 

a. Upaya penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan oleh masyarakat 
dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dan pemerintah 
berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan 
suasana yang menunjang. 

b. Setiap upaya penanggulangan h'arus mencerminkan nilai-nilai agama 
dan budaya yang ada di Indonesia. 

c. Setiap kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memper
kukuh ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta sistem dukungan 
sosial yang mengakar dalam · roasyarakat. 

d. Pencegahan HIV/AIDS diarahkan pada upaya pendidikan dan 
penyuluhan untuk memantapkan perilaku yang tidak memberikan 
kesempatan penularan dan merubah perilaku yang berisiko tinggi. 

e. Setiap orang berhak untuk mendapat informasi yang benar untuk 
melindungi diri dan orang lain terhadap infeksi HIV/AIDS. 

f. Setiap kebijakan program pelayanan dan kegiatan harus tetap 
menghormati harkat dan martabat dari para pengidap HIV 
penderita AIDS dan keluarganya. 

g. Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV/AIDS hams didahului 
dengan penjelasan yang benar dan mendapat persetujuan yang 
bersangkutan (informed consent). Sebelum dan sesudahnya harus 
diberikan konseling yang memadai dan hasil pemeriksaan wajib 
dirahasiakan. 

h. Diusahakan agar peraturan perundang-undangan mendukung dan 
selaras dengan Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS di 
semua tingkat. 



i. Setiap pemberi Jayanan berkewajiban membcrikan Jayanan tanpa 
diskriminasi kepada pengidap HIV/ penderita AIDS. 

2. Lingkup Program Nasional Penanggulangan HIV/AIDS. 

Program Nasional Penanggulangan HIV/AIDS mempunyai tiga 
kepeduJian utama yang tak terpisahkan dan saling mengisi : 

a. Menanamkan upaya peningkatan sumber daya manusia dari dampak 
negatif HIV/AIDS. 

b. Menggerakkan kegiatan perorangan, keluarga dan masyarakat di 
seluruh Indonesia untuk mencegah penyebaran virus HIV/AIDS 
secara luas. 

c. Menjamin pengobatan, perawatan dan pelayanan pendukung 
(support services) yang secara teknis dapat dipertanggung jawahkan, 
manusiawi, berkeadilan dan tidak diskriminatif bagi mereka yang 
hidup dengan dan yang meninggal karena HIV/AIDS serta 
lingkungan terdekatnya (keluarga, teman sekerja dan sepergaulan). 

Hal ini membutuhkan serangkaian kegiatan yang dapat dilaksanakan 
oleh pemerintah, lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok non 
pemerintah termasuk organisasi masyarakat dan lembaga swadaya 
masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi 
sosial budaya masyarakat setempat. PerjaJanan penyakit dari saat 
sebe]um infeksi sampai kematian membutuhkan intervensi beraneka 
ragam. Untuk itu lingkup program yang utama meliputi : 

1) Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 
2) Tindakan pencegahan 
3) Pengujian (testing) dan konseling 
4) Pengobatan, pelayanan dan perawatan 
5) PeneJitian dan kajian 
6) Monitoring dan evaluasi 

3. Peran, tanggung jawab pemerintah dan masyarakat 

Efektivitas upaya nasional untuk menanggulangi ancaman HIV/AIDS di 
Indonesia tergantung pada kerja semua pihak. Rencana yang rinci dan 
tanggung jawab operasional akan dikembangkan untuk masing-masing 
kegiatan, namun secara garis besar peran dan tanggung jawab berada 
pada: 



a. Pemerintah tingkat pusat, tingkat propinsi dan kabupaten/kotamadya 
tingkat kecamatan, tingkat kelurahan dan desa. 

b. Masyarakat, lingkup rumah tangga dan keluarga dan LSM serta 
organisasi/lembaga non pemerintah, termasuk organisasi keagamaan 

c. Dunia usaha/swasta 

4. Kerjasama Internasional 

Indonesia mendukung sepenuhnya upaya penanggulangan HIV/AIDS 
secara global. Sebagai negara anggota WHO, kebijaksanaan nasional 
HIV/AIDS Indonesia dikembangkan sesuai dan selaras dengan "WHO 
Global AIDS Strtegy". 

Pengalaman negara-negara tetangga Indonesia. ASEAN dan Australia 
dalam penanggulangan HIV/AIDS sangat luas dan penting, schingga 
bermanfaat untuk dipelajari oleh Indonesia. Karena lalu lintas dan 
mobilisasi manusia yang tinggi antara negara ASEAN, Australia, dan 
lain-lain, maka penting sekali dilakukan kerjasama dalam upaya 
penanggulangan HIV/AIDS secara regional dan internasional. 

Badan-badan lnternasional, pemerintah dan NGO (Non Governmental 
Organization) berperan penting sebagai mitra dalam upaya penang
gulangan HIV/AIDS di Indonesia. Koordinasi kerjasama internasional 
dilakukan oleh Komisi Penanggulangan HIV/AIDS bekerjasama dengan 
Bappenas. 

B. STRATEGI SEKTOR AGAMA 

Scktor agama dalarn upaya penanggulangan HIV/AIDS diintegrasikan dengan 
pelaksanaan pembangunan agama yang meliputi peningkatan keimanan dan 
ketaqwaan, kerukunan beragama dan peningkatan peran aktif umat dalam 
pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui pendidikan keluarga, 
pendidikan masyarakat dan pendidikan formal serta penyediaan sarana dan 
prasarana yang memadai. Sejalan dengan pola tersebut maka strategi sektor 
agama dalam penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Peningkatan Pengetahuan Agama 

Upaya peningkatan pengetahuan agama dalam masyarakat diarahkan 
agar supaya masyarakat mengetahui seluk beluk keagamaan minimal 



yang menyangkut kehidupan praktis sehari-hari. Masyarakat umum tidak 
mungkin dijadikan sebagai ahli agama dalam waktu yang singkat, akan 
tetapi dengan belajar melalui guru ngaji, bimbingan, ustadz, penyuluhan 
mubaligh, mendengarkan pengajian, khutbah, persekutuan do'a, dan 
kegiatan banjar, tempek secara aktif, masyarakat akan dapat mengetahui 
seluk beluk kehidupan beragama yang berkaitan dengan kehidupan 
sehari-hari. Disamping itu pendidikan agama di lingkungan rumah langga 
terutama yang dilakukan oleh para orang tua terhadap anggota keluarga 
perlu terus ditingkatkan. 

Untuk itu perlu Mubaligh, guru ngaji, ustadz, pastur, tokoh agama lain 
perlu bekerja keras untuk meningkatkan pendidikan agama di 
masyarakat, disamping pendidikan agama melalui pendidikan formal 
yang saat ini telah dikembangkan. 

2. Peningkatan Pengamalan Agama 

Upaya peningkatan pengamalan agama dilaksanakan dengan upaya 
peningkatan pengetahuan agama yang dimiliki oleh masyarakat terutama 
yang dapat mampu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu 
kepada para tokoh agama, LSM agama, kelompok keagamaan agar 
supaya mempelopori pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan praktis 
sehari-hari. Tempat-tempat ibadah dan kantor lembaga keagamaan 
dijadikan sebagai central kegiatan pengembangan ajaran agama yang 
menyangkut amaliah dan kehidupan sehari-hari. Demikian pula 
kelompok-kelompok keagamaan berupaya mempelopori pengembangan 
ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari 

3. Peningkatan Penghayatan Ajaran Agama 

Upaya peningkatan penghayatan ajaran agama dilaksanakan sejalan 
dengan upaya peningkatan pengetahuan dan pengamalan agama. Upaya 
ini dilaksanakan dengan memperdalam pengetahuan keagamaan dengan 
menggali nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah yang 
terkandung dalam pengetahuan dan pengalaman agama. Ajaran agama 
senantiasa memiliki tiga dimensi yaitu dimensi ubudiah (ibadah), kedua 
dimensi sosial dan dimensi personal. 

Dimensi ubudiah adalah mencakup hubungan antara makhluk dengan 
penciptanya, dan dimensi sosial mencakup hubungan sesama manusia 
daIJ. alam lingkungan, sedangkan dimensi personal adalah merupakan 
peningkatan aktualitas diri. 



Dalam upaya peningkatan penghayatan ajaran agama para pemimpin/ 
tokoh agama hendaknya senantiasa memberikan birnbingan kepada 
masyarakat untuk menggali dan rnenyampaikan ajaran agama yang 
mengandung tiga dimensi tersebut yang mengkait tentang keimanan, 
ketaqwaan dan akhlaqul karimah. 

4. Peningkatan Kajian Ayat-ayat dan Ajaran Agama 

Mengkaji ajaran agama dan ayat-ayat yang ada dalam Kitab Suci maupun 
hadits yang mengkait tentang pemeliharaan kesehatan, peningkatan 
akhlaqul karimah, budi pekerti luhur, dan menjaga ketenteraman sosial. 
Para tokoh agama agar mempelopm:i upaya tersebut dan dijabarkan 
dengan bahasa yang segar dan mudah dipahami oleh masyarakat. 

5. Forum Penggulangan HIV/AIDS. 

Sektor agama dalam· upaya penanggulangan HIV/AIDS perlu memben
tuk badan khusus, sehingga mudah untuk melaksanakan koordinasi, 
evaluasi dan monitoring hasil kegiatan. Disamping itu masing-masing 
majelis agama dan LSM Agama memiliki program khusus tentang 
penanggulangan HIV/AIDS. 

6. Pemberian Penyuluhan 

Penyuluhan HIV/AIDS dilaksanakan setiap hari dan di seluruh pe1osok 
tanah air, penyampaian informasi tersebut disamping dilaksanakan secara 
khusus dan di tempat-tempat yang dipandang khusus pula, misalnya 
1 minggu 1 kali. 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup penanggulangan HIV/AIDS melalui sektor agama meliputi : 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi 
Bimbingan dan Konseling 
Perawatan Penderita 
Perawatan J enazah 
Kesamaan Pandangan Tokoh Agama 
Peningkatan Kemampuan Aparat 



1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

Penanggulangan pencegahan HIV/AIDS sektor agama meliputi kegiatan
kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi, informasi dan edukasi 
pelatihan, penataran, lokakarya, orientasi, kegiatan penyuluhan diberikan 
dalam bentuk tabligh, pcringatan besar agama, siaran keagamaan, 
pengajian, majlis taklim, banjar, pendidikan formal, madrasah, kursus 
perkawinan, kursus calon pengantin dan sebagainya. 

2. Lingkup Konseling. 

Lingkup konseling dilaksanakan oleh tokoh agama yang telah mcngikuti 
pelatihan konseling. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan 
pelayanan konseling kepada anggota masyarakat yang merasa dirinya 
rawan tertular HIV/AIDS. Untuk itu maka setiap jenjang administrasi 
Departemen Agama dan LSM agama hendaknya melaksanakan 
konseling tersebut. 

3. Perawatan Penderita HIV/AIDS 

Kegiatan penanggulangan HIV/AIDS melalui sektor agama juga 
mengadakan perawatan terhadap penderita baik dilakukan oleh lembaga 
keagamaan, rumah sakit yang berciri agama, yayasan bahkan dalam 
lingkungan keluarga. 

Untuk itu perlu adanya tambahan pengetahuan dan keterampilan khusus 
bagi pelaksana perawatan agar memberikan rasa percaya diri kepada 
penderita dan rasa aman bagi diri lingkungannya. 

4. Perawa tan J enazah 

Kegiatan penanggulangan HIV/AIDS melalui sektor agama juga 
mengadakan perawatan terhadap jenazah penderita AIDS. Kegiatan 
tersebut dilakukan oleh lembaga keagamaan, rumah sakit yang berciri 
agama, yayasan bahkan dalam lingkungan keluarga. 

Untuk itu perlu adanya pengetahuan dan keterampilan khusus bagi 
pelaksana perawat jenazah agar aman bagi diri dan lingkungannya serta 
sesuai dengan ajaran agama. 

5. Kesamaan Pandangan Tokoh Agama 

Tokoh agama dalam memandang terhadap penderita HIV/AIDS dalam 
sisi hukum cukup bervariasi. Apabila seorang penderita HIV/AIDS 



melahirkan, bergaul, dikhitan, menikah, hubungan suami isteri maka para 
tokoh agama karena sudut pandang yang berbeda menilai terhadap 
peristiwa tersebut juga tidak sama. Oleh sebab itu untuk memberikan 
status yang sama terhadap penderita HIV/AIDS perlu adanya kesamaan 
pendapat para tokoh masing-masing agama, dulu bentuk fatwa, 
konsensus maupun mudzakarah. 

6. Pengkajian dan Penelitian. 

Penanggulangan HIV/AIDS melalui sektor agama juga dipandang perlu 
mengadakan kajian dan penclitian sehagai masukan dalam pengambilan 
kebijaksanaan untuk penanggulangan HIV/AIDS. 

Pengkajian dan penelitian ini dilaksanakan secara sendiri, bekerjasama 
dengan LIP! maupun lembaga penelitian nasional dan internasional 
lainnya. 

7. Peningkatan Kemampuan Aparat 

Disadari bahwa pola penyebaran HIV/AIDS di Indonesia cukup 
bervariasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka aparatur sektor 
agama perlu ditingkatkan kemampuannya dengan wawasan, peningkatan 
keterampilan dan kemampuan manajerial dengan pelatihan maupun 
belajar dari negara-negara yang telah memiliki pengalaman luas dalam 
penanggulangan HIV/AIDS. 



V. LANGKAH-LANGKAH 

Langkah-langkah penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan jajaran Departemcn 
Agama meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Memantapkan kesepakatan (komitmen) dan melakukan pendekatan 
koordinasi baik di jajaran Dcpartemen Agama di Pusat dan Daerah maupun 
dengan lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan keagamaan 
lainnya seperti MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI, Pesantren, Remaja 
masjid, Gereja, Sekolah, Teruna Teruni, dan lain-lain. 

2. Membentuk tim teknis di lingkungan jajaran Departemen Agama dan 
Kelompok Kerja {Pokja) di lingkungan lembaga keagamaan dan organisasi 
kemasyarakatan keagamaan lainnya, dalam rangka menata kesiapan dan 
pelaksanaan program yang disepakati bersama. 

3. Menyusun program kerja penanggulangan HIV/AIDS sektor agama bersama 
instansi terkait, lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan 
keagamaan, serta LSM agama. Mengidentifikasi dan menginventarisasi 
lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan keagamaan dan LSM agama 
untuk menentukan kelompok sasaran dalam rangka peningkatan keimanan 
dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan peran serta masyarakat. 

4. Menyusun rencana tindak Janjut 
Berdasarkan basil evaluasi/review program perlu dikembangkan penyempur
naan langkah-langkah, pembaharuan dan model-model kegiatan inovatif yang 
relevan dengan ajaran agama. 



VI. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN 

Program kerja dan kegiatan sektor agama dibagi menjadi beberapa bagian 
program, diselaraskan dengan program nasional penanggulangan HIV/AIDS 
yaitu : 

1. Pemantapan Tim Teknis/Kelornpok Kerja 
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi 
3. Konseling 
4. Penelitian dan Kajian 
5. Pendidikan dan Latihan 
6. Penyusunan Perundang-undangan 
7. Koordinasi lintas program dan lintas sektoral 
8. Monitoring dan Evaluasi 
9. Kerjasama Internasional 

Rincian lebih lanjut dari tiap program adalah sebagai berikut : 

1. Pemantapan Tim Teknis/Kelompok Kerja 

Tujuan 

Memantapkan kesiapan dan koordinasi jajaran Departemen Agama dan 
instansi terkait serta lembaga keagamaan guna memperlancar upaya 
penanggulangan HIV I AIDS. 

Sasaran 

a. Penentu kebijakan di lingkungan Departemen Agama dan instansi terkait 
di semua tingkat administrasi/organisasi. 

b. Pemimpin organisasi kemasyarakatan keagamaan (MUI, PGI, KWI, 
PHDI, WALUBI, Muhammadiyah, NU, dll) di pusat dan daerah. 

c. Pemimpin.lembaga-lembaga keagamaan (Pesantren, Masjid, Gereja, 
Pura, Vihara, dll). 

d. Tokoh-tokoh agama. 

Pokok Kegiatan 

a. Rapat kerja 

b. Rapat/pertemuan Koordinasi dan Konsultasi. 



2. Komunikasi, lnformasi dan Edukasi 

a. Memberikan informasi tentang HIV/AIDS ditinjau dari ajaran agama 
(Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha). 

b. Mengembangkan jiwa dan semangat saling membantu yang 11011-

diskriminatif dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. 

c. Mengurangi jumlah penularan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 
kepada keluarga dan lingkungannya. 

d. Mengurangi/menghilangkan diskriminasi terhadap orang hidup dcngan 
HIV/AIDS (OHIDHA) yaitu keluarga dan lingkungannya. 

Sasaran 

a. Penentu kebijakan di lingkungan Departemen Agama dan instansi terkait 
di semua tingkat administrasi/organisasi. 

b. Pemimpin Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (MlJI, PGI, KWI, 
PHDI, WALUBI, Muhammadiyah, Nu, dll) di pusat clan daerah. 

c. Tokoh-tokoh agama 

Pokok-pokok Kegiatan 

a. Penyuluhan melalui khutbah, ceramah agama, di tempat-tcmpat kegiatan 
keagamaan dan media massa yang meliputi media cetak dan elektronik 
(radio, surat kabar, televisi, film, dll). 

b. Penyebaran brosur, pamplet, buku saku, stiker, poster, dll. 

c. Rapat koordinasi, seminar, lokakarya, kursus, orientasi dan pelatihan 

3. Konseling 

Tujuan 

Memberikan konsultasi yang bcnar kepada anggota masyarakat yang 
memerlukan dan mcmberikan dukungan moril sesuai dengan ajaran (Islam, 
Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha) kepada ODHA dan OHIDHA. 

Sasaran 

a. Pemimpin Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (MlJI, POI, KWI, 
PHDI, WALUBI, Muhammadiyah, NU, dll). 

b. Pemimpin Lembaga-lembaga Keagamaan (Pesantren, Masjid, Gereja, 
Pura, Vihara, dll). 



c. Tokoh-tokoh agama 

d. Perorangan yang peduli tentang penanggulangan HIV/AIDS. 

Pokok-pokok Kegiatan 

a. Perternuan antar konsulen 

b. Dukungan kepada LSM agama penyelenggara program Konsultasi 
c. Pelatihan Konseling 

4. Penelitian dan Kajian 

Tujuan 

Meneliti dan mengkaji permasalahan dan perkembangan tentang HIV/AlDS 
dalarn rangka kebijakan, strategi dan program kerja. 

Sasaran 

a. Kebijakan dan program kerja di lingkungan jajaran Departemen Agama 
di semua tingkatan administrasi/organisasi 

b. Kebijakan dan program kerja Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan 

c. Kebijakan dan program kerja Lembaga-lembaga Keagamaan 

d. Tokoh dan pemuka agarna 

e. Kebijakan dan program kerja Lembaga penelitian yang terkait dengan 
Departemen Agama 

f. Peneliti. 

Pokok Kegiatan 

a. Pengkajian/penelitian kebijakan penanggulangan HIV/AIDS 

b. Pengkajian/penelitian strategi dan program penanggulangan HIV/AIDS 

c. Penyebarluasan basil penelitian dan pengkajian. 

5. Pendidikan dan Latihan 

Tujuan 

a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta pelatihan 
sehingga terjadi perilaku yang positif terhadap ODHA dan OHIDHA 

b. Meningkatkan kemampuan peserta pelatihan untuk menyusun peren
canaan, melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi pelaksanaan program. 



Sasaran 

a. Penentu kebijakan di lingkungan Departemen Agama dan instansi terkait 
di semua tingkat administrasi/organisasi. 

b. Pemimpin Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (MUI, PGI, KWI, 
PHDI, WALUBI, Muhammadiyah, NU, dll) di pusat dan daerah. 

c. Pemimpin Lembaga-lembaga Keagamaan (Pesantren, Masjid, Gereja, 
Pura, Vihara, d11) 

d. Tokoh-tokoh agama 

e. Masyarakat/umat beragama 

Pokok-pokok Kegiatan 

a. Pelatihan pelatih (Training of the trainers) 

b. Pelatihan Motivator dan penyuluh 

c. Pelatihan Konselor 

d. Memberikan dukungan bagi LSM agama dalam penyelenggaraan 
pelatihan dan pelaksanaan peningkatan pendapatan/penghasilan. 

e. Pelatihari peningkatan pendapat/penghasilan bagi ODHA OHIDHA 

f. Pelatihan petugas penyelenggara jenazah. 

6. Perundang-undangan 

Tujuan 

Mengkaji ulang dari segi agama dan mengembangkan sistem perundangan 
dan peraturan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan HIV/AIDS di 
Indonesia. 

Sasaran 

a. Perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkait dengan 
penanggulangan HIV I AIDS. 

b. Kebijakan tentang penanggulangan HIV/AIDS di seluruh jajaran 
Departemen Agama, Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, Lembaga
lembaga Keagamaan dan LSM Agama. 

Pokok-pokok Kegiatan 

a. Pengkajian perundang-undangan dan peraturan-perauran yang ada. 

b. Lokakarya/Seminar basil dan pengkajian. 



7. Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektoral 

Tujuan 

a. Mernadukan segala upaya penanggulangan HIV/AIDS di seluruh jajaran 
Departemen Agama, instansi terkait, organisasi kcmasyarakatan 
keagamaan dan lembaga-lembaga keagamaan di scmua tingkat 
administrasi. 

b. Menyamakan persepsi dan gerak dalarn upaya penanggulangan HIV/ 
AIDS di semua tingkat administrasi/organisasi, lintas scktor dan lintas 
program. 

Sasaran 

a. Penentu kebijakan di lingkungan Departemen Agama dan instansi terkait 
di semua tingkat administrasi/organisasi. 

b. Pemimpin Lembaga-lembaga Keagamaan (MUI, PGI, KWI, PHDI, 
WALUBI, Muhamrnadiyah, NU, dll). 

Pokok-pokok 

a. Lokakarya 
b. Studi banding 
c. Seminar 
d. Rapat kerja/rapat koordinasi 

8. Monitoring dan Evaluasi 

Tujuan 

a. Memantau pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS di 
lingkungan jajaran Departemcn Agama, Organisasi Kemasyarakatan 
Keagamaan dan Lembaga-lembaga Keagamaan. 

b. Mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS sektor 
agama di semua tingkat administrasi/organisasi. 

Sasaran 

a. Pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS Sektor Agama di 
semua tingkatan administrasi/organisasi. 

b. Laporan-laporan hasil pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS 
sektor agama di semua tingkat administrasi/organisasi. 



Pokok-pokok Kegia tan 

a. Pemantau lapangan secara periodik 

b. Menganalisa laporan periodik pelaksanaan program dan memberikan 
umpan balik. 

c. Seminar/lokakarya pelaksanaan program 

9. Kerjasama Internasional 

Tujuan 

Meningkatkan saling pengertian dan kerjasama antar negara dalam upaya 
penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Sa saran 

a. Penentu kebijakan di lingkungan Departemen Agama dan instansi terkait 
di semua tingkat administrasi/organisasi. 

b. Pemimpin Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (MUI, PGI, KWI, 
WALUBI, PHDI, Muhammadiyah, NU, dll) 

c. Pemimpin Lembaga-lembaga keagamaan (Pesantren, Masjid, Gereja, 
Pura, Vitara, dll) 

d. Tokoh dan pemuka agama. 

e. Wakil negara sahabat dan negara donor. 

Pokok-pokok Kegiatan 

a. Lokakarya 

b. Studi banding 

c. Seminar 

d. Pertemuan berkala 

e. Pelatihan 



VII. ORGANISASI 

Untuk penyelenggaraan dan pengelolaan seluruh kegiatan penanggulangan HIV/ 
AIDS sektor agama dibentuk organisasi di lingkungan Departemen Agama dan 
Organisasi Keagamaan pada tingkat Pusat dan Daerah. 

A. Tingkat Pusat 

1. Departemen Agama membentuk Tim Teknis Penanggulangan HIV/AIDS 
sebagai berikut : 

a. Pengarah, terdiri : Sekretaris J enderal Departemen Agama Direktur 
Jenderal dan Pejabat Eselon I setingkat Dirjen di lingkungan Dep. 
Agama. 

b. Pelaksana, terdiri atas unsur-unsur Setjen dan Direktorat Jenderal 

c. Sekretariat kecil : yang terdiri Kepala, Wakil dan Staf Sekretariat. 

Tugas Tim Teknis adalah : 

1) Menyusun rencana program peningkatan pendidikan, keimanan, 
keagamaan, kebudayaan nasional dan penyuluhan keagamaan yang 
diarahkan pada upaya pencegahan dan penaggulangan HIV/AIDS. 

2) Melaksanakan pengkajian dan pengamatan penularan penyebaran 
HIV/AIDS melalui pendekatan nilai-nilai agama dan sosial budaya. 

3) Menyusun dan merumuskan hasil dan pengamatan sebagai bahan 
keputusan kebijaksanaan penanggulangan HIV/AIDS. 

4) Menyampaikan saran, pendapat, hasil dan rumusan kepada Menteri 
Agama/Wakil Ketua II Komisi penanggulangan HIV/AIDS. 

5) Mcmpersiapkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan teknis 
administrasi dalam penanggulangan HIV/AIDS bidang agama. 

6) Memberikan laporan secara berkala dan atau sewaktu-waktu kepada 
Menteri Agama. 

2. Organisasi Keagamaan membentuk Kelompok Kerja (POKJA) 
penanggulangan HIV/AIDS yang terdiri, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris 
dan Anggota. 



Tugas Pokok POKJA : 

1) Menyusun rencana program kegiatan intern yang meliputi 
kebijaksanaan program, peningkatan pendidikan, keimanan, 
keagamaan, kebudayaan nasional dan penycluruh keagamaan yang 
diarahkan pada upaya penanggulangan HIV/AIDS. 

2) Melaksanakan pcngkajian dan pengamatan penularan penycbaran 
HIV/AIDS melalui pendekatan nilai-nilai agama dan sosial budaya. 

3) Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai 
bahan keputusan dan kebijaksanaan penanggutangan HIV/AIDS. 

4) Menyampaikan saran, pendapat hasil rumusan kepada Menteri 
Agama/Wakil Ketua II Komisi Penanggulangan HIV/AIDS. 

5) Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis 
administratif dalam penanggulangan HIV/AIDS Bidang Agama. 

6) Memberikan laporan secara berkala dan atau sewaktu-waktu kepada 
Menteri Agama. 

B. Tingkat Daerah 

1. Departemen Agama 
Di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya dibentuk POKJA 
pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang diketahui oleh Kepala 
Kanwil Depag. Propinsi dan Kepala Kandepag. Kabupaten/Kotamadya 
dengan susunan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. 

2. Organisasi Keagamaan di Dati I Propinsi dan di Dati II Kabupaten/ 
Kotamadya membentuk Kelompok Kerja (POKJA) penanggulangan 
HIV/AIDS dengan susunan keanggotaan disesuaikan dengan susunan 
keanggotaan tingkat Pusat, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, 
Sekretaris dan Anggota. 

C. Tingkat Kecamatan 

Upaya penanggulangan HIV/AIDS sektor agama di tingkat Kecamatan 
dipimpin oleh kepala KUA Kecamatan, wakil-wakil dari masyarakat, lembaga 
keagamaan dan organisasi Non Pemerintah setempat. Adapun tugas dan 
tanggung jawabnya dalam upaya penanggulangan HIV /AIDS di tingkat 

Kecamatan adalah : 



1. Memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan 
HIV/AIDS sektor agama di wilayahnya. 

2. Mengidentifikasi lokasi/wilayah yang potensial untuk penyebaran HIV/ 
AIDS yang lebih cepat dan berbahaya. 

3. Menghimpun menggerakkan dan memanfaatkan SDM (Sumber Daya 
Manusia) dan dana setempat secara efektif dan membantu kelanc.:aran 
upaya masyarakat dan lembaga/organisasi swasta dalam kcgiatan 
penanggulangan HIV/AIDS. 

D. Tingkat Kelurahan dan Desa 

Pembantu PPN, BP-4, P2A memegang peranan yang penting dalam 
memimpin pelaksanaan pencegahan/penanggulangan HIV/AIDS dalam 
wilayah desa/kelurahan masing-masing bekerjasarna dengan perangkat para 
ustadz, guru ngaji, mubaligh, khatib, pastur, pendeta, pedinde dan tokoh 
masyarakat lainnya. 

Tugas dan Fungsinya adalah : 

1. Mendorong upaya masyarakat dan memberikan dukungan untuk 
kegiatan kelompok-kelompok keagamaan di masyarakat sesuai jiwa dan 
semangat strategi nasional. 

2. Kerjasama dengan perangkat pemerintahan, organisasi keagamaan untuk 
menjarnin kelancaran pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien 
program penanggulangan HIV/AIDS di tingkat Kelurahan dan Desa. 





VIII. PEMBIA Y AAN 

A. Sumber keuangan 

Sumber keuangan bagi pembiayaan kegiatan program pencegahan dan 
penanggulangan HIV/AIDS sektor agama diusahakan melalui berbagai 
sumber. 

1. APBN dan APBD 

Untuk sumber ini akan disusun Daftar Usulan Proyek (DUP) sehingga 
penanggulangan HIV/AIDS menjadi kegiatan Proyek dalam Daftar Isian 
Proyek (DIP) dengan dana APBN dan APBD yang dikelola oleh 
Departemen Agama. 

2. Lain-lain 

a. Dana di dalam negeri diusahakan dalam suatu kerja sama dengan 
Departemen/Lembaga lain untuk kegiatan yang sejalan. 

b. Bantuan luar negeri diharapkan dari Lembaga Internasional dan 
negara sahabat yang mempunyai perhatian dalam penanggulangan 
HIV/AIDS. 

B. Mekanisme dan Administrasi Pengelolaan Keuangan 

Penerbitan dana diusahakan melalui satu pintu yaitu Tim Teknis 
Penanggulangan HIV/AIDS Sektor Agama yang selanjutnya didistribusikan 
kepada kelompok kerja/pelaksana program kegiatan penaggulangan : 
Penyaluran dana dilakukan melalui proses Daftar Usulan Kegiatan (DUK) 
dengan mengajukan rencana anggaran yang konkret. 
Dana yang diterima harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan tata aturan 
administrasi keuangan yang berlaku. 



IX. PENUTUP 

Strategi Program Penanggulangan HIV/AIDS Sektor Agama merupakan 
suatu pedoman umum usaha penanggulangan HIV/AIDS yang akan menjadi 
rujukan para pejabat Departemen Agama dan para pemimpin agama di dalam 
mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS melalui sektor agama. 

Berhasilnya penanggulangan HIV/AIDS sebagai suatu program nasional 
memerlukan peran aktif para pemimpin agama/pemuka masyarakat, serta 
koordinasi antara instansi terkait dengan lembaga dan organisasi keagamaan. 
Sehubungan dengan itu kepada para pemakai pedoman ini perlu menjadikan buku 
ini sebagai rujukan dengan pengisian semangat dan kreatifitas. 

Akhirnya penanggulangan HIV/AIDS sektor agama akan memperkuat jati 
diri dan kepribadian manusia, masyarakat dan bangsa Indonesia yang tercermin 
dalam kehidupan yang serba serasi dan seimbang. 

Semoga bermanfaat. 



MA TERI 

POKOK BAHASAN 3 : EPIDEOMOLOGI 

MATA PELAJARAN 4 : EPIDEOMOLOGI HIV/AIDS 

I. PENDAHULUAN 

Penyakit AIDS merupakan pcnyakit yang fatal, sampai sckarang. tidak 
ada satu kasuspun yang dinyatakan sembuh dan penyakit ini tclah mcnyebar 
dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Kemudian timbul pertanyaan clalan1 

hati kita apakah sebetulnya AIDS itu. 

Dcfinisi AIDS, sebetulnya sudah tercermin dari namanya. AIDS 
merupakan singkatan dari Aquired lmmuno Deficiency Syndrome, Aquired 
artinya didapat, bukan penyakit keturunan, Immuno berarti sistem kckeba.lan 
tubuh, Deficiency artinya kekurangan sedangkan Syndrome artinya kumpulan 
gejala. AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, yang rncrusak 
sistem kckebalan tubuh orang yang terinfeksi, sehingga dia muuah discrang 
penyakit-penyakit lain yang berakibat fatal. Jadi pcnyehab kematian pada 
penderita AIDS biasanya adalah penyakit lain yang kemudian masuk, bukan 
virus HIV-nya sendiri. Padahal penyakit-penyakit lain tcrsehut (cacing. jamur, 
protozoa, virus-virus jenis tertcntu, basil tuberkulosis dan lain-lain) tidak 
menyebabkan kelainan-kelainan yang amat serius, bahkan kadang-kadang 
tidak menirnbulkan gejala sama sekali pada orang normal. Selain penyakit 
infeksi penderita AIDS juga mudah terkena kanker, misalnya kanker koposi 
dan kanker kelenjar getah bening. 

Karena sampai sekarang, sekali dalam jangka vaksin untuk mencegah 
infcksi HIV maupun obat untuk mcnyembuhkan AIDS belum ditemukan 
maka KIE (Komunikas, Informasi, dan Edukasi Pendidikan) merupakan 
komponen kegiatan penanggulangan HIV/AIDS yang paling penting untuk 
dilaksanakan secara intensif dan ekstensif. 

Paling sedikit seluruh masyarakat harus mendapatkan lima informasi 
dasar tentang HIV/AIDS yang bcnar. Kelima informasi tesebut meliputi : apa 
itu HIV dan AIDS, cara penularannya, yang tidak menularkan, upaya 
pencegahannya, serta peran masyarakat dalam penanggulangannya kctiga 
pencegahannya. keempat pcrawatan dan pengobatan para pcndcrita AIDS 
dan kelima bahayanya. 



II. SEJARAH DAN EPIDEMIOLOGI AIDS 

A. SEJARAHHIV/AIDS 

Diperkirakan pada akhir 1970-an di daerah Sub Sahara Afrika, HIV 
sudah bcrkcmbang dan meluas. Perkiraan ini dibuat herdasarkan catatan
catatan kasus penyakit yang tercatat di rumah sakit-rumah sakit hebcrapa 
negara di Afrika pada saat itu. Hal ini diperkuat olch heberapa contoh 
darah dari tahun 1950-an yang tcrlihat juga telah mengandung virus HIV. 

Walaupun HIV diperkirakan menyebar pertama kali di Afrika Sub 
Sahara, kasus AIDS yang pertama dilaporkan oleh Gottkib dan kawan
kawan adalah Los Angeles pada 5 Juni 1981. Tidak lama kcmudian CDC 
Amerika Serikat mcngamati hahwa terjadi peningkatan pada jumbh 
kasus infeksi yang tidak lazim, tcrutama di kalang<1n para homoscksual. 
Sebelum infeksi oppertunistik ini hanya dilaporkan terjadi pada ornng
orang yang sistem kekebalan tubuhnya rusak oleh kankcr atau olch ohat
obat penekan sistem kekebalan tubuh di kalangan pria homosek tacli. 

Kondisi ini kemudian dibcri nama AIDS, oleh karcna pertama kali 
ditemukan pada orang homosek di Amerika. Sampai sckarang ada mitos 
bahwa hanya orang yang homosek yang dapat tcrtular AIDS dan ada 
dugaan bahwa transmisi pcnyakit ini terjadi melalui huhungan scksuai. 

Selanjutnya penyebab AIDS diketahui disebabkan oleh suatu virus. 
Penemunya adalah Prof. LUC MONTAGNIER dari Lemhaga Pasteur di 
Paris Perancis yang pada bulan Januari 1983 berhasil mengisolasi virus 
penyebab AIDS. Virus AIDS diisolasi dari kelenjar getah bening yang 
membengkak pada tubuh penderita AIDS, sehingga virus ini dinamakan 
L.A.V. (Lymphadinopathy Associated Virus). 

Definisi ini diberlakukan karena banyak daerah tempat kasus AIDS 
berkembang belum mempunyai fasilitas laboratorium untuk mendiag
nosis penyakit opportunistik yang menjadi gejala AIDS. Masalah lain 
adalah karcna banyak tempat pelayanan keschatan yang belum 
mempunyai akses untuk test antibodi HIV. 

Pada tahun 1982 - 1983 mulai diketahui adanya transmisi di luar 
jalur hubungan seksual yaitu melalui transfusi darah dan pengguna jarum 
suritik secara bersama-sama oleh para penyalah guna narkotika suntik. 



Dalam sidang umum Pl3B tclah dicanangkan strategi global 
pencegahan dan penanggulangan AIDS yang diajukan \VHO tahun 1985/ 
1986. Tahun 1989 percobaan vaksin dilakukan pada monyct dan 
menunjukkan vaksin tcrsebut hisa melindungi binatang clari infoksi. 

Sampai saat ini belum ada obat untuk virus apapun (termasuk HIV) 
yang masuk ke dalam tubuh. Untuk virus selain HIV. sistcm kckehalan 
tubuh dapat melcmahkan virus dan orang bisa scmbuh dari pcnyakit 
yang ditimbulkan. Karena HIV melcmahkan sistcm kckcbalan tuhuh 
tidak bisa melawan virus terscbut dan tubuh dengan mudah tcrserang 
oleh penyakit-penyakit lain. 

Sebabnya ada obat yang dianggap dapat membantu penderita HIV clalam 
mempertahankan sistem kckebalan tubuh yaitu AZT-AZT dapat 
memperkuat sistem kekebalan tubuh sclama 12 - 18 bulan, namun obat 
ini sangat mahal dan perlu digunakan bersama-sama obat lain. 

Tahun 1987 obat AZT diakui resmi scbagai obat untuk AIDS. 

Tahun 1990, AZT diakui sebagai pengobatan bagi orang-orang yang 
ber-HIV tanpa gcjala. 

Tahun 1992 jumlah kematian karena AIDS memuncak sampai 
500.000 orang, hasil luar biasa dilaporkan tentang vaksin HlV yang 
merubah virus dengan gen yang dihilangkan. 

Tahun 1993 hasil studi concorde menunjukkan AZT tidak hisu 
memperlambat AIDS. Tahun 1994 percobaan awal mcnunjukkan 
AZT bisa mengurangi rcsiko penularan itu kc anak schcsar Jua 
pertiga. Jumlah kasus AIDS meningkat 60%. Organisasi Kesehatan 
Dunia WHO memperkirakan 4 juta orang telah terkcna AIDS dan 
17 juta orang telah terinfeksi HIV. 

Dengan memperhitungkan dampak sosial ekonomi yang luas 
terhadap pembangunan Pemerintah Indonesia telah bertekad untuk 
menanggulangi HIV/AIDS yang dimanifestasikan dalam Keputusan 
Presiden No. 36 Tahun 1994, Tanggal 30 Mei 1994 dcngan Pcmbcntukan 
"Komisi Penanggulangan AIDS Nasional". 

B. SITUASI DAN PERKEMBANGAN AIDS DI DUNIA 

Penularan virus HIV di seluruh dunia diperkirakan mulai 
pertengahan 1970-an. Pada mulanya AIDS masih dianggap sehagai 



sebuah epidemi bagi masyarakat dunia yaitu menjadi wabah penyakil 
yang menyebar secara cepat, pada wiJayah yang Juas. Dalam dua dekade 
sejak penyebaran Juas HlV, AIDS menjadi pandemi modern yang 
pertama. 

Pcrkiraan jumlah kasus AIDS berikut diambil dari proyeksi yang 
dibuat oleh "Koalisi Kebijaksanaan AIDS Global" (Global AIDS Policy 
Coalition atau GAPC) Amcrika Serikat diperkirakan pada tahun 1981 
kasus HIV positif dan AIDS lerdapat pada 20 ncgara dan berjumlah 
sekitar 100.000 orang, sampai pada awal tahun 1992 dipcrkirakan AIDS 
sudah menyebar ke 164 negara. Jumlah kasus AIDS positif pada 
1 Januari 1992 adalah 12,9 juta orang yang terdiri atas 11,8 juta orang 
dewasa dan 1,1 juta anak-anak. Berarti dalam 11 tahun kasus HIV/AIDS 
meningkat menjadi 120 kali lipat. Beberapa hal perlu dicatat dari statistik 
ini antara Jain : 

1. 66% dari seluruh kasus bcrasal dari Afrika Sub Sahara yang hanya 
mempunyai 8,8% dari jumlah penduduk dewasa di dunia. 

2. Amerika Utara mempunyai 9,9% dari seluruh kasus clan hanya 
memiliki 5,4% dari jumlah penduduk dewasa di dunia. 

3. Rasio infeksi HIV sangat tergantung dari daerah epidemi Di Asia 
Utara-Timur hanya ada 51 kasus per 1.000.000 pencluduk, walaupun 
di Afrika Sub Sahara ada 32,433 kasus per 1.000.000 penduduk. 

4. Dari 11,8 juta orang dewasa yang terinfeksi, 4,7 juta aclalah 
perempuan (40% dari jumlah keseluruhan). Padahal tahun 1980 
diperkirakan 80% dari kasus HIV dan AIDS adalah laki-laki. lni 
berarti jumlah perempuan yang terinfeksi telah melipat 22,5 kali 
dalam 11 tahun. 

5. 68% dari orang terinfeksi HIV tertular melalui kegiatan hubungan 
seksual (perbandingan jumlah kasus adalah 5, 1 an tarn hetcro
seksual : homoseksual). 

AIDS telah dan terus meningkat dan meluas ke seluruh penjuru 
dunia dalam jangka waktu yang relatif singkat. Menurut WHO sampai 
tanggal 30 Juni 1996 diperkirakan sudah 27,9 juta orang yang terinfeksi 
HIV di seluruh dunia sejak akhir tahun 1970-an/permulaan tahun 
1980-an sampai pertengahan tahun 1996. Sedangkan jumlah orang yang 
diperkirakan menderita AIDS di seluruh dunia selama kurun waktu yang 
sama berjumlah 7,7 juta orang, walaupun jumlah keseluruhan yang 



dilaporkan kepada WHO hanya 1.393.649. Pandemi ini suclah mcluas 
ke lima benua yang ada dan tidak mengecualikan Indonesia (Grafik 1 
dan 2). Pada akhir abad ini. ~'HO memperkirakan bahwa jumlah 
keseluruhan global terakhir akan lebih dari dua kali lipat, dan bahwa 30 
sampai 40 juta orang akan telah terinfcksi dengan virus itu. 

WHO selanjutnya melaporkan bahwa penularan HIV secara 
heteroseksual telah meluas di kawasan ini dengan tingkat-tingkat infcksi 
yang nyata di kalangan WTS di beberapa negara bagian India, di 
berbagai kota Myanmar dan seluruh Thailand, infeksi HIV sekarang 
menyebar di kalangan penduduk umum (Tabel 1), lebih dari 35% para 
wajib militer berusia 21 tahun dilaporkan terinfeksi di banyak daerah 
kerajaan itu berdasarkan survei-survei berkeliling dari tahun 1992, 
dengan suatu angka prevalensi mendekati 20% di Chaing Rai, Thailand 
sebelah Utara. Di kalangan kaum wanita yang mengunjungi klinik
klinik antenatal di propinsi Chaing Rai, angka prevalensi sekarang 
adalah 8%. 

Di bagian-bagian Asia hari ini, HIV scdang menjalar secepat sepcrti 
HIV menjalar di Afrika satu dasawarsa yang lalu. Jika program-program 
pencegahan HIV yang efektif tidak diletakkan di tempat yang tepat, Asia 
akan melampaui Afrika menjelang pertengahan sampai akhir tahun 1990-
an dalam pengertian jumlah orang yang baru terinfeksi sctiap tahun. 

Kenyataan dan perkiraan tersebut di atas telah menimhulkan 
keprihatinan dunia, karena sampai sekarang baik vaksin pencegah infeksi 
HIV maupun obat penyembuh AIDS belum juga dihasilkan oleh pusat
pusat penelitian yang ada. Dalam situasi seperi ini upaya pencegahan 
infeksi HIV dan pengurangan dampak AIDS terutama bertumpu pada 
penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE). Dengan 
sistem ini dapat diha-rapkan agar semua orang memperoleh informasi 
yang cukup tentang apa yang seharusnya mereka ketahui dan lakukan 
baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama agar infeksi 
HIV dan dampak AIDS baik terhadap individual maupun masyarakat 
dapat dikurangi seminimal mungkin. Dengan sistem ini pula diharapkan 
agar semua upaya penanggulangan HIV/AIDS baik yang dilakukan 
perorangan maupun kelompok/institusi/organisasi/pemerintah dapat 
dipadukan menjadi suatu upaya penggulangan AIDS nasional multi 
sektoral yang efektif. 



C. MASALAH HIV/AIDS DI INDONESIA 

Kasus AIDS di Indonesia, pertama kali dilaporkan pada bulan April 
tahun 1987 dimana seorang turis Belanda meninggal dunia di Bali. 

Penderita kedua warga negara Kanada, sudah berada di Indonesia 
selama 2 tahun, meninggal di Jakarta pada bulan Mei 1989 dan scorang 
Indonesia yang pertama meninggal karena AIDS di Bali pada bulan Juli 
1988. 

Semenjak itu dari tahun ke tahun kasus HIV/AIDS di Indonesia 
dirasakan semakin banyak. Apabila dilihat dari dimensi geografis, pada 
awalnya yaitu tahun 1987 hanya ada 3 propinsi yang melaporkan, 
kemudian sampai dengan bulan Desember 1995, telah menyebar ke 15 
propinsi yaitu : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera 
Selatan, DK.I Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. DI. Yogyakarta, Jawa 
Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, NTB, Maluku dan 
Irian Jaya. 

Pada tahun 1993 (Tabel 3) jumlah orang yang terinfeksi HIV yaitu 
para pengidap HIV dan para penderita AIDS di Indonesia seolah-olah 
melonjak naik berlipat ganda dari jumlah yang dilaporkan pada tahun
tahun sebelumnya sejak tahun 1987. Lonjakan ini terjadi karena jumlah 
para nelayan Thailand yang terinfeksi HIV dilaporkan pada tahun 1993 
itu cukup banyak. Jadi bukan karena penularan HIV yang terjadi di 
Indonesia. Karena itu lonjakan ini tidak boleh disimpulkan bahwa 
penularan HIV di Indonesia sejak tahun itu sudah berlangsung secara 
eksponensial/dcret ukur. Sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang 
dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa penularan HIV di 
Indonesia berlangsung secara eksponensial. 

HIV/AIDS sudah dilaporkan pada kaum remaja mulai usia l 5 tahun. 
Separuh (50%) dari keseluruhan orang seropositif HIV yang dilaporkan 
adalah kelompok umur remaja dan dewasa muda (umur 15 - 29 tahun). 
Mayoritas (87%) para pengidap HIV dan penderita AIDS adalah 
kelompok umur yang secara seksual aktif dan secara ekonomis produktif 
yaitu kelompok umur 15 - 59 tahun. 

HIV di Indonesia terutama menular secara heteroseksual/hubungan 
seks pasangan berlawanan jenis (60%). Penularan melalui cara 



homoseksual/hubungan seks pasangan sejenis merupakan cara pcnularan 
yang kedua terbanyak (20% ). Penularan melalui jarum suntik tidak suci 
hama yang digunakan bergantian olch para pccanclu ohat bius suntikan 
terjadi sedikit sekali (0,9% ). Penularan dengan cara lainnya yaitu mclalui 
transpusi darah terjadi di luar negeri jadi bukan karcna produk darah 
pada para penderita penyakit Hcmofilia, terjadi karcna pcnggunaan 
produk darah impor yang tercemar HIV. 

Jumlah keseluruhan pengidap HIV dan pendcrita AIDS yang 
dilaporkan sejak tahun 1987 sampai akhir Mei 1996 mengungkapkan 
bahwa para pengidap HIV dan penderita AIDS warga negara Indonesia 
sudah lebih dari dua kali lipat (264) jumlah orang asing yang dilaporkan 
mengidap HIV/menderita AIDS (124). Dengan demikian anggapan 
bahwa HIV/AIDS di Indonesia adalah masalah orang asing adalah sangat 
tidak benar. 

Jumlah keseluruhan pria yang mengidap HIV/mendcrita AIDS yang 
dilaporkan (295) ternyata masih hampir tiga kali lipat lehih banyak dari 
pada jumlah keseluruhan wanita (97) yang mengidap HIV dan mcnderita 
AIDS. Karena itu dapat disimpulka bahwa masalah HIV/AIDS di 
Indonesia belum mencapai puncaknya. Bila masalah HIV/AIDS sudah 
mencapai puncaknya maka jumlah keseluruhan pria yang mengidap HIV I 
menderita AIDS akan sama/paling tidak hampir sama dengan jumlah 
keseluruhan wanita yang mengidap HIV/menderita AIDS. Hal ini berarti 
pula bahwa untuk kcsempatan bagi Indonesia untuk mencegah masalah 
HIV/AIDS mencapai puncaknya masih terbuka. Kesempatan ini harus 
dimanfaat:kan sebaik-baiknya dcngan meningkatkan dan mcmperluas 
gerakan nasional penaggulangan HIV/AIDS. 

Dari keseluruhan penderita AIDS yang dilaporkan (104), 63 (61%) 
sudah meninggal dunia. Hal disebabkan tidak adanya obat yang dapat 
digunakan untuk me.nyembuhkan penderita AIDS. 

Hasil pemeriksaan darah pada berbagai kelompok berperilaku 
berisiko tinggi mengungkapkan bahwa persentase infeksi HIV di 
kalangan mereka ini masih sangat rendah yaitu jauh di bawah angka 
kritis 1 %, kecuali pada para WTS terdaftar di Bukit Girang di pulau 
Batam (TabeJ 4) Persentase darah donor yang terinfeksi HIV di 
Indonesia masih sangat rendah (Tabel 5). WaJaupun demikian angka 
persentase itu meningkat setiap tahun. Peningkatan ini terlihat lebih 



nyata di DKI (Tahel 6). Di Mcrauke, Irian Jaya, peningkatan ini sudail 
mencapai angka kritis tahun 1995 yang lalu; yaitu lcbih dari I•:;; 
(Tabel 7). 

Bahkan tcrdapat wabah potensial HIV/AIDS di Indonesia antara 
lain terlihat dari persentase Penyakit Menular Seksual (PMS) di kalangan 
tertentu yang ternyata sangat tinggi (Tabel 8, 9 dan 10). Mcreka yang 
menderita PMS mempunyai resiko jauh lebih besar terinfcbi HIV 
dibandingkan dengan mereka yang bebas PMS. 

D. EPIDEMIOLOGI HIV/AIDS 

1. Pengertian 

Epidemiologi berasal dari kata "Epi" yang bcrai·ti "pada", 
"Demo" yang berarti "Pcnduduk" atau masyarakat dan "Logos" 
yang berarti "Ilmu", jadi Epidemiologi artinya ilmu yang mcmpclajari 
segala kejadian (penyakit) yang terjadi pacla penduduk (masyaraat). 
Epidemiologi menurut definisi singkatnya adalah studi atau pcneliti
an tentang determinan-dcterminan penyakit dan distribusinya. 
Epidemiologi merupakan bagian dari ilmu kesehatan masyarakat 
yang berguna bagi peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegah
an penyakit (preventif). 

Jumlah penyakit sangat banyak dan berbeda satu sama lain 
karena setiap pemenyakit mempunyai jumlah dcterminan (faktor
faktor yang berpengaruh) dan distribusi yang berbcda dcngan 
penyakit-penyakit lainnya. Determinan-dctcrminan clan distrihusi 
sesuatu pcnyakit perlu dikerahui karena tanpa pcngetahuan tcntang 
semua hal ini penyakit itu tidak akan mungkin dicegah, diberantas/ 
dibasmi. Sebagai contoh : marilah kita ingat kembali distribusi AIDS 
yang 15 tahun yang lalu, sepintas terlihat hanya cliderita oleh orang 
homosck saja, padahal setelah dilaksanakan penelitian Epiclemio
logik yang intensif dan ektensif kemudian ternyata siapapun dapat 
ditulari HIV/AIDS. 

2. Penyebab 

Kuman penyebab AIDS adalah HIV. HIV adalah kata <lalam 
bahasa lnggris yang mcrupakan singkatan Human Immuno 
Deficiency yang dalam bahasa Indonesia berarti virus penyebab 



rnenurunnya kckebalan tubuh manusia. Virus adalah jasad rcnik 
hidup yang arnat kecil schingga dapat lolos mclalui jaringan yang 
teramat halus atau ultra filter. 

AIDS adala h kata da lam bahasa I nggris yang mcrup<.~ kan 
singkatan dari Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang b~hasa 
Jndonesianya adalah Sindroma, merupakan kumpulan gcj:ila dan 
tanda penyakit. Deficiency dalam bahasa Indonesia bcrarti 
kekurangan. Immuno berarti kekebalan, sec.langkan Acquired bcrart.i 
diperoleh atau didapat. Dalam hal ini, "diperolch" mcmpunyai 
pengertian bahwa AIDS BUKAN PENYAKIT KETURUNAN. 
Sescorang menderita AIDS bukan karena ia terjangkit atau 
terinfcksi kuman pcnyehab AIDS. 

Banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh bc1·bagai jcnis virus 
antara lain yang paling umum dikenal masyarakat ac.lalah pe.nyakit 
cacar dan campak. Penyakit cacar sudah berhasil dihasmi habis di 
seluruh dunia secara tuntas dengan vaksinasi, penyakit campak juga 
sudah sangat jauh sekali berkurang karena vaksinasi. 

Lain sekali halnya dengan AIDS, upaya untuk memprocluksi 
vaksinnya yang ampuh agar dapat digunakan untuk mcncegah orang 
terjangkit HIV kemudian menderita AIDS masih saja helum 
berhasil. Menurut pejahat WHO, pengembangan vaksin HIV bcrada 
pada persimpangan jalan. Mereka mengatakan bahwa ilmu 
pengetahuan yang diperlukan belum ada dan berbagai kebijaksanaan 
yang berkaitan dengan pengembangan vaksin ini rumit. 

Tantangan dalam mengem.bangkan vaksin HIV sangat banyak. 
Sudah satu dasawarsa berlalu setelah isolasi HIV dan lebih dari 
6 tahun sejak uji coba suatu vaksin HIV pada manusia untuk yang 
pertama kali, masyarakat ilmiah masih disulitkan oleh komplcksnya 
HIV. Dengan demikian harapan HIV dapat dicegah dengan 
vaksinasi mungkin sekaJi belum akan terwujud dalam abad ke 20 ini. 

3. Cara Penularan/Transmisi 

Pada penularan suatu penyakit menular, perlu diperhatikan 5 
unsur yaitu: sumber penyakit, vehikulum (yang membawa bibit 
penyakit), host yang rentan, adanya tempat masuk (port d'entree), 
dan adanya tempat keluar. 



Sehagai vchikulum yang dapat mcmbawa HIV kcluar tubuh 
adalah bcrhagai cairan tubuh, namun yang tedn1kti hcrperan hanyCl 
cairan semen (ai1· mani), cairan vagina, cairan scrviks, clan cairan 
darah saja. Sclain itu HIV juga tclah dapat diisolasikan dari ASI, air 
mata, dan air liur namun kcscmua cairan tersehut belum tcrhukli 
dapat mcnularkan HIV. 

HIV tcrbukti sangat lcmah dan mudah mati di luar tubuh. Pola 
transmisi/penularan yang hcrhubungan dengan unsur tcmpat keluar 
dan masuknya agent adalah : lransmisi scksual. yang hcd1uhungan 
dengan semen dan cairan vagina/seiviks; serta transmisi non scksuai. 
yang berhubungan dcngan darah, yaitu transmi:.;i parenteral 
(penularan melalui transfusi darah) serta jarum suntik/alai tusuk bi11 
yang tercemar virus HIV dan transfusi transplaccntal (penulanm dari 
ibu hamil pengidap HIV kepada janinnya). 

Pola pcnularan HIV/AIDS dapat dijelaskan scbagai bcrikut. 

a. Penularan Seksual 

Cara hubungan seksual ano-gcnital merup::i.kan pcrilaku yang 
berisiko tinggi bagi pcnularan HIV, oleh karena rnukosa rt;ktum 
sangat tipis dan mudah sekali mengalami pcrlukaan saat 
berhubungan seksual sccara ano-genital. 

Dari perhitungan statistik, resiko tertular HIV mclalui huhungan 
seksual adalah 0, 1 - I%. Hal ini yang menarik pcrhatian aclalah 
kemungkinan penularan tidak tergantung pada frekuensi 
hubungan seksual yang dilakukan, artinya ada yang herhuhungan 
beberapa kali saja dengan pengidap HIV, telah dapat tertular. 

b. Penularan Non Seksual 

1) Penularan Parenteral 

Yaitu penularan melaJui darah atau produk darah yang 
tercemar HIV. Orang kejangkitan HIV jika darah tercemar 
HIV masuk dalam darah rncreka. Darah tcrcemar ini dapat 
datang dari suatu transfusi darah atau datang dari suatu 
jarum atau pisau yang telah digunakan oleh/pada seseorang 
yang telah kejangkitan HIV dan tidak disucihamakan. 
Setelah jarum atau pisau tcrsebut digunakan secara bergan
tian. Penularan HIV degan cara ini hanyak sckali terjadi 
pada mereka yang kecanduan obat hius/narkotik yang 
disuntikkan. 



2) Penularan Transplacental 

Yaitu penularan dari ihu hamil pcngidap HIV kepada hayi 
yang dikandungnya. Bayi itu kejangkitan kctika masih clalam 
rahim ibunya atau ketika sedang dilahirkan. Ada juga resiko 
tertentu melalui pemberian air susu ibu. Segera setclah HIV 
mamasuki tubuh seseorang, maka orang tersebut berpotcn-;i 
menularkan HIV. 

Setelah memahami ketiga cara penularan HIV tersebut, maka 
nampak bahwa HIV tidak menular semudah berbagai kum"'-11 
penyakit menular lainnya. Dalam berbagai peristiwa yang hiasa kita 
alami sehari-hari penularan dengan memakan makanan yang samn. 
bersama orang lain, meraba, memeluk, bersalaman, menangis, duduk 
berdekatan dengan orang lain dengan cara biasa. Orang tidak dapat 
menjangkit atau kejangkitan HIV dengan menggunakan bergantian 
sisir rambut, sprei, handuk, pakaian, atau kakus. Anda tidak dapat 
kejangkitan HIV dari nyamuk, lipas atau serangga lain nrnnapun 
atau juga tidak dari hinatang lain. HIV membuat tuhuh jadi lcmah 
dan kurang mampu melawan penyakit. 

Dalam hal-hal tersebut di atas terlihat ada behcrapa cara penularan 
yang belum dapat dibuktikan (terbukti), yaitu : 

l) Meskipun virus HIV dapat diisolasikan dari berbagai caira11 
tubuh penderita HIV, seperti ASI, air liur, air mata, maupun 
urine, namun penularan melalui cairan-cairan · t11buh terse hut 
belum terbukti. 

2) Penularan rnelalui hubungan sosial biasa pada OHIDA juga 
belum terbukti. 

3)- Penularan melalui gigitan serangga juga tidak terbukti, oleh 
karena dari hasil penelitian ternyata virus HIV tidak dapat hidup 
di dalam tubuh serangga. 

Walaupun cara-cara pcnularan tersebut di atas belum terhukti, 
namun di negara-negara dengan prevalensi HIV yang tinggi seperti 
di Amerika Serikat, telah dianjurkan hal-hal sebagai berikut 

1) Bagi ibu pengidap HIV untuk tidak menyusui bayinya. 

2) Mengurangi kontaminasi saliva pada alat resusitasi, saat 
berciurnan, dan pada anak-anak cacat mental pengidap HIV 
yang sering menggigit. 



3) Bagi dokter ahli mata, untuk berhati-hati berhubungan dengan 
air mata pengidap HIV. 

c. Kelompok Resiko Tinggi. 

Memperhatikan ketiga cara penularan di atas. dapat diamati 
berbagai kelompok masyarakat yang mempunyai resiko tinggi 
tertular dan menularkan HIV/AIDS, yaitu : 

1) Penularan melalui hubungan seksual; mereka yang sering 
bcrganti-ganti pasangan (partner) seksual, yaitu antara lain : 
kaum homoseksual, waria, biseksual, WTS, PTS, dan lain
lain. 

2) Penularan secarn Parenteral, yaitu antara lain : penggunaan 
narkotika suntikan (IVDU). Penerima transfusi darah, 
penerima transflantasi organ tubuh, dan lain-Iain. 

3) Penularan secara transplacental, yaitu bayi yang dikandung 
oleh ibu yang mengidap HIV. 

HIV/AIDS tidak ditularkan melalui 

1) Bersalaman; 
2) Berangkulan; 
3) Penderita batuk dekat kita; 
4) Memakai peralatan makan bersama; 
5) Makanan dan minuman; 
6) Menggunakan MCK bersama. 

4. Perjalanan Penyakit 

Salah satu dari kerumitan yang sudah berhasil cliungkapkan 
tentang HIV/AIDS adalah masa inkubasinya yaitu masa yang 
berlangsung antara alat seseorang mulai kejangkitan/te.rinfcksi HIV 
dengan saat mulainya seseorang menunjukkan tanda clan gejala 
sindroma AIDS. Masa inkubasi ini rata-rata adalah antara 5 - l 0 
tahun. Selama 10 tahun itu orang yang bersangku tan sebagai 
pengidap HIV secara pribadi merasa sehat dan terlihat sehat oleh 
orang-orang lainnya. Sejak ia terjangkit/terinfeksi HIV sampai 
meninggal ia merupakan sumber penularan HIV karena HlV-nya 
bisa menular pada orang lain pada setiap kcsempatan yang ada dan 
memungkinkan terjadinya penularan itu (lampiran 4a). 



Kerumitan lainnya adalah adanya periode jendcla atau "Wine.low 
Period" yang dimaksud dengan periode jendela adalah jangka wa ktu 
yang berlangsung sejak seseorang mulai kejangkitan/terinfeksi HIV 
sampai antibodi yang dibentuk dalam darah terhadap virus itu dapat 
dideteksi dengan pemeriksaan laboratorium yang khusus (HIV 
antibody testing). 

Periode jendela ini berkisar antara 3 sampai 6 buJan. Dcngan 
adanya jendela ini dalam hal penyelenggaraan transfusi darah, \VHO 
merekomendasikan agar ukuran prioritas diatur sebagai berikut : 

a. Mendapatkan donor sukarela yang tidak berperilaku seksual 
berisiko tinggi. 

b. Membatasi transfusi darah hanya untuk kebutuhan yang sangat 
esensial dengan kata lain penggunaan darah harus serasional. 

c. Skrining darah "agar bebas HIV'. 

Dengan adanya periode jendela dapat dipahami bahwa sebenarnya 
darah donor yang sudah diskrining pada hakekatnya masih mungkin 
tercemar HIV karena adanya periode jendela tersebut di atas. 

5. Gejala-gejala Klinis 

Gejala-gejala infeksi HIV/AIDS pada tahap awal, sangat umum; 
oleh karena itu seringkali dikacaukan dengan penyakit lain, terutama 
Tuberkulosa (TBC). 

AIDS dan TBC kedua-duanya mempunyai gejala penurunan 
berat badan, demam kronis, batuk dan pembengkakan kelenjar getah 
bening. Apalagi banyak penderita AIDS yang tcrinfeksi TBC. 
Dengan alasan-alasan di atas WHO (World Health Organization) 
bekerja sama dengan CDC (Central Desease Control) Amerika 
Serikat mencoba membuat klasifikasi gcjala AIDS untuk dipakai 
dalam diagnosa AIDS. Gejala-gejala minor yang mungkin akan 
timbul adalah : 

batuk kronis selama lebih dari satu bulan 
bercak-bercak gatal di beberapa bagian tubuh 
munculnya herpes zoster berulang 
infeksi pada mulut dan tenggorokan· disebabkan oleh jamur 
Candidi albicans 
herpes simpleks kronis, berkembaug dan bertambah banyak 



pembengkakan kelenjar getah bening yang mcnetap di scluruh 
tubuh (persistent generalized lymphadenopathy atau PGL). 

Pada saat sistcm kekebalan tubuh scmakin mcnurun mungki11 pula 
akan timbul gejala-gejala mayor seperti : 

penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 3 bulan 
demam berkepanjangan lebih dari satu bulan 
diare kronis lebih dari satu bulan baik berulang atau terus
menerus. 

Pada saat sistem kekebalan tubuh orang ini sudah rendah (rata
rata di bawah 500/ul sel T-4) maka berbagai penyakit yang tadinya 
masih dapat diatasi dengan mudah oleh kekebalan tuhuh akan 
menjadi sangat berbahaya. Infeksi oportunistik Sarkoma Kaposi 
(sejenis kanker kulit) atau Cryptoccocal Meningitis saja mungkin 
dapat timbul adalah : Pneumocytis carini pneumonia (PCP) (sejcnis 
radang paru-paru). Candida albicans (semacam jamur yang 
berkembang di mulut, anus dan vagina), hairy leukoplakia (infeksi 
mulut), herpes zoster (ruam saraf), TBC, AIDS dementia complex 
(gangguan saraf), Mycobactrium avium (MAC) (gangguan fungsi 
liver), toxoplasmosis (infeksi otak) dan lymphoma (kanker kclcnjar 
getah bening). 

Sampai saat ini sebagian besar penderita AIDS meninggal 
karena PCP. 

Lebih jauh lagi juga telah terungkap secara ilmiah bahwa 
sebagian besar terjangkit HIV/infeksi HIV tidak diketahui baik oleh 
para pengidap itu sendiri maupun oleh orang-orang lain. Dari 
jumlah besar para pengidap HIV yang ada dalam sesuatu 
masyarakat hanya sebagian kecil saja yang diketahui. Sudah hanyak 
orang di Indonesia ini yang mengidap/terjangkit HIV yaitu 
diperkirakan sekitar 30.000 orang lebih. Dari jumlah ini hanya 
sedikit sekali yang sudah mengetahui bahwa mercka adalah para 
pengidap HIV. Mereka terlihat sehat dan meras sehat scperti orang
orang sehat lainnya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa 
mereka akan meninggai karena AIDS pada suatu hari kelak. 
Lamanya waktu tanpa gejala inilah yang membuat penyakit ini 
berbahaya, oleh karena orang tidak menyadari bahwa dirinya Lelah 
mengidap HIV, namun terus mcnempuh pcrilaku yang bcrisiko 
tinggi dapat menyebarkan penyakit tersebut. 



Perjalanan penyakit AIDS dapat digambarkan sebagai berikut : 

lnfcksi HIV 
I Raia-r:ila 10 lh AIDS Kcmatian I-______________ X ___ R:ll~r~a ______ ~) 

I (bcrk.isar 0.5 - 20 th) I I (0.5 _ :? lh) /I 

I I I I 
I I I I 

I I I I I I 
~-----} I I I 

Sakil Aku1 I I I 
I I 
I I 
I I 
I I ~------------0 

sakit ringan 
~-------j 

sc:dang 

Sakit parah 

Tc~1 T~sl 
HIV- HIV+ 

~----7 
Wimfow pcriud 

Di Indonesia, penyakit oportunistik yang sering menjangkiti para 
penderita AIDS adalah penyakit jamur, penyakit radang paru-paru 
menahun atau TBC. Dengan adanya penyakit oportunistik ini dan 
gejala penyakit AIDS yang tidak khas itu, maka secara pasti tidak 
mungkin ditentukan bahwa seseorang menderita AIDS tanpa 
mengetahui hasil uji laboratorium spesifik yang dilaksanakan pada 
orang yang bersangkutan. Tanpa hasil uji laboratorium yang spesifik 
itu banyak penderita AIDS yang dianggap menderita penyakit 
tertentu yang sebenarnya hanya merupakan penyakit oportunistik 
yang menyertai AIDS. Semua penderita AIDS pada umumnya 
dianggap akan meninggal tanpa dapat disembuhkan karena obat 
penyembuhnya sampai sekarang masih juga belum ditemukan. 

III. KESIMPULAN 

1. HIV di Indonesia tidak menular secara eksponensial karena pertama 
persentase berbagai kelompok berperilaku berisiko tinggi yang terinfeksi 
HIV pada umumnya masih rendah sekali yaitu jauh lcbih rcndah dari 
angka kritis 1 %, kedua angka persentase infeksi HIV pada penduduk 
umum yang dianggap diwakili oleh darah donor (0,0000045%) dan 



wanita hamil juga masih sangat rendah (berbagai smvei yang dilaksana
kan termasuk suivei kesehatan rumah tangga belum mcnemukan wanita 
hamil yang seropositif HIV, walaupun di berbagai klinik sudah 
ditemukan 5 (lima) orang wanita hamil yang seropositif HIV yaitu 4 
(empat) orang diantara mercka adalah mantan WTS); kctiga pe1·kiraan 
sejumlah pakar tertentu 7 - 10 tahun setelah penderita AIDS pertam~ 
dilaporkan di Indonesia akan terjadi kejadian luar biasa dalam bcntuk 
ledakan jumlah penderita AIDS ternyata sampai sekarang belum juga 
terjadi. 

2. Indonesia sangat receptif terhadap infektif HIV karena hampir :-.emua 
faktor yang memudahkan terjadinya penularan HIV terdapat di ncgara 
ini yaitu antara lain adalah urbanisasi, imigrasi penduduk, berbagai 
kelompok berperilaku berisiko tinggi (WTS, Homoseks, \Varia dll). 
persentasc penderita penyakit kelamin yang tinggi di kalangan tcrtcntu. 

3. Penyuluhan kesehatan tentang HIV/AIDS di Indonesia sudah berhasil 
menjangkau masyarakat umum. Di Jawa penyuluhan ini sudah mcncapai 
90% wanita di daerah pcrkotaan dan 30% di daerah pedesaan. 
Walaupun demikian pesan yang disampaikan melalui penyuluhan 
kesehatan itu belum diterima sccara lengkap dan tepat, karena jumlah 
wanita yang mengetahui bagaimana cara mencegah penularan HIV 
ternyata masih sedikit. Karena itu kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi 
clan Edukasi) dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS yang sangat besar 
seperti halnya yang sudah dan terus berlangsung di banyak negara 
lainnya di dunia ini. 
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I. PENDAHULUAN 

UPAYA PENANGGULANGAN IDV/AIDS. 

PENYAKIT MENULAR SEKSUAL DALAM 
KAITAN HIV/AIDS DAN PENATALAK
SANAANNYA. 

Dari berbagai studi epidemiologi dan biologi serta percobaan klinik 
mengenai dampak pengobatan penyakit menular seksual (PMS) terhadap 
infeksi-infeksi HIV mendukung hipothesis "bahwa adanya PMS 
meningkatkan penularan HIV". 

Sejak terjadinya epidemi AIDS, hubungan antara PMS dengan infeksi 
HIV telah tercatat pada sebagian besar studi epidemiologi yang berkaitan 
dengan kedua jenis penyakit tersebut. Namun demikian dari studi-studi 
deskripsi dan potong lintang yang telah dilakukan belum dapat menentukan 
yang mana timbul lebih dahulu apakah HIV atau PMS lainnya. 

Berbagai survei tentang PMS menunjukkan bahwa PMS merupakan 
masalah kesehatan besar yang melanda dunia, Prevalensi PMS yang paling 
tinggi adalah di negara-negara berkembang dibanding negara industri. 

Alasan perbedaan tersebut karena di negara berkembang informasi 
tentang PMS serta perawatannya masih terbatas. 

Di sini terlihat bahwa faktor kemiskinan dapat berisiko terhadap penularan 
PMS karena: 

1. Tidak adanya lapangan kerja di daerah pedesaan mendorong tenaga 
kerja pria berpisah ke daerah perkotaan, sementara jauh dari keluarga 
menimbulkan (mempercepat pertambahan) permintaan pelayanan 
seksual dan sekembalinya ke daerah menularkan PMS kepada istrinya. 
Dengan demikian juga bagi wanita yang ditinggal suami dan mempunyai 
tanggungan anak dan keluarga terpaksa melakukan prostitusi untuk 
memenuhi kebutuhan keluarganya. 

2. Banyak wanita tidak merasakan gejala PMS atau tidak mengenal gejala 
PMS karena kurangnya informasi ataupun karena malu untuk berobat, 
bahwa juga karena adanya stigma terhadap orang-orang yang kena PMS. 



Di samping itu norma-norma budaya setempat yang tidak memungkinkan 
untuk berbicara tentang seks, menghambat mereka berobat walaupun 
sebenarnya tersedia sarana pengobatan. 

Dcngan adanya informasi tentang kaitan resiko HIV dan PMS gejala
gejala PMS serta upaya penanggulangannya yang disajikan dalam materi 
pelatihan ini, minimal dapat diinforasikan kepada masyarakat khususnya 
calon pelatib dan penyuluh mcngenai epidemiologi PMS, gejala klinis, 
cara penularan, bahaya PMS, kaitannya dengan HIV/AIDS serta 
penatalaksanaannya. 

II. PENYAKIT 1\1'.ENULAR SEKSUAL DALAM KAITAN PENULARAN 
HIV/AIDS DAN PENATALAKSANAANNYA. 

A. EPIDEMIOLOGI PMS 

1. Pengertian 

a. Epidemiologi adalah ilmu tentang penyebaran penyakit menular 
pada manusia dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
penyebaran tersebut. 

b. Penyakit Menular Seksual (PMS) adalah penyakit yang 
penularannya terutama melalui hubungan seksual. Ditinjau dari 
penyebabnya, PMS ini d.apat disebabkan oleh bakteri, virus, 
protozoa, parasit, dan jamur. 

2. Gejala Klinis dan Jenis-jenis PMS 

Bila dilihat dari gejala yang timbul secara garis besar dapat berupa 
kelainan keluarnya cairan, timbul Iuka dan timbul tumbuhan. 

Keluarnya cairan dikenal dengan istilah genital discharge atau duh 
tubuh (getah). Adapun penamaan selanjutnya tergantung dari 
tempat asal keluarnya cairan tersebut, scperti duh tubuh uretra, duh 
tubuh vagina, dan lain-lain. 

Duh tubuh (getah) uretra pada laki-laki ini dapat bersifat fisiologis 
dan patologis, yang kadang-kadang secara sepinfas sukar dibedakan. 
Keadaan fisiologis dapat dilihat pada fosfaturia spermaturia dimana 
ada tendensi mengikuti rangsangan seksual dan biasanya timbul pada 
malani hari, tetapi dapat juga terjadi pada saat buang air kecil atau 
setelah buang air besar. 



Pada keadaan patologis (getah) ditcmukan kcluhan waktu buang air 
kecil dan duh tubuh mengandung sel darah putih (leukosit). Pada 
keadaan ini yang merupakan penyebabnya di antaranya adalah 
kuman Neisseria Gonorrhoea, Chlamydia trachomatis dan 
Ureaplasma urealyticum. 

Duh tubuh vagina/keputihan yang dalam istilah kedokteran dikenal 
dengan nama fluoralbus atau laikorea adalah suatu gejala keluarnya 
getah atau cairan yang berlebihan dari Jiang vagina sehingga 
menyebabkan penderita sering mengganti pakaian dalamnya. 

Gejala keputihan tidak hanya ditemukan pada golongan usia dewasa, 
tetapi dapat juga pada bayi dan anak-anak. 

Penyebab keputihan dapat dibagi dalam 3 golongan besar yaitu 

1) Keputihan karena faktor fisiologis seperti : saat ovulasi, sebelum/ 
sesudah haid, sewaktu adanya rangsangan seksual, emosi dan 
kegemukan. 

2) Keputihan karena faktor pendukung, dipengaruhi oleh kondisi 
tubuh seperti, anemia, kurang gizi, kelelahan dan usia lanjut. 

3) Keputihan disebabkan faktor patologis seperti 

infeksi bakteri, jamur, virus dan parasit; 
tumor alat kelamin; 
benda asing tampon, IUD; 
alergi obat lokal vagina dan sperma. 

Apabila ditemukan gejala duh tubuh, harus diperhatikan 
beberapa hal : 

jumlahnya; sedikit atau banyak 
warnanya; putih, putih kekuningan, kuning kehijauan 
konsistensinya; encer, agak kental, kental 
sifatnya; bergumpal, berbuih/berbusa 
baunya; tidak berbau, bau amis, asam, busuk. 

PMS yang memberikan gejala duh tubuh dan sering ditemukan 
dalam praktek sehari-hari adalah duh tubuh karena infeksi Neisseria 
gonorrhoea, Chlamydia trachomatis, trichomonas vaginalis, Candida 
alicans dan Gardnerella vaginalis. Oleh karena itu pada makalah ini 
kami akan bicarakan hanya terbatas pada penyakit yang disebabkan 
oleh mikroorganisn1e tersebut. 



B. JENIS-JENIS PMS DENGAN GEJALA-GEJALA KLINISNYA 

1. GEJALA DUH TUBUH URETIA/VAGINA 

a. Infeksi Neisseria Gonorrhoea 

Gonore merupakan PMS yang sering ditemukan, terutama pada 
orang dengan resiko tinggi. Disebabkan oleh kuman Neisseria 
gonorrhoea, masa inkubasi pendek 3 - 5 hari, namun kadang
kadang sukar inkubasi ditentukan terutama pada wanita. 

Pada pria ditemukan kelainan berupa perasaan panas dan nyeri 
sewaktu buang air kecil. Duh tubuh uretra berwarna, kuning 
kehijauan dan pada pemeriksaan tampak mulut dari seluruh 
kemih luar bengkak dan berwarna kemerahan. 

Pada keadaan kronis duh tubuh lebih encer dan keluarnya juga 
terutama pada pagi hari sehingga sering disebut sebagai "tetesan 
selamat padi" (good morning drip). Apabila tidak segera diobati 
bisa menjalar ke kelenjar prostat dan epiddidimis yang dapat 
berakibat kemandulan. 

Pada wanita penyakit biasanya berlangsung tanpa keluhan, 
karena infeksi pertama paling sering terjadi pada daerah mulut 
rahim. Keputihan yang timbul biasanya disebabkan oleh 
peradangan pada mulut rahim tersebut. 

Keputihan yang timbul warnanya, kuning kehijauan, agak kental, 
berbau. Apabila infeksi mengenai saluran kemih baru timbul 
keluhan rasa sakit waktu kencing dan adanya rasa tidak enak 
pada daerah perut bawah. 

Komplikasi yang tersering adalah pada kelenjar Bartholini 
yang bisa menimbulkan abses. Bila sampai ke indung telur 
bisa menimbulkan penyakit radang panggul yang berakibat 
kemandulan. 

Bayi yang baru lahir dapat tertular pada persalinan bila bayi 
melalui jalan rahim dari ibu yang menderita gonore. Kelainan 
yang timbul adalah berupa peradangan pada mata dan kalau 
tidak segera diobati dapat mengakibatkan kebutaan. Hal ini 
bukan merupakan penyakit keturunan, karena kuman tidak 
dapat ditularkan melalui plasenta. 



b. Uretritis Non Spesifik (Non Gonore) 

Adalah peradangan pada saluran kemih (uretra) yang 
penyebabnya bukan Neisseria gonerrhoea. Penyebab yang 
terscring adalah Chlamydia trachornatis dan Ureaplasma 
urelyticum. 

Akhir-akhir ini pada beberapa negara tampak infeksi N. 
gonerrhoea, begitu juga di RS. Dr. Cipto Mangunkusumo, 
Jakarta. 

Perbedaan infeksi non gonore dan gonore ialah : 

masa inkubasi lebih lama, yakni 1 - 2 minggu atau lebih; 
keluhan subyektif lebih ringan; 
duh tubuh tidak begitu banyak dan lebih encer; 
penyakit dapat berlangsung lebih lama; 
pengobatan juga lehih lama dan lehih sukar. 

Komplikasi yang terjadi sarna seperti gonore, yang tersering pada 
wanita adalah penyakit radang panggul yang juga bisa berakibat 
kemandulan dan hamil di luar kandungan. 

c. lnfeksi Trichomonas Vaginalis 

Penyakit yang ditimbulkannya disebut Trichomoniasis vaginalis. 
Sebetulnya nama ini salah karena parasit ini juga bisa menimbul
kan kelainan pada pria. Kira-kira 15% penderita dengan keluhan 
keputihan disebabkan oleh parasit ini. 

Keluhan biasanya berupa keputihan berwarna putih, kuning, 
kuning kehijauan, encer, berbau busuk dan kadang-kadang 
berbusa seperti air sabun. Rasa gatal yang timbul tidak seberapa 
dibandingkan dengan infeksi jamur Candida, akan tetapi liang 
vagina biasanya tampak merah dan nyeri bila ditekan, bahkan 
kadang-kadang terlihat menimbulkan iritasi pada lipat paha atau 
sekitar bibir kemaluan. 

Pada pria umumnya tanpa gejala, sehingga tidak mengetahui 
bahwa ia mengandung parasit dan dapat menjadi sumber infeksi 
untuk isterinya. Organ yang sering diserang adalah saluran 
kemih luar, kel, prostat,~pididimis dan kadang-kadang kulit 
ujung kemaluan. 



d. Infeksi Candida Albicans 

Kandisiasi merupakan penyebab keputihan yang paling sering 
( 40%) dan candid a albicans merupakan salah satu penyebab 
yang -terpenting. Pada pemeriksaan dapat dilihat cairan yang 
berwarna putih seperti sutu atau butir tepung dan kadang
kadang seperti susu pecah, disertai rasa gatal hebat pada alat 
kelamin. Bila meluas ke bibir kemaluan terjadi radang yang 
disebut vulvovagintis dengan rasa sangat gatal. 

Pada perkembangan kandidiasis vaginalis ini ada beberapa 
keadaan yang dapat menjadi faktor pencetus untuk penyakit ini, 
antara lain kehamilan, penyakit kencing manis, pemakaian obat 
kortikosteroid, antibiotika termasuk juga pil keluarga berencana 
(KB) dan pengaruh iritasi setempat. 

e. Infeksi Gardnella Vaginalis 

Radang yang timbul akibat ini disebut vaginitis non spesifik, atau 
vaginosis bakterial keluhan yang sering ditemukan adalah rasa 
gatal dan panas pada vagina, keputihan berwarna keabuan, agak 
lengket serta berbau amis (seperti ikan), sering wanita dengan 
vaginosis bakterial ini tidak mengeluh sama. 

2. TIMBUL TUKAK 

a. Sifilis 

Sifilis disebabkan oleh organisme spirochaeta berbentuk spiral 
yang disebut Treponema pallidum. Dari jenis-jenis penyakit 
akibat hubungan seksual, sifilis merupakan salah satu penyakit 
yang sukar dikenal karena gejala-gejala sangan bervariasi dan 
dapat menyerupai penyakit-penyakit kulit lainnya. 

Terdapat beberapa stadium klinis sifilis : 

1) Stadium primer (stadium I) 

Setelah masa inkubasi 10 - 90 hari timbul kelainan yang 
berupa tukak dan disebut chancre atau ulkus durum biasanya 
satu. Tukak ini tidak terlihat kalau terletak di rongga mulut 
vagina atau dubur. Kalau tidak disertai infeksi oleh kuman 
lain, tir;lak merasa nyeri. Pada perabaan terasa keras. 



Diameter sckitar 3 - 4 milin1eter sampai 1 - 2 centimeter. 
Kalau tidak diobati dapat menetap selama 2 - 6 minggu 
dapat sembuh/hilang sendiri. 

2) Stadium sekundcr (stadium II) 

Sifilis II timbul 6 minggu sampai 6 bulan sc.telah permulaan 
sifilis primer. Bentuk ini menimbulkan mcnifostasi kulit yang 
bermacam-macam dan berlangsung selama 2 - 6 minggu 
pada pasien yang tidak diobati. Seperempat dari penderita 
dapat kambuh dalam jangka waktu 2 tahun. 

Pada sifilis sekunder gambaran karakteristik adalah berupa 
timbulnya kelainan kulit yang diikuti pembesaran kelenjar 
limfe menyeluruh dan tidak nyeri. Tes serologis merupakan 
tes diagnostik yang sangat sensitif. 

3) Stadium laten 

Setelah keluhan dan gejala-gejala klinis S II hilang kemudian 
masuk ke stadium laten. Pada stadium ini tidak ditemukan 
keluhan atau gejala klinis, tetapi tidak berarti bahwa stadium 
ini tidak menular pada mitra seksualnya atau dari ibu ke 
bayinya. Hanya sepertiga penderita stadium laten timbul 
komplikasi lanjut. 

4) Stadium lanjut. 

Setelah sifilis melalui masa laten kemudian diikuti sifilis 
lanjut. Sifilis lanjut dapat timbul dalam beberapa bentuk 
yaitu benigna Uinak) yang disebut juga sifilis stadium III, 
neurosifilis (sifat syaraf) atau kardiovaskuler (sifilis jantung 
dan pembuluh darah). Kedua jenis yang terakhir disebut juga 
sifilis stadium IV. Stadium lanjut ini terjadi pada sepertiga 
pasicn yang tidak diobati, setelah 20 - 30 tahun terkena 
infeksi pertama. Sekitar 20% penderita timbul sifilis syaraf, 
50% sifilis jinak, 30o/o sifilis jantung dan pembuluh darah. 
Pada beberapa penderita dapat terjadi kelainan campuran. 

Kelainan kulit dapat satu atau bcbcrapa, dan pada umumnya 
sirkulasi. Kelamin ini bersifat menahun dan destruktif yang 
menyembuh di tengah dan meluas ke tepi. Kalau terjadi 
pada tulang sering mengenai tulang-tulang tengkorak. 
clavicula dan tulang kering. 



Sifilis saraf dapat bcrsifat asimptomatis (tanpa gejala), 
meningovaskuler (selaput otak dan pcmbuluh darah otak), 
parenchymatosa (jaringan otak). Yang terakhir akan 
menimbulkan kelumpuhan umum atau tabesdorsalis. 

Sifilis dapat terjadi pada kehamilan dan dapat menularkan 
pada bayi yang disebut sifilis kongenital (bawaan). 

Sifilis kongenital dini, timbul sebelum umur 2 tahun, bayi 
segera setelah lahir timbul gelembung, kelainan berbentuk 
tonjolan dan sisik dengan distribusi simetris. Sifilis kongenital 
lanjut timbul setelah bayi berumur 2 tahun. Gambaran pada 
keadaan ini berupa kelainan pada mata, gigi, tulang, saraf. 

b. Herpes Genitalis 

Penyebabnya adalah virus herpes simplek (HVS) tipe 2 pada pria 
asimptomatis. Demikian juga pada wanita dapat bersifat 
asimptomatis. Penderita-penderita tersebut dapat menularkan 
pada mitra seksualnya. 

Infeksi awal herpes genitalis pada umumnya sub klinis. Infeksi 
dapat bersifat primer, laten atau rekuren (berulang). Kelainan 
kulit dapat timbul pada penis, skrotum, vulva, perineum, daerah 
sekitar anus, vagina atau mulut rahim. Pada pasien dengan 
infeksi primer keluhan biasanya dimulai pada 3 - 7 hari setelah 
kontak. Pertama timbul rasa terbakar atau rasa kesemutan pada 
tempat virus masuk. Gelembung-gelembung kecil (vesikel) dan 
berkelompok dengan dasar kemerahan cepat pecah membentuk 
tukak yang basah. Gelembung dapat bergabung membentuk 
gelembung yang lebih besar disebut bula atau tukak yang lebih 
besar. 

Dengan adanya tukak nyeri lebih terasa lebih hebat dan disertai 
vulva yang bengkak sehingga mengalami kesukaran pada waktu 
jalan. Kelenjar limfe setempat sering disertai menggigil, panas, 
pusing, dan tampak sakit. Lesi primer umumnya berlangsung 
2 - 4 minggu. Kemudian timbuk keropeng dan erosi dengan 
epitelisasi. Dapat terjadi infeksi bakteri pada tukak. Pada wanita 
disertai keluhan nyeri pada waktu kencing, keputihan dan pada 
radang mulut rahim. Radang mulut rahim yang berat dapat 
menimbulkan tukak dcngan jaringan mati. Kadang-kadang 
penderlta tldak dapat kencing. 



Pada beberapa penderita virus tetap laten, tidak kambuh lagi. 
Rekurensi biasanya terjadi dalam waktu 1 - 3 bulan setelah 
episode pertama. Yang menjadi pencetus kambuhnya penyakit 

· ini adalah stress, aktivitas seks, sengatan matahari, beberapa 
jenis makanan dan kelelahan. Umumnya kambuh .pada tempat 
yang sama. Sebelum kambuh penderita mengeluhkan nyeri pada 
otot, rasa gatal, atau rasa terbakar. 

Kalau infeksi virus herpes timbul pada kehamilan muda, 
kemungkinan akan terjadi keguguran. Kalau penularan terjadi 
pada kehamilan lanjut, akan menularkan pada bayinya dan 
menimbulkan gejala yang berat. Infeksi virus herpes genital 
dapat dihubungkan dengan keganasan pada mulut rahim. 

c. Ulkus Mole (Chancroid) 

Penyebab pcnyakit ini adalah basil Haemophilus ducreyi. Basil 
ini suka.r dibiak. Penyakit ini banyak ditemukan di negara-negara 
Afrika, Asia Tenggara. Lebih banyak menyerang orang kulit 
hitam, lebih banyak pada pria, dan lebih sering mengenai pria 
yang tidak disunat. 

Basil masuk ke dalam kulit setelah melakukan hubungan seks, 
masa inkubasi, 4 - 5 hari, kadang-kadang sampai 2 minggu. 
Dimulai dengan tonjolan berisi nanah, cepat menjadi tukak 
dengan tepi tidak teratur, dasar tukak tertutup oleh nanah 
berwarna keabu-abuan. Dinding tukak lunak, sekelilingnya 
terdapat tanda-tanda peradangan berupa merah dan nyeri. 
Tukak yang multipel timbul paling sedikit pada sepertiga pasien. 

Pada pria tukak biasanya terdapat pada frenulum dan sulkus 
koronarius (leher penis), bagian dalam prepusium (kulup), glans 
penis, batang penis. Pada wanita biasanya pada bibir kemaluan, 
klitoris, fourchette dan vestibula. Ukuran tukak dari 1 milimeter 
sampai 2 centimeter. 

Keluhan utama nyeri pada tempat tukak. Pada pria dapat timbul 
pembengkakan kulup, sehingga tidak dapat ditarik ke dalam, 
dapat timbul pembengkakan kelenjar lipat paha, sehingga 
membentuk bubo dengan pernanahan. 

lnfeksi sekunder akan mengakibatkan tuk~k dcstruktif yang 
menyebabkan fistula (lubang) pada glans penis. Kelenjar limfe 



lipat paha dapat pccah memhentuk tukak yang besar. Untuk 
pengobatan perlu dilakukan pembersihan tukak dan meringan
kan bengkaknya. 

3. TIMBUL TUMBUHAN 

a. Kondiloma Akuminatum 

Sinonim 

Genital warts (kutil kelamin), venereal warts, jengger ayam. 

Definisi 

Kondiloma akuminatum adalah PMS yang disebabkan oleh virus 
golongan Human Papilloma Virus (HPV) dengan gejala klinis 
berupa bintil-bintil yang runcing dan dapat membesar sehingga 
menyerupai jengger ayam. 

Epidemiologi 

Pada dasawarsa terakhir ini jumlah penderita kondiloma 
akuminatum tampak meningkat. Menurut data yang dikeluarkan 
oleh Centers for Disease Control (Atlanta, USA) ternyata 
penderita kondiloma akuminatum pada tahun 1981 meningkat 
sebanyak 500% dibandingkan dengan tahun 1966. Di Rumah 
Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (Jakarta) pada tahun 1987 
penyakit ini menduduki tempat ketiga dari seluruh PHS. 

Sebagian besar penderita kondiloma akuminatum berusia antara 
15 - 29 tahun dan penderita laki-laki lebih banyak daripada 
wanita. 

Masa inkubasi penyakit ini adalah antara 3 minggu sampai 8 
bulan (rata-rata) 2 - 3 bulan). 

Gambaran Klinis 

Virus penyebab masuk ke dalam tubuh melalui mikrolesi (Iuka 
lecet) yang terjadi pada waktu melakukan hubungan seksual. 

Gambaran klinis kondiloma akuminatum ada beberapa bentuk 
kelainan (lesi) pada permulaan berbentuk bintil kecil (pimpoint) 
yang dengan cepat akan berkembang membentuk kelompok kutil 
dengan permukaan kasar. Beberapa kelainan sering bersatu 
gambaran seperti kembang kol. 



Lesi kondiloma akuminatum dapat menjadi besar sekali sehingga 
harnpir rneliputi seluruh alat kelamin luar yang disebut sebagai 
giant condylorna. pada kelainan ini cenderung untuk tirnbulnya 
tukak (ulserasi), infeksi oleh kuman lain dan perdarahan. 

Wanita hamil dengan kondiloma akuminatum pada jalan lahir 
dapat menularkan HPV pada bayinya. Lesi yang besar akan 
rnengharnbat jalan lahir dan menimbulkan pe1·darahan. 

b. Limfrogranuloma Venereum 

Sinonim 

Tropical bubo, climatic bubo. 

Definisi 

Limfrogranuloma venereum adalah PMS yang disebabkan oleh 
Chlamydia trachonatis dengan gambaran klinis bermacam
macam yang mengenai sistem getah bening (limfe). 

Epidemiologi 

Limfrogranuloma venereum lebih sering ditemukan di daerah 
beriklim tropis dan pada laki-laki berusia antara 20 - 40 tahun. 

Masa inkubasi penyakit ini adalah 3 - 30 hari (rata-rata 7 - 12 
hari). 

Gambaran Klinis 

Limfrogranuloma venereum ditularkan secara kontak langsung 
dengan cairan sekresi yang infeksius pada waktu melakukan 
hubungan seksual. 

Lesi awal berupa Iuka lecet atau suatu bintik kecil (papul) yang 
dapat berisi cairan (vesikal) yang beberapa hari akan hilang 
sendiri tanpa diobati. 

Setelah 1 - 4 minggu akan timbul pembengkakan kelenjar getah 
bening di lipat paha yang teraba sebagai benjolan yang keras, 
beiwarna kemerahan dan nyeri. Pada saat ini penderita dapat 
merasa demam, menggigil lemah dan sakit kepala. Lama
kelamaan benjolan akan melunak dan pecah mengeluarkan 
nan ah. 

Benjolan ini akan menghilangdengan meninggalkan jaringan 
parut dalam waktu 8 - 12 minggu, sehingga mengakibatkan 



hcndungan aliran limfc dan hcrakhir .. k11gan pe1nb":11gkakan 
pada alat yang berhubungan dcngan aliran limfc tcrschut 
(ckfantiasis). 

Komplikasi lain yang dapat timbul adalah pcny~mpitan pada 
lubang rektum sehingga tc::rasa sakit pada waktu buang air 
bcsar. 

Pa d a w a n i ta set e 1 ah b c b c r a pa h u 1 a n a ta u t a h u n t i 111 bu l 
clefantiasis alat kelamin luas dan tungkai serta kclainan pada 
rektum dan anus. 

c. Cara Penularan 

Penyakit menular seksual pada umumnya ditularkan mclalui 
hubungan seksual baik secara hctero maupun ho1nos\.!ksual. 
Disamping itu juga penularan dap::it terjadi dari ibu pcndcrita 
PMS kepada anaknya yang tcrjadi sdama kchamilan <..lan pada 
waktu persalinan. 

d. Bahaya Penyakit Menular Seksual (PMS) 

Komplikasi penyakit menular seksual paling hanyak hcrakibat 
kepada wanita dan anak-anak khususnya kcpada wanita dapat 
mengakibatkan antara lain : 

a) Penyakit Radang Panggul 

Tanpa pengobatan, 55 sampat 85 perscn penderita penyakit 
Radang Panggul menjadi mandul. 

b) Berbagai penyakit menular seksual pada wanita sering 
mengakibatkan kerusakan janin dan kematian bayi, St!perti 
keguguran spontan, prematur, berat bayi di bawah normal, 
lahir mati, serta mati sebclum lahir akibat syphilis kongenital. 

c) Kebutaan 

Infeksi mata (neonatorum) bilamana tidak diobati dapat 
mengakibatkan kebutaan. 

d) Pada pria terutama tcrjadi kemandulan. 

e. PMS sebagai Kofaktor AIDS 

Transmisi virus HIV, terutama adalah secant seksual. Terdapat 
dua pola transmisi HIV yang dapat kita lihat, yaitu secara 



homoseksual yang lebih banyak terjadi di negara-negara sudah 
berkembang, dan secara heteroseksual yang umum terjadi di 
negara-negara sedang berkembang. Sebagai contohnya, Arnerika 
Serikat dan Eropa banyak dilaporkan transmisi HIV tinggi di 
antaranya pada pria homoseksual melalui cara anal receptive 
intercourse, secara parental. Pola kedua, yakni yang sering 
terjadi di Afrika, transmisi heteroseksual di anlara kelompok 
risiko tinggi terrnasuk pada wanita tuna susila, pada pria 
pelanggannya, dan pria atau wanita yang merniliki n1itra seksual 
ganda. 

Hubungan antara infeksi HIV dan penyakit menular seksual 
(PMS) lainnya bersifat unik, kompleks, dan rnenarik perhatian. 
Hubungan ini mencerminkan gambaran epidernik HIV yang 
beragarn di berbagai tempat di dunia ini. 

Ada 3 aspek hubungan antara infeksi HIV dan PHS lainnya, 
yakni : 

1) Peningkatan transmisi HIV dengan adanya PHS lain; 
Perkembangan infeksi HIV tersebut dengan adanya PMS 
lain; 

2) 

3) Perubahan perjalanan penyakit, diagnosis, atau respons 
terhadap pengobatan PMS lain dengan adanya infeksi HIV. 

Makalah ini hanya akan membicarakan aspek pertama, yaitu 
peran beberapa PMS sebagai kofaktor AIDS. 

1) lnfeksi Virus AIDS 

Virus penyebab AIDS adalah sejenis virus RNA yang 
tergolong retrovirus, dikenal dengan nama Lymphadeno
pathy Associate Virus (LAV, 1983, lnstitut Pasteur, Paris, 
atau Human T-Cell Leukemia/Lymphotrophic Virus Type III 
(HTLV III, 1984, Amerika Serikat). Pada tahun 1986, The 
International Comrnittes on Taxonomy of Viruses WHO 
menamakan virus tersebut Hu1nan Immunodeficiency Virus 
(HIV-1). Selain HIV-1, Clave dan kawan-kawan, pada tahun 
1986 berhasil mengisolasi virus yang diberi nama HIV-2 
yang berasal dari penderita-penderita mirip AIDS di Afrika 
Ba rat. 

HIV bersifat limfotropik dan neurotropik. Setelah meng
infeksi seseorang, HIV dapat diisolasi dari limfosit terutama 



limfosit T4. Selanjutnya virus rnengadakan replikasi dan 
merusak limfosit T4 rnenurun, sehingga terjadi gangguan 
imunitas selular. Pada infeksi HIV, terbentuk antibodi 
spesifik terhadap HIV yang merupakan pertanda bahwa 
seseorang pernah terpapar HIV. Sam.pai sekc:irang, definisi 
imun dapat infeksi HIV dianggap karena destruksi limfosit T 
penolong (T4), sehingga fungsi induksi sel efektor lainnya 
terganggu. 

2) PMS sebagai Kofaktor AIDS 

Walaupun faktor perilaku seksual mempercepat penyebaran 
HIV, terdapat banyak bukti adanya kofaktor, yaitu beberapa 
PHS lain yang secara nyata rneningkatkan efisiensi transrnisi 
HIV, yakni infeksi oleh Haernophilus ducreyi (ulukus mole), 
Treponema pallidum (sifilis), dan oleh Herpes Simplex Virus 
_Type 2/HSV-2 (herpes genitalis). Beberapa PHS lain non 
ulseratif, yakni infeksi oleh Chlamydia trachornatis, 
Trichomonas vaginalis, gonore, dan infeksi oleh HPV diduga 
dapat mempermudah transmisi HIV. 

a) Ulkus Genital 

Di antara PHS, hubungan antara ulkus genital dan 
infeksi HIV adalah yang paling kuat. Ulkus Mole, sifilis, 
dan herpes genitalis mempunyai kaitan erat dengan 
infeksi HIV. Telah dikemukakan hipotensis bahwa ulkus 
genital mempermudah transmisi HIV karena dapat 
menjadi jalan masuk virus, atau dapat meningkatkan 
daya tular HIV dengan cara meningkatkan viral 
shedding. HIV telah berhasil diisolasi dari dasar ulkus 
genital pada wanita tuna susila yang terinfeksi HIV di 
Kenya. 

llubungan antara ulkus genital, HIV-1, dan keadaan 
tidak disirkumsisi cukup kompleks. Ulkus mole dapat 
meningkatkan transmisi HIV-1, HIV-1 meningkatkan 
frekuensi ulkus genital, dan keadaan tidak disirkumsisi 
akan mempermudah transmisi baik HIV maupun ulkus 
genital. 

Ulkus mole, Herpes genitalis dan sifilis menyebabkan 
kerusakan integritas kulit (epitel) atau mukosa yang 
dapat menjadi jalan HIV. 



b) PMS Non Ulsera tif 

Hubungan PMS Non Ulseratif dengan infeksi HIV 
menunjang adanya hubungan infeksi PHS tersebut 
dengan serokonversi HIV. Hubungan ini tidak ter
gantung pada aktivitas seksual penggunaan kondom dan 
kontrasepsi oral. Infeksi PMS jenis ini disertai pola 
perilaku seksual berisiko tinggi dapat meningkatkan 
resiko penularan HIV. Termasuk PHS Non Ulseratif 
adalah infeksi clamedya, gonore, infeksi trichomonas 
dan HPV, Anogen ital. 

c) Hubungan Infeksi HIV dan Sirkumsisi 

Pada banyak penelitian dibuktikan bahwa pria-pria yang 
tidak disirkumsisi lebih banyak yang terinfeksi HIV 
dibandingkan dengan sirkumsisi transmisi HIV yang 
lebih mudah pada pria-pria yang tidak sirkumsisi terjadi 
karena peningkatan insiden balanitis dan penyakit ulkus 
genital, permukaan mukosa yang kontak dengan sekret 
genital terinfeksi HIV menjadi lehih luas, mudah terjadi 
trauma yang dapat menjadi jalan masuk HIV, dan 
inokulum infeksius menempel lebih lama di lipatan 
mukosa tersebut. 

f. Dampak Interaksi HIV dan PMS terhadap Pengendalian HIV 

Indentifikasi kofaktor yang berkaitan dengan transmisi seksual 
HIV sangat penting bagi program pengendalian HIV. Rejimen 
pengobatan cfektif yang dibuat untuk penatalaksanaan PMS, jika 
digunakan secara tepat, disertai dengan pengendalian PHS lain 
seperti penggunaan kondom dan penyuluhan seks, diharapkan 
dapat terpengaruh pad a pengendalian inf eksi HIV. 

Ulkus genital telah terbukti mempermudah tansmisi HIV, 
sehingga perlu diperhatikan penegakan diagnosis yang tepat dan 
pengobatan spesifik. Usaha penelusuran kontak yang dilakukan 
di semua sektor kesehatan masyarakat dapat membatasi efidemi 
PHS. Kondom yang telah dibuktikan efektif dalam pembatasan 
transmisi HIV dan PHS lainnya, ternyata tidak selalu digunakan 
secara teratur oleh kelompok resiko tinggi. Penyuluhan dan 
promosi penggunaan kondom diharapkan dapat mendukung 
pengendalian HIV dan PHS lainnya. 



Perubahan perilaku adalah faktor pcnting dalam pengendalian 
PHS, tetapi hal ini adalah yang paling sulit dilakukan terhadap 
populasi pengguna narkotika dan prostitusi. 

g. Kesimpulan 

PMS, terutama ulkus genital, dan PMS Non Ultcratif memper
mudah transmisi HIV. Disamping itu, infeksi HIV sendiri dapat 
memperberat PMS tertcntu jika terjadi bersama-sama. 

Pengendalian PMS terutama terhadap populasi resiko tinggi 
terinfeksi HIV, mempunyai prioritas tinggi dan harus menjadi 
bagian dari program pengendalian AIDS. 

ill. PEDOMAN PENATALAKSANAAN KASUS PMS 

A. Anamnesis 

Mencakup riwayat perilaku seksual, keluhan dan gejala, ketarangan 
tentang pengobatan sebelumnya dan riwayat alergi terhadap obat. 
Riwayat seksual diperlukan untuk menentukan apakah termasuk perilaku 
berisiko. Hal ini penting oleh karena tidak semua pasien menunjukkan 
gejala klinis atau keluhan. 

Pasien dianggap berisiko, bila menjawab "YA" untuk satu atau lebih 
pertanyaan berikut ini : 

a. pria pasangan seksual lebih dari satu dalam 1 bulan terakhir; 
b. berhubungan seksual dengan pekerjaan seks wanita atau pria dalam 

1 bulan terakhir; 
c. mengalami 1 atau lebih episode PMS dalam 1 tahun terakhir; 
d. pekerjaan suami/pasangan seksual berisiko tinggi. 

Wanita: 

a. suami atau pasangan seksual menderita PMS; 
b. suami/pasangan seksual/pasien sendiri mempunyai pasangan seksual 

lebih dad 1 orang dalam 1 bulan terakhir. 
c. mempunyai pasangan baru dalam 3 bulan terakhir; 
d. mengalami 1 atau lebih episode PMS dalam 1 tahun terakhir; 
e. pekerjaan suami/pasangan seksual berisiko tinggi. 



Jika pada anamnessa, didapatkan keluhan dan gejala PMS, disertai 
riwayat perilaku seksual yang berisiko baik dirinya maupun pasangan 
hidupnya/patner seksualnya, segera dirujuk ke dokter/puskesmas atau 
rumah sakit setempat untuk mendapat pengobatan sclanjutnya. 

B. Konseling 

Selain hal-hal tersebut di atas juga dilakukan konseling dalam rangka 
pendidikan pasien dan pencegahan PMS dengan menjelaskan hal-hal 
sebagai berikut : 

1. Bahaya PMS termasuk komplikasinya, terutama akibatnya akan 
infeksi HIV; 

2. Pentingnya mematuhi pengobatan yang diberikan; 

3. Cara penularan PMS dan perlunya pengobatan untuk pasangan 
seksual tetapnya; 

4. Hindari hubungan seks sebelum sembuh, bila tidak terhindarkan 
lagi, pakai kondom tiap kali berhubungan seks; 

5. Hindari PMS dan infeksi HIV dimasa yang akan datang dengan 
cara: 

a. Merubah perilaku seksual ke arah perilaku yang positif yaitu : . 

1) Tidak berganti-ganti pasangan seksual, tidak melakukan 
hubungan seks kecuali dengan suami/istri; 

2) Hindari berhubungan seks dengan lebih dari satu pasangan 
seksual atau dengan pekerja seks, namun bila tidak ter
hindarkan lagi harus selalu memakai kondom. 

b. Menjaga kebersihan dan kesehatan alat kelamin untuk mencegah 
jamur/bakteri hidup subur. 

c. Jika tedapat kelainan pada daerah kelamin, terutama setelah 
hubungan di luar nikah, segera memeriksakan diri ke dokter. 
Bila ternyata terinfeksi segera beri tahu pasangan sehingga dapat 
memeriksakan diri juga. 

d. Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah bagi calon pengantin 
dan sewaktu hamil, perlu dilakukan. 

e. Khusus untuk pencegahan AIDS, perlu adanya skrining donor 
dan sterilisasi alat-alat suntik, alat tindik, peralatan gigi dan 
peralatan medis lainnya. 



f. Anjurkan semua pasien untuk melakukan skrining sifilis dan 
infeksi HIV. Yakinkan pasien bahwa mereka akan mendapat 
konseling pra dan paskah pemeriksaan HIV. 

g. Buat perjanjian untuk kunjungan lanjut. 

Semua pasien harus membuat perjanjian untuk kunjungan 
lanjutan (terutama bagi mereka dengan ulkus genital, penyakit 
radang panggul, d.an pembekakan skrotum). Bila gejala pasien 
tidak tidak membaik anjurkan untuk berobat ke spesialis. 

h. Upayakan agar pasangan seksualnya juga dapat diwawancara dan 
dinasehati. 

Bila pasangannya tidak dapat datang, rujukan pangobatan untuk 
pasangan tersebut diberikan melalui pasien. 

i. Berikan kondom dan tunjukkan cara pemakaiannya. 

IV. PENUTUP 

Demikianlah uraian tentang Penatalaksanaan Penyakit Menular Seksual 
(PMS) d~lam kaitannya dengan HIV/AIDS. Uraian di atas memberikan 
gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan penularan penyakit menular 
seksual. 

Dengan adanya informasi tentang kaitan resiko HIV dan Penyakit 
Menular Seksual (PMS), gejala, serta upaya penanggulangannya yang 
nantinya disajikan dalam materi pelatihan, maka hal ini minimal dapat 
diinformasikan kepada niasyarakat khususnya calon pelatih dan penyuluh 
mengenai epidemiologi PMS, gejala klinis, cara penularan, bahaya PMS, dan 
kaitannya dengan HIV/AIDS serta penatalaksanaannya. 

Untuk hal tersebut diperlukan penyuluhan dan bimbingan kepada semua 
golongan masyarakat sesuai kondisi dan situasi serta norma dan budayanya 
masing-masing, khususnya untuk menghindari perilaku seksual yang dapat 
menularkan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS. 
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I. PENDAHULUAN 

UPAYA PENANGGULANGAN HIV/AIDS 

KETAHANAN KELUARGA DAN AIDS 

Berdasarkan proyeksi yang dibuat oleh WHO, diperkirakan pac.la tahun 2000 
yang akan datang jumlah penderita AIDS akan meningkat mcnjadi 12 sampai 
18 juta penderita, dengan 30 sampai 40 juta orang yang sero positif terhadap 
virus HIV berasal dari pasangan hoteroseksual dan anak-anak. 

Pada saat ini dari jumlah kasus HIV/AIDS yang ada dipcrkirakan 80% 
berada di negara-negara yang sedang berkembang, scdangkan pacla tahun 
2000 nanti diperkirakan prosentase ini akan meningkat menjac.li 90% dan 
Asia merupakan wilayah dengan jumlah yang terbesar. 

Indonesia sebagai negara keempat terbcsar pcnduduknya di dunia dan ketiga 
di Asia, dewasa ini sedang menghadapi bahaya yang sama, kare.na dcngan 
semakin berhasilnya pembangunan di Indonesia akan memhawa pula dampak 
negatif dari modernisasi yang diraih. Dalam era pembangunan dewcisa ini 
Indonesia akan merupakan kawasan yang semakin terbuka dcngan inlcrnk5i 
sosial, budaya, ekonomi antara masyarakat kita dengan hangsa-bangsa lain 
semakin intens. Ini berarti kemungkinan penularan penyakit AIDS kepada 
masyarakat Indonesia, terutama yang rnernpunyai risiko tinggi akan semakin 
besar. 

Pada sisi lain terlihat bahwa, dalam proses pembangunan bangsa yang tengah 
tinggal Iandas, sedang terjadi proses transformasi nilai dari masyarakat 
agraris/tradisional ke masyarakat industrial/modern. Perubahan nilai ini juga 
secara intens telah mempengaruhi pola dan fungsi kehidupan berkeluarga 
dari masyarakat Indonesia. lkatan keluarga menjadi lebih longgar, mobilitas 
anggota keluarga lebih tinggi dengan sikap masyarakat yang lebih permisivie 
terhadap berbagai perilaku yang dahulu masih dianggap tabu. Gejala ini 
memberi peluang terjadi perilaku seksual yang menyimpang dan memper
besar kemungkinan terjadinya penyebaran penularan HIV/AIDS. 

Untuk menccgah menyebarnya pcnyakit HIV/AIDS di Indonesia dipcrlukan 
upaya untuk mcndornng berkembangnya budaya yang mcmbcri dukunga11 
tinggi terhadap pemeliharaan kehidupan rumah tangga harmonis, kehidupan 



seksual yang wajar dan dilakukan dalam lingkungan keluarga yang bahagia. 
Berkembangnya buclaya di atas harus didorong dengan pcnckkatan yang 
bersifat multi dimensi dengan tidak harus mcnyebut HIV/AIDS ~cmala-mata 
sebagai alasan utama, tctapi mcrupakan upaya untuk mcnggcrakkan sikap 
dan tingkah positif dalam mcmbangun kcluarga bahagia scjahtcra tcrsebur. 
Pembangunan itu sendiri harus mampu menumbuhkan kasih sayang dalam 
keluarga dan anak keturunannya. Meningkatkan ketahanan kcluarga 
me::-upakan salah satu jawaban yang perlu mendapat prioritas t.inggi dcngan 
memperhatikan fungsi-fungsi keluarga yang meliputi fungsi keagamaan, 
perlindungan, kasih sayang, sosialisasi, budaya, ckonomi, reproduksi drln 
pelestarian lingkungan. 
Pertumbuhan penduduk sclama ini dan dalam waktu dekat akan diikuti okh 
perubahan struktur dan kualitas keluarga yang drastis. Dcngan kata lain. 
jumlah keluarga yang masih bcrtambah tcrus itu akan diikuti dcngan 

perubahan kualitas anggota kcl11arganya yang positif. 

Atas dasar perkembangan di atas kcluarga mcrupakan wahana y~11g palint! 
mcndasar dan tepat untuk menanggulangi dan menccgah p~ny1..~barnn 
penyakit HIV/AIDS yang melalui ketahanan kcluarga. 

II. K.ETAHANAN KELUARGA DAN HIV/AIDS 

A. Pengertian 

1. Kcluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri clari su;1mi
isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya. atau ihu 
dan anaknya. 

2. Ketahanan Keluarga adalah dinamik suatu keluarga yang memiliki 
keulctan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-matcriil 
dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengcmhangkan diri 
dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam mcningkatkan kesejah
teraan lahir dan kebahagiaan bathin. 

B. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Menjadikan kcluarga sebagai lcmhaga yang kuat untuk menccgah Lian 

menanggulangi HIV/AIDS. 



2. Tujuan Khusus 

a. Mcningkatkan kepedulian, komitmen dan pcn.rn scrta instansi 
pemerintah, LSOM tcrkait dan masyarakat pada umumnya dalam 
upaya pencegahan HIV/AIDS melalui ketahanan kcluarga di scmua 
tingkat wilayah. 

b. Meningkatkan ketahanan mental dan fisik kcluarga dalam upaya 
mencegah, dan menghindari ekspose terhadap risiko penularan 
penyakit HIV/AIDS. 

c. Meningkatkan kemandirian dalam melakukan langkah-langkah guna 
mencegah keluarga, lingkungannya ekspose tcrhadap risiko, dan 
penularan penyakit HIV/AIDS. 

d. Meningkatkan pengetahuan para pengelola pelaksana pembangunan 
bidang kcsejahteraan sosial kcluarga tentang HIV/AIDS, scrta upaya 
penccgahannya melalui ketahanan keluarga. 

e. Meningkatkan cakupan "Kcluarga Scjahtera Sadar AIDS". 

f. Mengendalikan prcvalensi infeksi HIV/AIDS. 

C. Peran Keluarga dalam Pembinaan Anggota Keluarga 

Pembangunan keluarga dimasa clatang dengan sendirinya mempunyai pcran 
ganda. Di satu pihak kcluarga harus mampu mcngadakan pcnycsuaian fisik 
agar keluarga tersebut tetap mampu melaksanakan kcwajiban dan tanggung 
jawabnya sebagai pengayom seluruh anggota keluarganya sendiri. Di sini 
keluarga harus tetap berperan sebagai wahana persemaian dan pelcmbagaan 
nilai-nilai luhur, meningkatkan kcscjahteraan keluarga serta membangun 
seluruh potensinya menjadi sumber daya instansi clan berbagai kemampuan
nya untuk sekaligus mendukung usaha pembangunan bangsanya. 

Di pihak lain keluarga itu harus mampu meningkatkan kctahanan keluarga
nya karena itu hams selalu siap melakukan penyesuaian terhadap lingkungan 
baru di sekitarnya yang terus bergolak. Lembaga keluarga itu harus tetap 
berada pada posisi yang serasi, selaras, dan seimbang yang dinamis. Itulah 
sebabnya bahwa setiap keluarga harus mampu mendiclik anak-anaknya, 
membangun hudi pekerti yang luhur dengan baik agar supaya kchahagiaan 
lahir dan batinnya tetap terjamin. 



D. Fungsi Keluarga dalam Meningkatkan Kewaspadaan terhadap Bahaya 
AIDS. 

Substansi yang dapat dikembangkan untuk penanggulangan dan pcnccgahan 
penyebaran HIV/AIDS adalah dcngan pendckatan kcluar·ga melalui 
pengembangan dan pembinaan fungsi-fungsi keluarga. Pcngcmbangan dan 
pembinaan fungsi keluarga ini sesuai dengan misi Undang-undang Nomor IO 
Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, yaitu agar 
delapan fungsi keluarga lersebut dapat bcrperan menangkal da tangnya 
pengaruh-pengaruh negatif yang salah satu di antaranya adalah AIDS, dan 
sekaligus meningkatkan ketahanan keluarga tersebut. 

Dalam kaitan itu, fungsi-fungsi keluarga tadi perlu dikembangkan ke dalam 
tugas dan fungsi kcluarga yang lebih operasional sebagai berikut : 

1. Keagamaan 

Keluarga mempunyai fungsi untuk mendorong anggotanya mcnjadi unsur 
beragama dengan penuh iman dan taqwa kepada Tuhan YME c.kngan 
menjalankan kewajibannya. 

a. Membina norma/ajaran agama sebagai dasar dan tujuan hiclup 
seluruh anggota keluarga. 

b. Menerjemahkan ajaran/norma agama ke dalam tingkah laku hidup 
sehari-hari scluruh anggota keluarga. 

c. Memberikan contoh konkrit dalam hidup sehari-hari dalam 
pengamalan dari ajaran agama. 

d. Melengkapi dan menambah proses kegiatan belajar anak lentang 
keagamaan yang tidak atau kurang diperolehnya di sekolah dan di 
masyarakat. 

e. Membina rasa, sikap clan praktck kehidupan kcluarga bcragama 
sebagai pondasi menuju kcsejahtcraan sosial keluarga. 

2. Sosial Budaya 

Keluarga merupakan transformator nilai-nilai budaya antar gcnerasi 
sehingga mampu melestarikan nilai-nilai budaya yang bermutu. 

a. Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk mcncruskan 
norma-norma dan budaya masyarakat clan hangsa yang ingin 
dipcrtahankan. 



b. Membina tugas-tugas kcluarga sehagai lcmhaga untuk mcnyaring 
norma dan budaya asing yang tidak sesuai. 

c. Membina tugas-tugas kcluarga scbagai lemhaga dimana anggotanya 
mencari pemecahan masalah dari bcrbagai pengaruh n.;gatif 
globalisasi dunia. 

d. Mcmbina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga dimana anggota 
mengadakan kompromi/adaptasi dari praktek (positif) c.lari 
kehidupan globalisasi dunia. 

e. Membina budaya keluarga yang scsuai, selaras dan scimhang clcngan 
budaya masyarakat/bangsa untuk mcnunjang terwujudnya kescjah
teraan sosial keluarga. 

3. Cinta Kasih 

Keluarga merupakan landasan untuk mcngikat batin anggota-anggmanya 
sehingga saling mencintai, menghargai dan mcnghormati .satu dcngan 
yang lainnya, dengan penciptanya, sesamanya nrnupun rktt~:111 

lingkungannya. 

a. Menumbuh-kembangkan potcnsi kasih sayang yang tcl~1h atl:-t antara 
anggola kcluarga (suami-isteri, anak) kc dalam si1nbol-~imbol nyata 
(ucapan, tingkah laku) sccarn optimal dan terus-mcnerns. 

b. Membina tingkah laku sating mcnyayangi baik antara anggota 
keluarga maupun antar keluarga yang satu dengan yang lainny:1 
secara kuantitatif dan kualitatif. 

c. Membina praktek kecintaan tcrhadap kehidupan duniawi nan 
ukhrowi dalam keluarga s~cara serasi, selaras dan seimbang. 

d. Membina rnsa, sikap dan praktek hidup keluarga yang mampu 
memberikan dan menerima kasih sayang sebagai pola hidup ideal 
menuju keluarga sejahtera. 

4. Melindungi 

Keluarga mcrupakan wadah untuk melanjutkan kehidupan manusia dari 
gencrasi yang satu ke gencrasi lainnya, mengasuh, merawat dan 
melindungi agar menjadi yang berkualitas 

a. Memenuhf kebutuhan rasa aman anggota keluarga baik dari rasa 
tidak aman yang timbul dari dalam maupun dari luar keluarga. 

b. Membina kcamanan kcluarga baik fisik maupun psikis dari bcrbagai 
bentuk ancaman dan tantangan yang datang dari luar. 



c. Mcmbina dan mcnjadikan stabilitas dan kcamanan keluarga sehagai 
modal menuju keluarga sejahtera. 

5. Reproduksi 

Keluarga mcrupakan tcmpat untuk mcndidik anak-anaknya agar dapal 
menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan alam sckitarnya untuk 
mengembangkan potensinya secara optimal. 

a. Membina kehidupan keluarga sebagai wahana pendidikan 
reproduksi sehat baik bagi anggota keluarga maupun bagi kcluarga 
sekitarnya. 

b. Memberikan contoh pengamalan kaidah-kaiclah pembcntukan 
keluarga dalam hal usia, pendewasaan fisik maupun mental. 

c. Mengamalkan kaidah-kaidah reproduksi sehat, haik bcrkaitan 
dengan waktu mclahirkan, jarak antara dua anak dan jumlah ideal 
anak yang diinginkan dalam keluarga. 

d. Mengembangkan kehidupan rcproduksi sehat sebagai mod~I yang 
kondusif menuju keluarga sejahtera. 

6. Sosialisasi dan Pendidikan 

Keluarga merupakan tempat untuk mendidik anggota-anggotanya untuk 
memelihara keserasian lingkungan dcngan faktor penyangga kehiclupan. 

a. Menyadari, mercncanakan dan rnenciptakan lingkungan kcluarga 
sebagai wahana pendidikan dan sosialisasi anak yang pertama dan 
utama. 

b. Menyadari, merencanakan dan menciptakan kchidupan keluarga 
sebagai pusat dimana anak dapat mencari pcmccahan dari berbagai 
konflik dan permasalahan yang dijumpainya, baik di lingkungan 
sekolah maupun masyarakat. 

c. Membina proses pendidikan dan sosialisasi anak tentang hal-hal 
yang diperlukannya untuk meningkatkan kcmatangan dan 
kedewasaan (fisik dan mental), yaitu tidak/kurang dibcrikan oleh 
lingkungau sekolah maupun masyarakat. 

d. Membina proses pendidikan clan sosialisasi yang terjacli dalam 
keluarga sehingga tidak saja dapat bermanfaat positif bagi anak, 
tetapi juga bagi orang tua dalam rangka pcrkcmbangan dan 
kematangan hidup bersama menuju keluarga sejahtcra. 



7. Pembinaan Lingkungan 

Keluarga merupakan tempat perlindungan/unit sosial yang dapal 
mengayomi, memberi rasa damai, aman dan bahagia. 

a. Membina kesaclarnn, sikap dan praktck pclestarian lingkungan inlcrn 
keluarga. 

b. Membina kesadaran, sikap dan praktek pelcstarian lingkungan 
ekstern hidup berkeluarga. 

c. Membina kesadaran, sikap dan praktek pelestarian lingkungan hidup 
yang serasi, selaras, dan seimbang antara Iingkungan keluarga 
dengan lingkungan hidup masyarakat sekitarnya. 

d. Membina kesadaran, sikap dan praktek pelestarian lingkungan hidtq 
sebagai pola hidup keluarga menuju kcluarga sejahtera. 

III. PENUTUP. 

Keluarga di Indonesia saat ini dan pada masa mcndatang terns menghadapi 
perubahan sosial yang sangat pcsat akibat pembangunan dan globalisasi 
dimana interaksi sosial, budaya, ekonomi dengan bangsa-bangsa lain tidak 
terelakkan. 

Menghadapi mcningkatnya jumlah pcndcrita HIV/AIDS khususnya di ncgara
negara berkembang maka untuk mencegah menyebarnya penyakit HIV /AIDS 
di Indonesia salah satu upaya pcrlu ditempuh adalah dengan meningkatkan 
ketahanan kcluarga. Hal ini mengingat keluarga scbagai unit inti masyarnkat 
memiliki peran yang sangat strategis bagi keseluruhan proses pembangunan 
manusia melalui peningkatan fungsi-fungsi keluarga. 
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UPAYA PENANGGULANGAN HIV/AIDS 

PANDANGAN ISLAM TENTANG HIV/AIDS 

A PANDANGAN AGAMA TERHADAP HIV/AIDS 

Pendekatan keagamaan dalam penccgahan HIV/AIDS padri dasarnya atlalah 
suatu proses untuk mcnanarnkan dan menumbuh-kemhangkan kc~adaran 
tentang perilaku yang schat, khusumya dalarn upaya pcncegahan HIV/AlDS. 
Pendekatan ini perlu dilakukan, karena "perilaku" setiap·manusia mcrupakan 
suatu wujud dari hasil renungan dan pemikiran manusia itu sendiri. Dalarn 
bahasa agama, kita mengcnal kata fitrah, yang berarti bahwa dari asasinya, 
manusia itu mcmang cenderung untuk berperilaku scperti apa yang diniatkan. 
Oleh karena itu pandangan agama tcntang perilaku, haik pcrilaku lahir 
maupun batin, perlu dikedepankan scbagai suatu konsep unluk memah:uni 
watak dan kecenderungan dasar manusia untuk bcrperilaku. 

Adapun pandangan agama terhadap HIV/AIDS dapat kita lihat dari sisi, dari 
sudut pandang sejarah dan ilrnu pcngetahuan. 

1. Tinjauan Historis 

Pada dasarnya manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling 
sempurna dari semua ciptaan Tuhan. Manusia juga dibekali akal budi 
serta bentuk tubuh yang dapat dipergunakan untuk mcnjalani hidupnya 
sesuai dengan apa yang diharapkan penciptanya. Tetapi manusia juga 
mendapat kebebasan dari sang pencipta untuk melaksanakan kcputusan 
dan tindakan dalam hidupnya. 

Pemanfaatan fungsi alat tubuh serta penyaluran kcinginan yang 
berlebihan di luar hasrat yang sewajarnya seringkali mernbawa hencanc 
yang tidak diharapkan oleh manusia itu sendiri. Perilaku scksual yang 
mcnyimpang dari nilai moral dan/agama merupakan salah satu contoh 
yang menjadi media penularan HIV. 

2. Tinjauan Ilmu Pcngetahuan 

Kemajuan Imu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada era informasi 
dan globalisasi, di samping mempunyai dampak positif, bila manusia 
tidak dibentengi dengan jiwa agama dan iman yang kuat, juga akan dapat 



menimbulkan dampak yang ncgatif. Kemjuan IPTEK secara Jangsung 
atau tidak langsung tclah mcnimbulkan perubahan pola dan gaya hidup, 
dimana pada akhirnya mcruhah gaya perilaku manusia. Banyak 111c111usia 
yang lari dari nilai-nilai agama, dan merubahnya dengan pola dan gaya 
hidup serta faham baru ("new morality") yang mempcrholehkan scgala
galanya, kemudian mengakibatkan masyarakat menjadi kehilangan 
pegangan moral. Hal tersebut menjadi salah satu pcnycbab timbulnya 
kebebasan perilaku seksual dalam masyarakat dan menjadi pcnyebab 
penularan HIV/AIDS. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus HIV/AIDS banyak terjacli di 
negara yang mengalami dekadensi moral. Pada negara dima11a ajaran 

agama, lembaga perkawinan masih dipegang teguh oleh masyarakatnya 
maka tingkat epidemik HIV relatif lebih kecil. Namun hal ini tidak dapat 
dijadikan jaminan sclamanya, mcngingat cara pcnularan HTV/;\iDS 
sudah sangat universal, artinya sudah tidak mcmandang lagi pc1 bcda:-in 
bangsa, suku, agama dan budaya. 

Hal ini mengisyaratkan hahwa ajaran agama merupakan bcnteng yang 
tangguh bagi orang-orang yang mentaatinya datam mcnangkal pcnye
baran HIV/AIDS. Usaha yang efektif untuk penanggulangan HIV/AIDS 
ialah dengan mengembalian perilaku manusia kepada perilaku agamis. 
di samping penyuluhan dan pcnerangan mengenai HIV/AIDS kcpada 
masyarakat. 

B. PANDANGAN ISLAM TENTANG HIV/AIDS 

1. Penyimpangan perilaku scksual 

Sebagaimana kita telah maklumi bahwa data-data tentang hasil 
penelitian penycbaran HIV/AIDS menyatakan bahwa penularan HIV/ 
AIDS sebagian besar disebabkan karena penyimpangan perilaku scksual 
yaitu karena berganti-ganti pasangan (zina) homoseksual dan sebagainya. 

Agama Islam telah jelas-jelas memberikan tuntunan untuk menjauhi 
perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perilaku seksual yang 
meny1mpang. 

Adapun yang disebut perilaku seksual yang menyimpang menurut 
ketentuan agama Islam antara lain adalah zina, liwath (homoseksual), 
onani dan sodomi. 



a. Zina 

Zina adalah jima atau coitus atau senggama antara laki-laki dan 
perempuan yang bukan suami isteri. Islam memandang zina sebagai 
perbuatan keji dan jalan yang buruk, walaupun dilakukan sccara 
suka sama suka. Islam mengharamkan zina dengan sangsi berat, 
yaitu : 

1) Dirajarn {dilempar batu) sampai mati jika zina m\]hson yaitu zina 
yang dilakukan oleh mereka yang melakukan dikisahkan dalam 
hadist : 
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Artinya : 

"Seorang Jaki-Jaki datang kepada Rasulullah SAW sedang beliau 
berada di masjid, maka dia memanggil Rasulullah seraya berkata : 
uya Rasulullah sesunggulmya saya tel ah berzina" Na bi berpaling 
kepadanya sel1ingga orang itu mengulangi-ulangi pertanyaannya 
empat kali. Maka tatkala itu dia telah menyaksikan atas dirinya 
empa t kali persaksian. Nabipun memanggilnya scrta berkata : 
"Apakah kamu mempunyai penyakit gila?" Ia menjawab : "Tidak " 
Nabi berkata : "Apakah kamu telah muhson?'. Dia menjawab 
"Benar". Sesudah itu berkatalah Nabi : uwahai para sahabat, 
bawalah orang ini dan rajamlah dia''. (Hadist riwayat Bukhari dan 
Muslim): 

2) Did era ( dicambuk) 100 kali bagi zina ghairu muhson, yaitu zina 
yang dilakukan oleh bujangan atau gadis. 

Allah berfirman : 

('\' 



Artinya : 

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina hcndaklah 
kamu menjilidnya (mencambuknya) 100 kali ....... (An-Nuur: 2). 

3) Tidak boleh menikahi orang yang berzina, kecuali penzina pula. 

Allah berfirman dalam surat An-Nuur ayat 3 : 
• • , , ,_ ~, ,,., ~ 0 
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Artinya : 

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang 
berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina 
tidak dikawini melainkan oleh Jaki-laki yang berzina atau Jaki-Jaki 
yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang 
yang mu'min" (Q.S An-Nuur: 3) 

Sanksi hukuman yang demikian berat, yang dikenakan 
kepada orang yang melakukan zina, tentunya mengandung 
maksud, yaitu agar rnanusia menjaga diri jangan sampai tergoda 
melakukan zina agar terhindar dari bahaya yang discbabkan 
karena zina seperti AIDS, dan juga agar akibat buruk yang 
menimpa pezina yang ditimbulkan oleh zina itu tidak meluas 
kepada orang lain, tetapi hanya terbatas pada orang yang 
melakukannya saja. 

b. Liwath (Homoseks) 

Liwath adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki 
melalui dubur. Liwath disebut juga homoseks, termasuk dalam 
katagori ini hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan 
yang disebut lesbian. Hubungan seksual semacam ini disebut 
"Iiwath", diambil dari nama kaum Nabi Luth yang dalam Al-Qur'an 
dikisahkan sebagai kaum pelaku homoseks, yang kemudian ditimpa 
adzab berupa hujan batu. Allah berfirman yang artinya : "Dan 
(Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). Ingatlah 
tatkala ia berkata kepada mereka : Mengapa kamu mengerjakan 
perbuatan kotor itu, yang belum dikerj akan oleh seorangpun 
(di dunia ini) sebelum kamu ? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-



laki untuk melepaskan nafsumu (kepada mcreka), bukan kcpacla 
wanita, malah kamu ini aclalah kaun1 yang n1elampaui batas. Jawah 
kaumnya ticlak lain hanya mengatakan :"Usirlah mcreka (Luth dan 
pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini sesungguhnya mereka adalah 
orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kcn1udian kan1i 
selamatkan dia. dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya : dia 
terrnasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan kami 
turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikan bagaimana 
kesudahan orang-orang yang berdosa itu". (Al-A'raf : 80 - 84). 

Perbuatan homosek menurut pandangan Allah adalah perbuatan 
yang nilainya lebih rendah dari perbuatan hewan, hewan tidak 
pernah melakukan hubungan sek antara jantan dengan jantan, atau 
betina dengan betina. Fungsi laki-laki adalah untuk perempuan dan 
sebaliknya fungsi perempuan adalah untuk laki-laki. Kaum Luth 
bukan saja melakukan homosek, akan tetapi juga mendorong kaum 
wanitanya untuk melakukan hubungan seks antara sesamanya 
(lesbian). 

Surat Al-A'raf ayat 81 tersebut di atas menjelaskan hahwa 
perbuatan homoseks itu bertentangan dengan fitrah manusia dan 
perbuatan itu sernata-mata bertujuan pelepasan nafsu syahwat yang 
rnerendahkan derajat kemanusiaannya, bahkan lebih rendah dari 
hewan. Hewan masih mcmedukan lawan jenisnya untuk rnemuaskan 
nafsu birahinya dan untuk rnendapatkan keturunan. 

Pada surat Hud ayat 77 - 82 Allah berfirman, yang artinya : 
"Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para rnalaikat) itu kepacla 
Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena 
kedatangan mereka, dan dia berkata : "ini adalah hari yang amat 
sulit". Dan datanglah kaumnya dengan bergegas. Dan sejak dahulu 
mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang kcji. Luth 
berkata : "Hai kaumku, inilah putera-puteraku, mereka lebih suci 
bagimu, maka bertaqwalah kepada Allah dan janganlah kamu 
rnencemarkan namaku terhadap tarnuku ini. Tidak adakah diantara 
kamu seorang yang berakal?" :rvlereka menjawab : .. Sesungguhnya 
karnu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap 
puteri-puterirnu; dan sesungguhnya kamu tentu 1nengctahui apa yang 
sebenarnya kami kehendaki". 

Luth berkata : "Seandainya aku mempunyai kekuatan (untuk 
menolakrnu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang 
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dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu (sckalian) 
yang tertinggal kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa 
adzab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat-saat 
jatuhnya adzab kepada mereka ialah diwaktu subuh; bukankah 
subuh itu sudah dekat". Maka tatkala datang adzab kami, kami 
jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami 
balikkan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang 
terbakar dengan bcrtubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, ctan 
siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zhalim". 

Rasulullah SAW bersabda : 
~ , , .,,,. 
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Artinya :· 

uAllah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth. ......... . 
Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth ......... . 
Allah melaknat orang yanQ melakukan perbutan kaum Lut/J " 
(Ha di ts riwayat Nasa 'i). 

Ayat dan hadits tersebut di atas mengisyaratkan bahwa perbuatan 
homoseks adalah perbuatan jahat yang dimurkai oleh Allah dan 
Rasul-Nya. Kaum Nabi Luth yang melakukannya ditimpa adzab 
hujan batu dan Rasulullah menyuruh membunuh orang yang 
melakukannya. Ini menunjukkan pula bahwa homoseks akan 
menimbulkan akibat yang sangat fatal, bukan saja terhadap orang 
yang melakukannya tetapi juga orang lain. Homoseks, selain 
perbuatan keji dan termasuk dosa besar, termasuk pula salah satu 
perbuatan yang merusak etika, fitrah manusia, agama, dunia bahkan 
merusak pula kesehatan jiwa. Homoseks merupakan penyebab 
paling banyak penyebaran HIV /AIDS. AIDS merupakan penyakit 
mematikan yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. 

Penyakit menular yang sulit disembuhkan sama dengan penyakit 
tha'un (penyakit menular). Sebagaimana sabda RasululJah SAW : 
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Artinya : 
"Penyakit tha 'un (penyakit menular yang sulit disembuhkan) 
merupakan musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada marmsia. 
Apabila di daerah itu sedang berjangkit penyakit tersebut dan (kamu 
berada di Juar) janganlah kamu masuk ke dalamnya dan (jika kamu 
berada di dalarnnya) jangan keluar dari daerah itu (H.R. Bukl1ari 
dan Muslim). 

Homoseks yaitu hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki, dan 
lesbian adalah hubungan seksual perempuan dengan perempuan, 
adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. 

Nabi Muhammad SAW bersabda: 
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Artinya: 
uLaki-Jaki tidak boleh melihat aurat Jaki-Jaki, perempuan tidak boleh 
melihat aurat perempuan. Laki-laki tidak boleh berkumpul dengan 
Jaki-laki dalam satu kain. Perempuan juga tidak boleh berkumpul 
dengan perempuan lain dalam satu kain". (Hadits riwayat Ahmad, 
Muslim, Abu Daud dan Tarmidzi). 

c. Onani 

Onani atau mastrubasi adalah hubungan seksual dengan tangannya 
sendiri (laki-laki mengocok kelaminnya dengan tangannya). Onani 
adalah perbuatan tercela yang merusak etika dan adab. Orang yang 
melakukan onani mencerminkan perilaku orang yang tidak dapat 



mengendalikan nafsu syahwatnya dan memelihara kemaluannya yang 
diperintahkan oleh Allah SWT. Allah berfirman : 
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Artinya: 

"Sesungguhnya berun tung/ah orang-orang yang beriman (yaitu) 
orang-orang yang khusyu dalam sembahyangnya, dan orang-orang 
yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada 
berguna, dan orang-orang yang menjaga kemaluannycl ". (Al
Mu'minun : 1 - 5). 

d. Sodomi 

Sodomi yang disebut juga ityanul bahaim atau bestialiti adalah 
hubungan seksual dengan hewan, termas~k perbuatan tercela yang 
dilarang oleh agama Islam, bahkan Rasulullah menyuruh mem
bunuhnya orang yang melakukannya, demikian pula hewannya. Nabi 
Muhammad SAW besabda : 
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Artinya : 

"Barang siapa berhubungan kelamin dengan hewan,. n1aka bunuhlah 
ia, dan bunuh (pula) bewannya". (Hadits riwayat ahmad, Abu Daud 
dan Tarmidzi). 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa penyimpangan biologis dalam 
arti melakukan hubungan seksual dengan cara tidak wajar seperti 
zina, liwath (homoseks), lesbianisme, onani dan sodomi adalah 
perbuatan tercela yang dilarang oleh agama Islam. Setiap perbuatan 
yang dilarang oleh agama akan memberikan mafsadat (kerusakan) 
kepada manusia, dan sebaliknya yang diperintahkan atau dibolehkan 
oleh agama akan memberikan manfaat dan masalah bagi manusia. 



Untuk menghindarkan keluarga dari penyakit AIDS yang menakut
kan yang banyak disebabkan karena penyimpangan hubungan 
seksual, diperingatkan kepada semua anggota keluarga agar 
menjauhkan diri dari melakukan hubungan seks yang menyimpang 
sebagaimana tersebut di atas. Sebagai upaya untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir 
dan bathin, kita harus mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, serta 
menjauhkan diri dari segala larangan Allah dan Rasul-Nya. Inilah 
cerminan orang yang bertaqwa dan itulah yang dimaksud oleh 
firman Allah SWT. 

<''":.:ii~ JI) .J~~~ ~ J~~\j ~\ \H\) 
Artinya: 

"Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi ral1ma t'' (Ali 
Imran : 123). 

2. Tuntunan Perilaku Seksual 

Islam memberikan tuntunan tentang penyaluran motif biologis 
terutama dalam hubungan dengan perilaku seksual yang erat kaitannya 
dengan pemeliharaan kesehatan dan kebahagiaan manusia. 

a. Hubungan Pria dan Wanita. 

Allah SWT menciptakan manusia berpasangan, laki-laki dan 
perempuan, yang satu sama lain saling membutuhkan. Allah 
berfirman : 

Artinya : 

"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakan kamu dari yang satu, daripadanya pula Ia menciptakan 
pasangannya, dan dari keduanya dikembangbiakkan Jaki-alki yang 



banyak dan perempuan. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nam8-Nya kamu saling merninta satu sama Jain; 
dan peliharalah hubungan keluarga. Sesungguhnya Allah senantiasa 
mengawasi kamu". (An-Nisa : 1). 

Laki-laki dan perempuan adalah mahluk yang mulia dan terhormat. 
Karena, keduanya harus hidup secara terhormat dan tnenjaga 
kehormatan. 

b. Hubungan Perkawinan. 

Agama Islam mensyari'atkan perkawinan melalui pernikahan yang 
sah sebagai satu-satunya bentuk hidup berpasangan antara laki-laki 
dan perempuan. Dengan perkawinan itu mereka dapat hidup 
bersama sebagai suami isteri atas jalinan kasih sayang. Perkawinan 
merupakan peristiwa yang mengandung nilai luhur bagi manusia, 
dan perkawinan itu menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki 
dan perempuan yang disebut jimak (coitus). 

Perkawinan disyari'atkan agama Islam adalah ibadah kepada Allah 
dan mengikuti sunah Rasulullah, untuk membangun rumah tangga/ 
keluarga bahagia dan kekal yang dijalani dengan mawaddah (cinta) 
dan rahmah (kasih sayang) menuju keluarga sakinah guna 
melahirkan generasi yang baik dan berkualitas agar mampu 
memenuhi tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Allah 
berfirman 

Artinya: 

uDan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 
untukmu pasangan dari je11ismu sendiri supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu kasih 
dan sayang. Sesunggulmya pada yang demikian itu l>enar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Ar-Ruum : 21). 

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan persyaratan-persyaratan 
tertentu dan kesiapan yang cukup bagi calon suami isteri seperti 



kedewasaan fisik dan mental, kesamaan pandangan hidup dan 
agama serta berbagai aspek lain seperti kesehatan, pendidikan, 
ekonomi dan lain sebagainya. 

c. Etika Hubungan Seksual. 

Islam menghalalkan seksual antara laki-laki dan perempuan sebagai 
suami isteri yang telah menikah secara sah. Hubungan antara suami 
isteri yang diharapkan dalam ajaran Islam adalah hubungan dalam 
pergaulan yang baik. 

Allah berfirman dalam surat An-Nissa ayat : 19 
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Artinya : 

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut". 

Antara suami isteri tidak boleh melakukan hubungan seksual 
disaat isteri sedang haid atau sedang nifas, karena hal itu akan dapat 
merusak kesehatan isteri dan mungkin juga kesehatan suami. 

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 : 
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"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah : "Haid itu 
adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan 
diri dari wanita diwaktu haid, dan janganlah kamu mendekati 
mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka 
campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah 
kepadamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat 
dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri". 



Pengertian menjauhkan did dari wanita diwaktu haid pada ayat 
tersebut di atas adalah menjauhi hubungan seksual dengan wanita 
diwaktu haid meskipun wanita tersebut adalah isterinya yang sah. 
Suami diperbolchkan kembali untuk berhubungan scksual dengan 
isterinya yang sah apabila isteri sudah benar-benar berhenti dari haid 
atas nifas dan sudah bersuci dcngan melaksanakan mandi wajib. 

3. Menjaga Kehormatan Diri 

Bagi mereka yang belum mampu untuk menikah diperintahkan agar 
mcreka dapat menjaga kehormatan dirinya. 

Allah berfirman 

~I>" 
1· 0 

Artinya : 

0 
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• 

o • I' 
'J 

"Dan orang-orang yang tidaklbelum mampu kawin hendak/a/J menjaga 
kesucian dirinya sehingga Allah memberi kemampuan mereka dengan 
karunia-Nya (An-Nuur : 33) 

Nabi bersabda : 

.. ,- • t-." • .,,. • .. , l ..... ,. 0 ·"""' , ,,, • ",,,, ,,,,,. ,,,..• !. "" ,, , :; , 
~~-_,...-...... ~ &~ ·.! r---' if.Jc.~~ ~IJ J a)~~\~µ 
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(~_.) t.S_;~I olJ.;) .~G.:-,] ~ ~µ '\~l-i 

Artinya : 

uwahai para pemuda,. barang siapa telah mampu memikul beban 
keluarga hendaklah ia menikah, karena sesunggulmya menikah itu akan 
Jebih menundukkan pandangan dan akan Jebi/J mampu menjaga 
kehormatannya. Barangsiapa yang be/um mampu hendaklah ia be1puasa, 
sesungguhnya berpuasa itu akan menjadi bcnteng yang menjaga dari 
perbuatan maksiat". (Hadits riwayat Bukhari dan lvtw;lim). 



Kemampuan untuk menikah yang disebut dalam ayat Al-Qur'an dan 
kemampuan memikul beban keluarga yang disebut dalam hadits, 
mengandung arti yang luas. Sudah barang tentu tidak hanya dari segi 
materi dan nafkah tetapi juga kemampuan menunaikan tugas dan 
tanggung jawab dalam hubungan keluarga termasuk kcsehatan serta 
perawatan dan pendidikan anak-anak. 

Anjuran ini dimaksudkan agar manusia meskipun bclum mampu 
menikah tidak melakukan perilaku yang menyimpang terutama dalam 
hubungan dengan lawan jenis, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang 
merusak dirinya termasuk terhindar dari penularan virus HIV/AIDS. 

C. TUNTUNAN ISLAM DALAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS 

1. TADZKIRAH BANDUNG TENTANG PENANGGULANGAN 
HIV/AIDS 

_____ ,,_:.) ' v--..,J ' ...u ' 

' / • .>. ,,,.,. .,., ...-:,,. • .,,.,,,,. • ,. 
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Artinya : 
"Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa 
orang-orang zalim saja diantara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat 
keras siksaannya ". (Al-Anfal : 25). 

Bahwa sesungguhnya Islam adalah ajaran yang penuh rahrnat 
(rahmatan lil'alamiin) yang diperlukan sebagai pedornan dalarn berbagai 
ragam kehidupan bermasyarakat khususnya di dalam rangkaian upaya 
meningkatkan kualitas sumber daya insani di tanah air guna mcncapai 
khoiro ummah yang dicirikan pembentukan manusia seutuhnya. 

Ulama, utamanya kaum ulama Indonesia yang menjadi pcwaris dan 
penerus perjuangan Rasulullah (warasatul amhia) secara bersunggh-



sungguh berkchendak untuk bcrpcran serta clalam ikhtiar mulia 
peningkatan sumher daya insasni di Indonesia. Secara sadar ulama juga 
berkewajiban mcngantisipasi kcmungkinan-kemungkinan kendala yang 
dihadapi dalam ikhtiar terscbut khususnya dengan adanya ancaman di 
bidang kesehatan masyarakat melalui kecenderungan kuatnya 
penyebaran HIV/AIDS. Hal ini sejalan dengan hakekat ajaran Islam yang 
amat mengedepankan prinsip kebersamaan dalam kebajikan dan 
ketaqwaan (ta'awun'alal-birri wataqwa). 

Dewasa ini di Indonesia telah dihadapkan pada ancaman AIDS dan 
dituntut untuk membuat pilihan secara tegas guna pencegahan virus 
maut tersebut scliingga dapat terhindar dari konsckwensi-konsekwcnsi 
lain di bidang budaya, sosial ekonomi dan politik yang bukan mustahil 
akan meruntuhkan suatu bangsa. 

Virus HIV/AIDS telah memasuki kelompok pcrilaku resiko tinggi 
dengan tingkat yang bertamhah dengan cepat clan tclah memulai 
penyebaran kepada penduduk pada umumnya. Bahkan mcnurut dugaan. 
Indonesia telah meninggalkan fase pertumbuhan liniar dari wabah itu 
dan saat ini sedang dalam fase wabah yang dicirikan oleh pertumbuhan 
yang amat cepat dan explosif. Wabahnya tidak lagi tercegah tetapi sangat 
boleh jadi dampaknya dapat dipersempit. Tanpa suatu pcrhatian khusus 
dengan menempatkan prioritas intervensi-intervcnsi stratcgis yang 
melibatkan semua pihak pada kurun beberapa tahun ke depan Indonesia 
akan mempunyai penyebaran cepat yang sama terjadi di negara-negara 
lain. 

Mempertimbangkan dengan seksama keadaan dan kemudharatan 
yang secara potensial dapat ditimbulkan serta kepentingan atas 
kemaslahatan dan penanggulangan HIV/AIDS tersebut, Muzakarah 
Nasional Ulama yang berlangsung selama lima hari pada tanggal 26 - 30 
Nopember 1995 di Bandung sepakat menyikapi dengan tadzkirah scbagai 
berikut : 

a. Masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dengan keimanan yang 
diyakininya dituntut secara sungguh-sungguh untuk mampu 
menghindari perbuatan-perbuatan tercela yang memungkinkan 
berjangkitnya virus HIV/AIDS atas dirinya, keluarga dan masyarakat 
karena deteksi penyebarannya yang masih amat sulit. 



b. Masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dengan keimanan yang 
diyakininya dituntut secara sungguh-sungguh untuk menyikapi diri 
secara dewasa dengan mernperlakukan "korban a tau penderita HIV/ 
AIDS" sebagaimana layaknya manusia yang bermartabat. 

c. Masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dengan keimanan yang 
diyakininya dituntut untuk memahami dengan seksama ancaman dan 
bahaya HIV/AIDS, utamanya de·ngan memperkokoh ketahanan 
keluarga sakinah. 

d. Pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat dalam melaksanaan 
pembangunan nasional supaya menegakkan prinsip etika moral dan 
agama dengan menangkal penetrasi nilai-nilai negatif yang umumnya 
terjadi dalam proses globalisasi dewas~ ini. 

e. Seluruh potensi masyarakat khususnya ulama dan zu'ama dalam 
menanggulangi HIV/AIDS hendaknya dapat bekerjasama dalam 
mewujudkan kegiatan penanggulangan tersebut sebagai ibadah dan 
tanggung jawab kepada Allah SWT. 

/ ....... _ .......... .,,. _.,,._ 
• 

0 - l. i • .. ": .. I \ 

Art in ya 
"Ya Tuhan kami 11anya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya 
kepada Engkau/ah kami kembali". 
"Ya Tuhan kami, janganlah Engakau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi 
orang-orang kaffr. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya 
Engkau, Engkaulal1 Yang Maha Perkasa Jagi f\.1aha Bijaksana" 

(Al-Mumtahinah : 4 - 5) 

Bandung, 7 Rajah 1416 H/30 Nopember 1995 

--- tts ---



SISTEM PENYEBARLUASAN PENGETAHUAN/INFOR?vlASI 
TENTANG HIV/AIDS DI MASYARAKAT 

1. PENGERTIAN 

Yang dimaksud dengan sistem Penyebarluasan Pengctahuan/Informasi 
tentang HIV/AIDS adalah cara penyebarluasan pengetahuan/informasi tentang 
HIV/AIDS yang berlandaskan pada segi medis, perundang-undangan dan sosial
budaya yang sesuai dcngan masyarakat Indonesia. 

2. LANDASAN 

1. Agama 

2. Keputusan Presiden No. 36/1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS 
(KPA). 

3. Keputusan Menko Kesra No. 8/1994 tentang Susunan tugas dan Fungsi 
Keanggotaan KP A 

4. Keputusan Menko Kesra No. 9/1994 ten tang Stategi Nasional 
Penanggulangan AIDS di Indonesia. 

3. TUJUAN 

Terciptanya perilaku yang bertanggung jawab sesuai dengan agama Islam 
sehingga dapat mencegah persebaran virus HIV/AIDS serta mengurangi dampak 
negatifnya. 

4. STRATEGI 

1. Melakukan advocacy, yang merupakan pendekatan kepada penentu 
kebijakan, baik formal maupun informal dengan tujuan memperoleh 
dukungan dalam segala bentuknya terhadap upaya yang kita lakukan. 

2. Mengembangkan dukungan sosial yang dilakukan dengan mengadakan 
pendekatan dan pemberian informasi kepada masyarakat sehingga 
menimbulkan kesadaran tentang bahaya dan akibat HIV/AIDS. 



3. Melakukan usaha pemberdayaan, yaitu usaha untuk mengembangkan 
kemampuan individu, kelompok atau masyarakat agar dapat melakukan 
tindakan pencegahan terhadap HIV/AIDS. 

4. Membentuk satuan tugas di dalam MUI untuk merealisasikan program yang 
ada. 

5. CARA 

Penyebarluasan pengctahuan/informasi tentang HIV/AIDS dapat dilakukan dengan 
melakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Motifasi {KlEM). 



2. PERANAN ULAMA DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN 
VIRUS HIV/AIDS 

ACUAN AJARAN 

a. • 0~-_, • ..,.~J 1.--LI i. .... _, ~ ' d t._.;..._.l.___:.J ' L- -' 

"Tidak kami utus engkau melainkan untuk menjadi Rahmat bagi 
semesta" 

b. • -• _ __.< j_ ... I l ~I .~ 

"Janganlah kamu jerumuskan dirimu ke dalam bahaya dan kebinasaan" 

c. 

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun atas orang lain" {Al
Hadits) 

d. 

"Setiap bahaya harus dihindari" (Qaidah Fiqh) 

e. • u'""-----..4~ 1 .. _#-...:~ 

"Al-'Amal bi akhaf Al-Dlararain" (Qaidah Fiqh) 

f. Maqasid Al-Syari'ah Al-Khams. Khususnya yang berkaitan dengan 
Hifds Al-Nafs (melindungi keselamatan jiwa) Daan Hifdz Al-Nasl 
(perlindungan terhadap keturunan). 

PERANAN ULAMA : 

Ulama selaku pewaris risalah kenabian untuk mewujudkan Rahmat 
bagi semesta, mengemban tugas dan peranan utamanya antara lain : 

a. Memberikan bimbingan, penyuluhan dan ketelndanan kcpada 
masyarakat sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama Islam bagi 
ketahanan umat dalam menghadapi peradaban dan budaya global 



b. Melakukan amar makruf nahi munkar untuk membina dan 
melindungi kehidupan keluarga sakinah penuh mawaddah dan 
rahmat. 

PANDANGAN ULAMA TENTANG HIV/AIDS: 

Bahwa penyebaran virus HIV/AIDS sudah merupakan bahaya umum 
(AJ-dlarar AJ-'Am) yang dapat mengancam siapa saja tanpa memandang 
jenis kelamin, umur, profesi. 

SIKAP ULAMA 

Mengingat tingkat bahaya HIV/AIDS tersebut maka wajib bagi semua 
pihak untuk, mengikhtiarkan pencegahan dengan berbagai cara yang 
mungkin dilaksanakan secara perorangan. maupun bersama, baik dari 
sudut agama, budaya, sosial maupun kesehatan. 

PETUNJUK UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN HIV/ 
AIDS; 

Untuk yang secara positif terkena HIV/AIDS: 

a. Bagi yang lajang agar melakukan puasa seks; melanggar ketentuan 
ini bukan saja berdosa besar karena perzinaan, akan tetapi juga 
berdosa besar karena menycret orang lain ke dalam bahaya yang 
mengancam JIWanya. 

b. Bagi yang berkeluarga wajib memberi tahu pasangan (suami/isteri)
nya secara bijaksana perihal penyakit yang diderita serta akibat
akibatnya. 

c. Bagi yang berkeluarga wajib melindungi pasangan (suami/isteri)-nya 
dari penularan penyakit yang dideritanya, Dalam keadaan darurat 
dengan cara antara lain menggunakan kondom dalam berhubungan 
seks antara mereka. 

d. Bagi yang lajang maupun yang berkeluarga diharamkan melakukan 
segala sesuatu yang dapat menularkan penyakit kepada orang lain 
misalnya mendonorkan darah. 



e. Bagi setiap pengidap HIV/AIDS dan penderita AIDS wajib 
memberitahukan tentang kesehatannya kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan jaminan kerahasiahaannya. 

Untuk yang Potcnsial terkena HIV/AIDS 

a. Wajib memeriksakan keschatan dirinya untuk mengetahui status 
positif/negatifnya. 

b. Bagi pasangan suami isteri dalam keadaan darurat agar mengenakan 
kondom (dan alat perlindugan lainnya) dalam melakukan hubungan 
seks sampai basil test mcdis membuktikan status negatifnya. 

c. Bagi pasangan yang akan nikah wajib memeriksakan status 
kesehatannya untuk mengetahui status positif negatifnya. 

Untuk Masyarakat Umum 

Bagi masyarakat sendiri perlu meningkatkan ketaqwaannya kepada Allah 
dengan menuruti perintah dan menjauhi larangan-Nya, khususnya 
tentang larangan perzinaan dan hal-hal yang dapat mendorong 
kepadanya. 
Bagi para ulama perlu meningkatkan efektivitas (dengan pembaharuan 
metode dan pendekatan) dakwah kepada masyarakat untuk semakin 
meningkatkan ketaqwaan kepada Allah dan ketaatan kepada ketentuan
ketentuan agamanya. 
Baik ulama, pemerintah dan pihak lainnya meningkatkan langkah
langkah KIEM (Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Motivasi) kepada 
masyarakat luas tentang bahaya sebab musabab dan cara pencegahan 
HIV/AIDS melalui kerjasama dengan semua pihak. 

REKOMENDASI 

a. Kepada MUI agar membentuk kelompok kerja yang secara khusus 
menangani ikhtiar pencegahan penularan HIV/AIDS dan pelayanan 
kepada pengidap serta penderita. 

b. Komisi fatwa diharap dapat membicarakan dan mengeluarkan fatwa 
perihal langkah-langkah pencegahan penyebaran HIV/AIDS, 
khususnya tentang : 



1) Etanasia bagi penderita AIDS, karena pendapat yang masih 
berbcda diantaranya : 

Yang mendukung berdasarkan pengutamaan kemaslahatan/ 
keselamatan umum yang lebih menycluruh. 

Yang menolak karena larangan agama menghilangkan nyawa 
manusia, dengan alasan apapun, dan juga etika kedokteran 
tentang keharusan pengobatan sampai akhir hayat. 

2) Pengkarantinaan penderita AIDS dengan pertimbangan maslahat 
umum bagi yang menyetujuinya dan pertimbangan hak asasi bagi 
yang menolaknya. 

3) Sterilisasi bagi suami/isteri yang positif mengidap atupun 
menderita HIV/AIDS. 

c. Kepada MUI dan Pemerintah agar mengeluarkan Panduan 
Perawatan Penderita Penanganan jenazah yang menderita AIDS 
untuk menjaga penularan kepada orang lain. 

d. Kepada Komisi Nasional P2-AIDS agar MUI Tingkat I dan II 
dilibatkan dalam komisi daerah P2-AIDS. 

e. Kepada Pemerintah agar dalam melaksanakan pembangunan, 
khususnya di bidang industri pariwisata, selalu mempertimbangkan 
nilai-nilai agama dan budaya bangsa yang luhur. 

f. Kepada pengidap/penderita diberikan tuntunan rohani (bertobat) 
agar mereka yakin bahwa tobatnya diterima. 



3. TUNTUNAN SYARI'AT ISLAM DALAM BERSIKAP, BERGAUL 
DAN MERAWAT PENDERITA HIV/AIDS DI INDONESIA 

Sebagai agama yang ajarannya pcnuh rahmat bagi penghuni dunia ini 
(rahmatan Ii al 'alamin), Islam telah memberikan tuntunan-tuntunan bagi 
pemeluknya. Ajaran Islam sarat dengan tuntunan untuk menghindari 
penyakit, sebagaimana juga sarat dengan tuntunan untuk merawat dan 
memperlakukan orang yang sakit dengan baik. 'Iyadah al-maridh yang sangat 
digalakkan oleh Islam sebenarnya tidak hanya berarti menengok orang sakit, 
sebagaimana yang dipahami selama ini, melainkan juga berarti merawat dan 
mengobati orang yang sakit. 

Orang yang sakit, apapun sebabnya harus tetap mendapatkan tempat 
khusus dalam masyarakat muslim. Dalam sebuah Hadis Qudsi Allah SWT 
mengatakan : "Wahai hamba-Ku, Aku ini 'sakit' tetapi kamu tidak mau 
menjenguk dan merawat-Ku. Hamba menjawab, "Bagaimana aku dapat 
menjenguk dan merawat-Mu sedangkan Engkau adalah Rabbul 'Alamin". 
Allah menjawab : "Seorang hamba-Ku sakit, apabila kamu menjenguk dan 
merawatnya ten tu kamu akan menjumpai-Ku di sana ". 

Dalam hadis ini Allah SWT telah mcnempatkan kedudukan orang-orang 
yang sakit seolah-olah Allah Ta'ala sendiri yang sakit. Ini artinya manusia 
dituntut agar selalu memperhatikan orang-orang yang sakit dengan 
memberikan bantuan baik moril maupun materiil, sehingga mercka tidak 
terkucil, khususnya secara moral dari masyarakat. Sementara itu, ajaran Islam 
juga sarat dengan tuntunan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan, 
apalagi penyakit yang berpotensi untuk menular. Nabi Muhammad SAW 
menegaskan : 

Artinya : 
"Tidak boleh membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh membahayakan 
orang Jain". 

Dari hadis ini kemudian timbul kaidah fiqih 

Artinya: 
"Bahay.a itu harus dibilangkan ". 

J \ . . -·-' \ ...>: .)~ 



Bahkan sekiranya ada dua faktor tarik-menarik antara bahaya (kcrugian) 
dan kepentingan (keuntungan), maka yang diprioritaskan adalah 
menghilangkan bahaya. Kaidah fiqih mcnuturkan 

~" .oAl\ Y4 ~ r~ .l.u.i\.W\ .,. .J~ 
Artinya: 
"Menghindari kerusakan-kerusakan itu harus didahu/ukan dari mencari 
keun tungan-keun tu ngan ". 

Karenanya, tanpa harus mengurangi perlakuan yang baik kepada orang 
yang sakit, Islam mengajarkan agar kita mewaspadai, dan menghindari 
kemungkinan penularan penyakit dari orang yang sakit tcrsebut. 

Penyakit HIV/AIDS dimana sekitar 80% - 90% dari penyebabnya adalah 
berzina, merupakan penyakit yang sangat berbahaya, khususnya bagi orang
orang yang tidak memiliki akhlak yang terpuji. Penyakit ini rnerupakan 
musibah yang dapat menimpa siapa saja termasuk orang-orang yang 
berakhlakul karimah. Orang yang terkena musibah belum tcntu akibat dosa 
yang diperbuatnya, tetapi boleh jadi merupakan korban perbuatan orang lain. 

Apabila sekitar 80% - 90% dari penyebab HIV/AIDS adalah perbuatan 
zina, rnaka upaya untuk menanggulangi HIV/AIDS yang paling efektif adalah 
menghilangkan penyebabnya itu sendiri yairu perbuatan zina. Seperti tersebut 
di atas, Nabi Muhammad SAW mengataka11 bahwa : "Apabila zina dan riba 
sudah menjadi perbuatan umum dalam suatu negeri, maka hal hu berarli 
penduduk negeri itu telah menghalalkan (mengundang) azab Allah". 
Karenanya prinsip "menjaga lebih baik daripada mengobati" juga berarli 
menghilangkan sebab lebih baik daripada. mengobati penyakit yang 
diakibatkan oleh sebab tersebut. 

Anjuran Islam untuk mcmperhatikan dan memperlakukan dengan baik 
kepada orang-orang yang sakit itu juga terrnasuk orang-orang yang sakit 
terkena virus HIV/AIDS. Namun tentunya, jangan sampai perlakuan yang 
baik itu justru akan mengorbankan orang lain yang tidak terkena HIV/AIDS 
menjadi terkena HIV/AIDS. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kaidah 
fiqih menyebutkan : 

Artinya : 
.. '-'\.., J\ . ';/ ... _,, 

.J~. ..):! .)~ 

"Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang Jain-''. 



Karenanya diperlukan upaya-upaya yang sangat bijaksana agar para 
penderita HIV/AIDS itu dapat dirawat, diobati dan dipcrlakukan secara 
manusiawi tetapi tidak mengorbankan pihak lain sehingga menjadi HIV/ 
AIDS yang baru. Kebijaksanaan ini akan lebih diperlukan karena scbagai 
manusia, penderita HIV/AIDS akan selalu berhubungan dengan orang lain 
misalnya, ketika menginjak dewasa ia perlu menikah, ketika ia mcninggal 
dunia perlu mendapat perawatan jenazahnya dan lain sebagainya. 

MASALAH-MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN PENDERITA 
HIV/AIDS: 

Sikap Islam terhadap HIV/AIDS 

HIV/AIDS adalah penyakit menular yang sangat berbahaya dimana ia telah 
mengancam eksistensi manusia di dunia dan dapat menimpa siapa saja tanpa 
memandang jenis umur dan profesi. Karenanya, HIV/AIDS dinilai sebagai 
al-dharar al-'amm (bahaya global). 

Eutanasia 

Eutanasia tidak dibenarkan atas penderita AIDS, baik eutanasia pasif 
maupun aktif. 
Sebagai dalil-dalilnya adalah 

a. Hidup dan mati adalah di tangan Tuha:i. 

Firman Allah SWT : 

(" illl..Jl) ~ ~' ~\ r-S~ c,~\J ~~' ~ t.S~' 
Artinya : 
"(Allah) yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, 
siapa di antara kamu yang Jebih baik amalnya" (Al-Mulk : 2). 

b. Islam melarang bunuh diri dan membunuh orang lain kecuali dengan 
hak. 

Firman Allah SWT : 

Artinya : 
"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Alla/J ada/ah 
Maha Peny;iyang kcpadamu" (An-Nisaa': 29). 



Firman Allah SWT: 

Artinya : 
"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar" (A/
An 'aam : 151). 

c. Islam memerintahkan untuk berobat dan melarang putus asa. 

Sabda Rasulullah SAW : 

":l) ~ti.! "-'...o ~J ':J.I ~l.l ~ rJ .Uk...?--'" ..._n1 0)-S .i..ll\ .l\-:'c. \JJ\~ 

("'-?lA CHI o IJ...J) r-*11 

Artinya : 
"Hai hamba-lwmba Allah ! Berobatlah ! Sesungguhnya Allah SWT. tidak 
menciptakan renyakit, kecuali diciptakannya pula obat penyembulrnya, 
kecuali lanjut usia". 

Firman Allah SWT : 

r__r_ill '(I ul CJ.J 0--A l>"~ ~, "'-:,,\ ' ..w.l\ CJ.J 0-4 1~~ 'l J 

(AV Ll....i.J:?) LJJy\.SJ\ 

Artinya : 
"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 
tiada berputus dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir" 
(Yusuf : 87). 

d. Islam memerintahkan untuk sabar dan tawakkal menghadapi musibah. 
Firman Allah SWT : 

(' Y l)lAU) .) . .JA~'l rJc. 0A illl~ 0} ' ~t.....o'I lA ~ Y--°\J 

Artinya : 
"Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 
demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)" 
(Luqman : .17). 

e. Islam memerintahkan banyak istighfar dan berdo'a. 
Firman Allah SWT : 



\J.)i-.~ ···ti .1 ..... \l\ \J_r.S.l i"~jji t_,_All.; Jj .A~~ 1_,_w lj_I 0-:!.lllJ 

~J l_,...1..-.i Lo ~ tJ.J~ r1J .1.lll '(I y_,..i~I ~ UAJ e+:>.>i~ 

('"'
0 0'~ 01) u~ 

Artinya: 
"Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau 
menganiaya diri sendiri (seperti zina, riba) mereka ingat akan Allah, /alu 
memohon ampun lerhadap dosa-dosa mereka dan siapa Jagi yang dapat 
mengampuni dosa selain dari pada Allah ? Dan mereka tidak menerus
kan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui" (Ali-'lmran : 
135). 

f. Memakai dalil maslahat untuk membenarkan eutanasia tidak tepat, 
karena di antara syarat penggunaan maslahat itu sebagai dalil syar'i tidak 
boleh bertentangan dengan nash. 

g. Penggunaan qiyas yakni mengqiyaskan penderita HIV/AIDS dengan 
wanita hamil yang kandungannya membahayakan jiwa calon ibu karena 
sama daruratnya, adalah tidak tepat, karena bagi penderita HIV/AIDS 
belum memenuhi keadaan darurat untuk tindakan eutanasia. 

Menularkan HIV/AIDS 

Menularkan HIV/AIDS hukumnya haram. Hal ini bcrdasarkan hadis 
Rasulullah SAW : 

Artinya : 
"Tidak boleh membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh membahaya
kan orang lain". 

Perkawinan Penderita HIV /AIDS 

a. Perkawinan antara seorang yang menderita HIV/AIDS dengan orang 
yang tidak menderita HIV/AIDS : 

1) Apabila HIV/AIDS itu dianggap sebagai penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan (maradh daim), maka hukumnya makruh. 
Tersebut dalam Kifayah al-Akhyar III halaman 38 sbb. : 



La) ~) ~w...:i.- ~ ~JJ c_~\ 0.)A ~ ,) : A~Wt ~WI 

~\ \~J ;,~J {~\.) L,.:0..JA A~ l.'.JlS J•I LJ~ Jj Y-H o.).?...'1 

Artinya : 
"Keadaan kedua yaitu Jaki-Jaki yang mempunyai biaya perkawinan, 
namun ia tidak per/u nikah, baik karena ketidakmampuannya 
melakukan hubungan seksual sebab kemaluannya putus atau 
impoten maupun karena sakit kronis dan Jain sebagainya. Laki-/aki 
seperti ini juga makruh menikah". 

Tersehut dalam Al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu, VII halaman 32 : 

~ J\ f'"3\.l ~~ .Jl r.JP & ~ UAl ~L.:ill .l.lc. ofa-J 

G.~ utS J' ~b 
Artinya : 
"Menurut mazhab Syafii, orang yang sakit seperti fanjut usia. atau 
sakit kronis atau impoten yang tidak sembuh atau hifang zakar dan 
buahnya sehingga tidak mempunyai nafsu birahi Jagi, makruh 
menikah". 

2) Apabila HIV/AIDS itu selain dianggap sebagai penyakit yang sulit 
disembuhkan (maradh daim), juga diyakini membahayakan orang 
lain (tayaqqun al-idhrar), maka hukumnya haram. 
Tersebut dalam Al Fiqh al-Islamy wa adillatuhu, VII halaman 83 : 

\.)J ~ .J'~':t\J oi_~, rll; u.,; .::;\1 tJ4'.i 1.)J c::.~' r~J 

. ~J.Ji 
Artinya : 
"Apabila Jaki-laki yang akan kawin yakin bahwa perkawinannya akan 
menzhalimi dan menimpakan kemudharatan atas perempuan yang 
akan dikawininya, maka Jwkum perkawinannya itu adalah haram". 

Sabda Rasulullah SAW : 

~L~J ..tJ ~}~ r.~4 "".?'·' c::. 6 -; ... ; rl LJ.AJ 



Artinya : 
"Adapun laki-laki yang tidak mempunyai kemampuan pada scgi 
biaya pernikahan da11 kewajiban-kewajiba11nya, hendaklah puasa, 
karena puasa dapat mcmutus keinginannya kepada menikah ". 

b. Perkawinan antara dua orang (laki-laki dan wanita) yang sama-sama 
menderita HIV/AIDS hukumnya boleh. 

Fasah Perkawinan karena HIV/AIDS 

Penyakit HIV/AIDS dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian, 
apabila salah satu dari suami-isteri menderita penyakit tersebut. Sebagai 
dasar-dasar adalah sebagai berikut : 

Undang-undang No. 1 tahun 1974, pasal 39 bagian penjelasan. 
PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 
Kompilasi Hukum Islam. 

Melanjutkan Perkawinan bagi Pasangan Suami-Isteri Penderita IBV/AIDS 

Apabila pasangan suami-isteri atau salah satunya menderita HIV/AIDS, maka 
mereka boleh bersepakat untuk meneruskan perkawinan mereka. Dalilnya 
adalah Had is Nabi SAW : 
Sebagai dasar adalah sebagai berikut : 

'i:L. r .... ~ ) LA'.? J3. i lb y..'i "->') r-&-L J _r-!i ~ u>"' ... .J' 
Artinya: 
"Orang-orang Islam terikat dengan perjanjian mereka, kecua/i perjanjian 
yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal". 

Memakai Alat Pencegah Penularan HIV/AIDS dalam Hubungan Seksual 

Suami atau isteri yang menderita HIV/AIDS dalam melakukan hubungan 
seksual wajib menggunakan alat, obat atau metode yang dapat mencegah 
penularan HIV/AIDS. 
Sabda Rasulullah SAW : 

Artinya : 
"Tidak bole/J membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh membahaya
kan orang Jain". 

Disamping itu suami atau isteri yang menderita HIV/AIDS seyogyanya 
berusaha untuk tidak memperoleh keturunan. 



Apabila seorang ibu menderita HIV/AIDS hamil maka ia tidak bolch 
menggugurkan kandungannya. Dalilnya ialah firman Allah S\.YT : 

('' 1\1.rYI) ij)lAI .A~.;;.. r£:lY J.I l_,.\-;(i ':i_; 
Artinya : 
"Dan janganlah kamu mcmbun uh anak-anak kamu kan~na lakut 
kemiskinan" (Al-Israa': 31). 

Wanita Penderita HIV/AIDS yang Hamil karena Berzina 

Wanita penderita HIV/AIDS yang hamil karena ia berzina perlu dirawat 
dengan baik dalam rangka menyadarkan dirinya untuk bertobat. 

Artinya: 
"Dan sunggu/J Kami te/ah memuliakan anak cucu Adam" (Al-Isrna': 70). 

Hadis tentang wanita al-Ghamidiyah yang harnil karena berzina dimana Nabi 
SAW menyuruh walinya untuk berbuat baik kepaclanya. 

, Ujl4 ~faU FJ ~ ~m ~ u-Pll w·{1 ~ u-o 0·1.JA1 L;"I 

JL.ii ' ~J rLJ ~~ .wll ~~ ~I c,sC.ll , ~ ~l wl\SJ 

(~ olJ.J) (( .•.• 4-? ~uU LIA-...4J 1::iµ ~) ~\)) 

Artinya: 
"Seorang perempuan dari Juhaina/1 menghadap Nabi SAW dan mcngaku 
telah berzina. Ia mengatakan : "Saya sedang /Jamil". Rasulullah SAW 
memanggil walinya dan mengatakan kepa°da walinya : "Perlakukan/ah 
perempuan ini dengan sebaik-baiknya. Setelah ia melahirkan bayinya 
kelak, maka bawalah ia kembali kepada saya" (R. lvfuslim). 

Wanita Hamil yang Menderita HIV/AIDS akibat Suntikan Obat-obat 
Terlarang. 

Wanita hamil yang menderita HIV/AIDS akibat suntikan obat-obat tcrlarang 
yang tcrcemar HIV/AIDS diperlakukan secara manusiawi, akan tetapi harus 
disadarkan atas pcrbuatan dosanya dan dibimbing untuk bcrtaubat. Scbagai 
dalil yang terdapat dalam masalah tersebut di atas. 



Penderita HIV/AIDS yang tinggal di Tengah Kcluarga 

Dianjurkan kepada keluarga dimana anggotanya mendcrita HIV/AIDS untuk 
mcrawatnya di tengah keluarga, dan perlu diadakan penyuluhan secara medis 
kepada mereka agar dapat merawat dan dapat menghindar dari penularan. 
Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW : 

~ L4.....J I <...:.-! 0A ~ Y- 0 :a .J ":11 ~ 0A 1 ~.JI 
Artinya: 
"Kasih sayanglah kepada orang-orang yang di alas bumi, maka yang ada 
di langit akan kasih sayang kepada kamu". 

Perawatan Wanita Hamil Penderita HIV/AIDS ketika Melahirkan 

Dianjurkan agar proses kelahiran bayinya ditangani oleh tim medis/paramedis 
yang terlatih untuk menghindari kemungkinan penularan. Dalilnya adalah 
hadis : 

Artinya: 
"Allah membantu hamba-Nya selama hamba-Nya membantu saudara
nya ". 

Khitan bagi Anak Penderita HIV/AIDS 

Anak yang menderita HIV/AIDS tetap wajib dikhitan, sepanjang hal itu tidak 
membahayakan dirinya, dan proses khitannya seyogianya dilakukan oleh tim 
medis/paramedis yang terlatih untuk menghindari penularan. 

Menolong Penderita HIV/A~DS yang mengalami Kecelakaan 

Penderita HIV/AIDS yang mengalami kecelakaan, misalnya ditabrak mobil di 
jalan raya, tetapi wajib ditolong dan dengan tetap mewaspadai kemungkinan 
adanya penularan dengan menggunakan alat pencegahnya. 

Pengurusan Jenazah Penderita HIV/AIDS 

Penderita HIV/AIDS yang meninggal dunia wajib diurus sebagaimana 
layaknya jenazah (dimandikan, dikafani, dishalati dan dikuburkan). Cara 
memandikannya hendaknya mengikuti petunjuk Departemen Kesehatan 
tcntang pengurusan jenazah. Dalam hal tidak dapat dimandikan seperti yang 
termaktub dalam petunjuk Departemen Kesehatan, mayat tersebut tetap 
dimandikan sedapat mungkin dengan cara menyemprotkan air. 



MATERI: 

POKOK BAHASAN 5 PENYELENGGARAAN SELING HIV/AIDS. 

MATA PELAJARAN 8 KONSULTASI PERKAWINAN DAN KELUARGA 

I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Perkawinan adalah sunnatullah di mana pria dan wanita diikat dengan 
aqad nikah yaitu ijab dan qabul dcngan tata cara sesuai dengan ajaran Islam. 
Tujuan perkawinan menurut Islam tersebut di atas antara lain : 

a. Membina kchidupan keluarga bahagia sejahtera. 

b. Hidup cinta-mencintai dan kasih mengasihi. 

c. Melanjutkan dan memelihara keturunan umat manusia. 

d. Memben tengi diri dari perbuatan maksiat a tau dengan kata lain 
menyalurkan naluri seksual secara halal. 

e. Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antar 
keluarga. 

Tujuan perkawinan tersebut diatas ditampung dalam asas Undang
undang Perkawinan, antara lain sebagai berikut : 

a. Memiliki motivasi yang teguh untuk membentuk keluarga yang bahagia 
dan kekal. 

b. Melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaannya itu dan mencatatkannya menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

c. Menjauhi kecenderungan kepada poligami. 

d. Melangsungkan perkawinan apabila calon suami dan isteri telah masak 
jiwa raganya, dengan usia minimal laki-laki 19 tahun dan wanita 16 
tahun. 

e. Menjaga keseimbangan hak dan kedudukan isteri dan suami dalam 
kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan. 



Masalah jodoh adalah masalah yang kodrat, masalah masyarakat, 
masalah manusia semenjak Adam dan Hawa yang sampai sekarang tetap dan 
aktual. Kendatipun hal itu sangat kodrat, namun kcutuhan perkawinan yang 
akan dilaksanakan terkadang terasa sulit untuk dipertahankan olch seseorang, 
hanya karena yang bersangkutan tidak mengetahui seluk beluknya. Oleh 
karena itu sangat diperlukan adanya upaya para ahli atau badan penasehat 
yang dapat membantu mengatasi problem-problem perkawinan 

Di pihak lain disadari bahwa BP4 (Badan Penasehat Perkawinan 
Perselisihan dan Perceraian) sebagai bad an penasehat yang res mi di 
lingkungan Departemen Agama sampai saat ini belum mempunyai pedoman 
penasehat yang baku. 

Sebagaimana diketahui walaupun di satu pihak peranan dan kebudayaan 
BP4 semakin kuat yang ditandai dengan telah dilakukan oleh Pemerintah 
sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama 
dalam bidang penasehatan perkawinan, perselisihan dan perceraian, tetapi di 
pihak Iain BP4 tampak semakin kekurangan tenaga Korps Penasehat baik 
dari segi jumlah maupun mutunya. Kekurangan tersebut karena semakin 
sedikitnya tenaga bermutu dan ahli di bidang penasehat itu sendiri. 

Sementara itu dalam masyarakat terutama di kalangan remaja timbul 
gejala negatif di mana lembaga perkawinan kurang dihargai. Hal ini antara 
lain karena mudahnya memperoleh bacaan, v .deo kaset dan film yang bersifat 
porno serta alat-alat kontrasepsi dan obat-obatan lain yang mendorong 
kepada pengarahan seks yang salah, sehingga dapat dibaca di surat-surat 
kabar banyak remaja yang hamil sebelum nikah dan hidup bersama atau 
samen leven. Untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini perlu meng
galakkan penasehatan dan pemberian informasi yang benar terhadap remaja 
usia kawin. Dan tidak kurang pentingnya untuk menjaga keutuhan rumah 
tangga juga kepada pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan 
perkawinan. 

B. TUJUAN 

Tujuan penyusunan pedoman penasehatan perkawinan ini adalah : 

a. Tersusunnya pedoman penasehatan dengan metode dan pendekatan yang 
sesuai dengan agama dan perundang-undangan yang berlaku, sebagai 
pedoman bagi para penasehat perkawinan khususnya korps penasehat 

BP4. 



b. Sebagai bahan para pejabat Dcpartemen Agama khususnya yang 
menangani masalah penasehatan perkawinan. 

C. RUANO LINGKUP 

Pedoman ini dibatasi pada masalah penasehatan perkawinan saja tanpa 
membahas masalah perselisihan dan perceraian. Oleh karenanya pedoman ini 
memuat beberapa hal antara lain : 

Dasar dan tujuan perkawinan baik dilihat dari undang-undang maupun 
tuntutan agama; 

Tata cara perkawinan yang rata-rata kurang difahami oleh masyarakat 
kendati mereka mengetahui syarat perkawinan secara syariat agama; 

Sasaran penasehatan yang antara lain terdiri dari calon pe.ngantin dan 
remaja usia kawin; 

Metode dan teknik penasehatan, yang dianggap perlu diketahui oleh 
para penasehat perkawinan; 

Demikian juga tak kurang pentingnya masalah administrasi penasehatan 
serta bentuk-bentuk formulir untuk dipergunakan di lapangan. 

D. BEBERAPA PENGERTIAN 

Ada beberapa pengertian yang perlu dijelasi .. an di sini antara lain : 

a. Perkawinan 
Yang dimaksud degan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar
kan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

b. Penasehatan 
Yang dimaksud dengan penasehatan adalah upaya penasehatan atau 
bimbingan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada seorang 
yang membutuhkan nasehat baik pria maupun wanita, remaja ataupun 
dewasa yang akan melangsungkan perkawinan. 



II. DASAR DAN TUJUAN PERKAWINAN 

A. ASAS PERKAWINAN 

Ada tiga hal yang perlu diketahui seorang penasehat yang selanjutnya dapat 
dinasehatkan kepada sasaran penasehatan (klien). Ketiga hal tersebut 
ialah : 

a. Asas Undang-undang Perkawinan 
b. Tuntutan Agama dalam Perkawinan 
c. Program Nasional yang ada kaitannya dengan perkawinan. 

Ketiga hal di atas juga saling berkaitan dan mempunyai lembaga satu sarna 
lain. 

Sebagaimana dirumuskan oleh Undang-undang Perkawinan bahwa 
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari batasan perkawinan tersebut 
jelaslah bahwa keinginan bangsa dan negara RI yang dituangkan ke dalam 
Undang-undang Perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan dapat 
membentuk keluarga yang bahagia artinya tidak akan mengalami penderitaan 
lahir batin. Demikian pula bahwa setiap "TJerkawinan diharapkan dapat 
membentuk keluarga yang kekal artinya tidak mengalami perceraian. 

Selanjutnya dituntut agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga 
yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa agama 
hendaknya dijadikan sendi dasar dalam kehidupan keluarga. 

Untuk mencapai tujuan yang luhur dari setiap pcrkawinan tersebut maka 
di dalam Undang-undang Perkawinan ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau 
asas-asas mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan 
tuntutan zaman. Oleh sebab itu dalam rangka pelaksanaan Undang-undang 
Perkawinan sangatlah penting prinsip dan asas tersebut dipahami. 

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang-undang 
Perkawinan adalah sebagai berikut : 

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 



Untuk itu maka suami istcri perlu saling membantu dan melengkapi, 
agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu 
dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. 

2. Sahnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama. 

Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah 
sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus 
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan 
peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya 
kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, atau 
akte. 

3. Monogami. 

Undang-undang m1 menganut asas monogami. Namun apabila 
dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang 
bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan 
mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Tetapi 
perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal 
itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat 
dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan 
oleh Pengadilan. 

4. Pendewasaan Usia Perkawinan 

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus 
telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar 
supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir 
pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk 
itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang 
masih di bawah umur. Disarnping itu perkawinan mempunyai hubungan 
dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang 
lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju 
kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang 
lebih tinggi. 
Berhubung dengan itu, rnaka undang-undang ini mcnentukan batas umur 
untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, falah 19 (sembilan helas) 
tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. 



5. Mempersukar Perceraian 

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 
bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip 
untuk mempersukar terjadinya perceraian, yang untuk pelaksanaannya 
harus ada alasan-alasan terte.ntu serta harus dilakukan di depan sidang 
pengadilan. 

6. Kedudukan Suami Isteri Seimbang 

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan 
masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga 
dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. 

B. TUNTUTAN AGAMA DALAM PERKAWINAN 

Dalam hukum perkawinan Islam terdapat ketentuan dan peraturan 
perkawinan yang lengkap meliputi dasar, tujuan, rukun dan larangan, syarat 
perkawinan serta kedudukan, hak dan kewajiban suami isteri. Secara singkat 
hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Dasar Perkawinan 

Dasar perkawinan menurut ajaran Islam, yang pertama adalah 
melaksanakan sunnatullah seperti tercautum dalam Al-Qur'an : 

Artinya: "Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, 
dan mereka yang berbudi peke1·ti baik, tcrmasuk /Jamba
hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan, " 
(S. An-Nur : 32). 

Dan yang kedua adalah untuk mengamalkan sunnah Rasulullah 
sebagaimana disebutkan dalam l-ladits Nabi : 

Artinya: "Perkawinan adalah peraturanku, barang siapa yang benci 
kepada peraturanku, buka11lah ia termasuk umatku" 
(Bukhari dan Muslim). 



2. Tujuan Perkawinan 

Tujuan perkawinan di dalam ajaran Islam yang pertama adalah sepcrti 
yang disebutkan dalam AJ-Qur'an : 

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu ister-isteri dari jenismu scndiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 
dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tcrdapat 
tanda-tanda kaum yang berpikir" (Q.S. Ar-Rum: 21) 

Tujuan yang kedua adalah untuk menenangkan pandangan mata dan 
menjaga kehormatan diri, sebagaimana dinyatakan dalam hadits : 

Artinya: "Dari Abdullah bin Masud, ia berkata, telah berkata kepada 
kami Rasulullah SAW. : Hai sekalian pemuda, barang siapa 
di antara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah 
kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi 
pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan 
memelihara faraj. Dan barang siapa yang tidak sanggup 
hendaklah berpuasa. Karena puasa itu adal~h perisai 
baginya ". (H.R. Bukhari dan Muslim). 

Selain dari dua hal tersebut di atas maka tujuan yang ketiga adalah 
untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang kuat iman, kuat ilmu dan 
kuat amal sehingga mereka itu akan dapat membangun hari depannya 
yang lebih baik, bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat serta bangsa 
dan negaranya. 



Dengan demikian maka rumusan tentang tujuan pcrkawinan yang 
ada di dalam Undang-undang adalah sejalan dcngan ajaran Islam yaitu 
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

3. Kedudukan Suami dan Isteri 

Kalau dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa "Hak dan 
kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 
masyarakat'', maka menurut ajaran Islam kedudukan suami dan isteri 
adalah seperti yang disebutkan oleh Al-Qur'an : 

Artinya : " .............. mereka itu pakaian bagimu dan kamupun pakaian 
bagi mereka". (Q.S. Al-Baqarah : 187). 

Demikian pula disebutkan di dalam Al-Qur'an : 

Artinya 

\~: ~~· -
"Dan bergaullah dengan mereka (isteri) dengan cara yang 
makruf atau baik ", (Q.S. An-Nisaa : 19). 

4. Hak dan Kewajiban Suami lsteri 

Mengenai hak dan kewajiban suami i::teri di dalam undang-undang 
disebutkan bahwa "suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk 
rnenegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan 
rnasyarakat. Untuk itu maka dikatakan bahwa : 

a. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami dalam kehidupan dan pcrgaulan hidup bersama 
dalam masyarakat. 

b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

c. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 

Adapun mengenai kewajiban suami isteri, undang-undang 
menyebutkan bahwa "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada 
yang lain". 



Untuk itu maka disebutkan pula bahwa : 

a. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuau 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

b. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 

c. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan. 

Di dalam Islam hak dan kewajiban suami isteri adalah scbagai 
berikut : 

Hak Is teri ia/ah . 

a. Hak mengenai harta, yaitu isteri berhak mendapatkan mahar atau 
mas kawin dan nafkah. 

b. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami seperti yang 
disebutkan oleh Al-Qur'an : 

Artinya : "Dan bergaullah dengan mereka (isteri) dengan cara yang 
patut, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka 
bersabarlah) karena mungki11 kamu tidak menyukai sesuatu, 
padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" 
(An-Nisa : 19). 

c. Hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suaminya. 
Maksudnya agar suami selalu menjaga keselamatan dan kehormatan 
isterinya, tidak menyia-nyiakan dan menjaga agar senantiasa 
melaksanakan perintah Allah seperti disebutkan oleh Al-Qur'an : 

Artinya : "Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga-
mu dari api neraka ...... " (At-Tahrim: 6). 



Kewajiban lsteri : 

a. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas yang telah ditentukan 
oleh norma agama dan susila sebagaimana difirmankan Allah dalam 
Al-Qur'an .: 

' -- ,,,. .,,....,,._.,,- ,_ - ,..,,_ ,.,.,.,,_.J_. __ ... .,, 
.;a ~~,~~~L-:ij'~o~';;-1b-)~ - . ~ 

---- -" .. .# -' .. .,,. ,_, 
' \. ~ \ • \ .. • f . • . • \ , ..... _ ,,. ~ f.~ s..._...;Jr - ,.,,,. ~, ~ u-: ... .,,. .,,, ..,,-- ~ ..,, 

Artinya : "Laki-laki adalah pemimpin (kepala keluarga, pembela dan 
pelindung) bagi wanita/isteri, karena Allah telah melebihkan 
yang sa tu dari yang Jain dan karena pria/suami telah 
menafkahkan sebagian dari hartanya" (An-Nisaa : 34). 

b. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan 
mewujudkan/membina keluarga bahagia dan sejahtera, seperti hadits 
mengatakan : 

- -"_,,., ,,.., ,,. .,,. /J, ... ,,. 

--.::.....>~~'..r' ~ '~ ~ ---::..t. \ ..- . 
Artinya: "Surga itu berada di bawah telapak kaki kaum ibu". 

c. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah agar mereka 
kelak menjadi anak yang shaleh se::hagaimana hadits rnengatakan : 

Artinya : "Apabila mati manusia, akan putuslah semua amalnya, selain 
dari yang tiga perkara : yaitu shadaqah jariah, ilmu yang 
bermanfaat dan anak yang shaleh yang selalu mendo'akan
nya". 

d. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda 
keluarga. 

e. Menerirna serta menghormati pernberian suami dan mencukupkan 
nafkah yang diberikannya dengan sebaik-baiknya, hemat, cermat dan 

bijaksana. 



Hak Suami 

a. Suami berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari 
isteri selaku kepala keluarga/pemimpin rumah tangga, dalam batas
batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila, seperti firman 
Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 34 tersebut di atas. 

b. Mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang taqwa 
seperti firman Allah dalam Al-Qur'an : 

/ . . 
> _, .. 't,,, .,. / ~ ,.... - , .. / 

...:;_., ,\t .,.,/~I - 0 _, ) ' 1...1...l ~ " ~ ':::J \ <II --:. /' \ L ~ . I ',tl ;"" I ,, _,, 
... • ·;.... _,,.....,...----,... -~ - ~._..J 

Artinya : "Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk 
mengabdikan, diri kepadaKu" (Adz-Dzariat :. 56). 

Artinya 

"""• ..,, ..... , ,,,,,. . ., ..... ..- / ,,,,,. ,,, '?; 

\¥-Y~~. \9, .. ~~'._;j.~~ ~~~~i; 

"Dan suruh/ah ke/uargamu mengerjakan sembabyang dan 
tetaplal1 dengan suruhan ini". (Thaha : 132). 

Kewajiban Suami 

a. Memberikan nafkah lahir dan bathin sesuai dengan kemampuan 
serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan 
dan papan. Seperti firman Allah d<.lam Al-Qur'an Surat An-Nisaa 
ayat 34, tersebut di at.as. 

b. Memelihara, memimpin dan membimbing dan membina keluarga 
agar menjadi keluarga yang shaleh dan terjauhkan dari siksaan 
neraka seperti firman Allah dalam Al-Qur'an : 

., 
Artinya : "Hai orang yang beriman, pelihara/ah dirimu dan keluarga

mu dari api neraka ..... " (At-Tahrim : 6). 

c. Membantu tugas isteri terutama dalam hal mendidik dan meme
lihara dan membina anak dengan penuh rasa tanggung jawab dan 
kasih sayang. 

d. Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada isteri sesuai 
dengan ajaran agama, tidak mempersulit apalngi membuat susah 
lahir dan bathin yang dapa~ mendorong isteri berbuat salah. 



e. Dapat mengatasi kcadaan, mcncapai pcnyclcsainn ckngan cara 
makruf dan bijaksana dan tidak bertindak sewcnang-wcnang. 

5. Poligami 

Asas perkawinan menurut _Undang-undang Pcrkawinan adalah 
"monogami", tetapi sifatnya tidak absolut. Artinya masih ada 
kemungkinan bagi seorang pria untuk beristeri lebih dari seorang apahila 
dikehendaki oleh pihak-pihak_ yang bersangkutan dengan memcnuhi 
persyaratan tertentu yang telah ditetapkan olch Undang-undang. 

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang maka ia wajib 
mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat 
tinggalnya. Kemudian Pengadilan akan memberikan izin apabila terdapat 
cukup alasan dan telah dipenuhi syarat-syaratnya : 

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. 

b. ~steri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan. 

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, 
yang bersangkutan wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Adanya persetujuan dari isteri; 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kepcrluan hidup 
isteri-isteri <lan anak-anak mereka. 

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil tcrhadap istc.!ri-istcri 
dan anak-anak mereka. 

Dalam agama Islam, poligami sepcrti yang difirmnnkan Allah dalam 
Al 7Qur'an: 

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapa t berl>uat adil 
terbadap (l1ak-hak) perempuan yang yatim, maka kawinilah 
wanita-wanita lain yang kamu sena11gi, dua, tiga atm1 cmpat. 



Kemudian jika kamu takut ticfak akn11 dap;it hcrl>twl ;u/iJ. 
nwka km,,rinilah seorang saJa. atau han1l>a s:ih:1ya yang k:111111 

miliki (iika ada). yang dcmikian itu ;1clnfilh lc:hi/1 dckilt 

kepada tidak berbuat aniaya" (An-Ni:ma : 3). 

l'v1engapa Islam tidak mclarang poligami. 01eh karcna ditinjau <.ia1: 

segi historis dan sosiologis bahwa pada saat turunnya Al-Qur'an, poligami 
yang tanpa batas jumlahnya telah membudaya di kalangan lmng~a Arah 
pada jaman jahiliyah tersebut. Seorang laki-laki diperlH,Jehkan 
mempunyai isteri berapa saja, kapan saja dan di mana saja tanpa syarnl 
dan tanpa batas, wanita dipandang rendah derajatnya. Dalam kcaclaa11 
budaya sosial yang semacam itulah Islam datar.g. Salah satu upaya untuk 
memperbaiki. kedudukan derajat kaum wanita maka poligami masih 
dibolehkan tetapi dengan syarat yang berat yaitu "harus mampu hcrhuat 
adil" dan jumlahnya dibatasi. 

Sebagai manusia biasa yang banyak scgi kelcmahannya maka 
sesungguhnya memenuhi syarat: u.ntuk dapat herbuat "adil" tcrhaclap 
semua isteri adalah hal yang sangat berat dan sulit. Mungkin hcrbunt 
"adil" dalam hentuk lahiriah dapat dilakukan, tctapi aclil dalam arti 
bathiniah dan mental spiritual adalah amat sukar sepcrti tclah 
diperingatkan olch Allah dalam Al-Qur'an : 

Artinya: "Dan ka.mu sekali-kali tidak dapat bel"iaku adil di <1.ntara 
isteri-isterimu walupun kamu ingi11 berbuat demikicln, karem.1 
itu janganlah kamu sembarang cendenrng {kep[l.da yang 
kamu cintai), sehingga kamu biarkannya terkatung-k:itung. 
Dan jika kamu mcngadakan perbciikan dan memeli/Jara diri 
(dari kecurangan), maka sesunggul1uya Allah l\llalrn 
Pengampun lagi /'vf;1ha Pcnyayang' (An-Nisaa : 129). 

Berdasarkan kedua ayat tersebut di atas jelaslah hahwa poligami 
lebih berat tanggung jawabnya dibandingkan dengan hanya bcristeri 



seorang atau monogami, haik tanggung jawab itu di dunin maupun 
tanggung jawab di akhirat di hadapnn Tuhan. 

6. Perkawinan Campuran 

Yang dimaksud dengan pcrkawinan campuran mcnurut pasal 57 
Undang-undang Perkawinan ialah "pcrkawinan antara dun orang yang 
di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karcna pcrhcdaa11 
kewargancgaraan dan salah satu pihak bcrkcwargancgarnun Indonesia''. 
Dari rumusan tcrscbut di atas sudahlah mcnjadi jc\as bahwa pc..:11µ.c.rti;:n 
hukum yang hcrlainan di dalam Undang-undang ini ac.lalah dit inj•m chll"i 
kelainan kewargancgaraan, dan bukan karcna kelainan hukum agamanya. 
Dcngan demikian maka Undang-undang Pcrkawinan pada dasarnya tidal.; 
memberikan pengaturan tentang perkawinan antar agama yang. b~rhi.!da. 
Hal ini dapat dipahami oleh karcna tujuan pcrkawinan adalcih untuk 
membentuk keluarga yang hahagia dan kekal bcrclasarkan Kt.~tuhanan 
Yang Maha Esa. 

Dalam hubungan ini perkawinan yang bcrbccla agnmn tida k ak•rn 
menjamin tcrwujudnya tujuan pe1·kawinan scpcrti dischutkan di alas. 
Oleh sebab itulah hukum Islam telah menggariskan sccara jclas dan t~ga~ 
sebagimana tertuang di dalam Al-Qur'an dan hadits antarn lain s~h;!~'.ai 
berikut : 

a. Dilarang kawin dcngan wanita musy~·ik. 

Artinya "Janganlah kamu nikahi wanita-wanitn musyrik. sL'iH:lum 

mereka l>criman, sesunggulwya w;mitn lwcl:ik yw1g nwkmin 
lel:Jih !Jnik dnri v.·.a11ite1 musyrik wcifaupun ciia 111c11<1rik fwli .. 

(Al-Baqarah : 221). 

b. Dilarang menikah wanita Islam dcngan pria musyrik. 



Artinya "Dan janganlah knmu n1cnik.<Jhi orn11g-ora11g mu.o.;yril< 
(dengan wanita-wanita mukmin) scbc/um mcrcka hcrim~111. 
sesungguhnya budak yang nrnkmin /chih haik dari ornng 
yang musyrik" (Al-Baqara/J : 221) 

c. Hukum Islam mcmbenarkan seorang pria kawin clcngan scorang ahli 
kitab. 

Perlu dicatat hnhwa yang diperbolehkan kawin dcngan pcngikut 
agama lain ialah laki-laki Islam dengan pcrcmpuan ahli kitah. Yang 
dimaksud dengan ahli kitab di sini ada dua pendapat yaitu 

(1) semua agama lain kecuali wanita musyrik; 
(2) hanya wanita Kristen dan Yahudi ahli kitab saja. 

Allah berfirman : 

Artinya "Pada hal"i ini diha/alkan bagf kamu segala harnng y;.mg baik. 
Dan kaum ahli kitab adafah halal bagi kamu, dczn m:ik<1na11 
kamu Juga halal bagi mereka. Demikian pula w<rnita suci di 
antara kaum n1ukmin, dan wanita yang suci di antarn kaum 
ahli kitab sebelum kamu, jika kamu berikan kepada mereka 
rnas kawin mereka, dengan mengawini mcrek;1, bukan 
dengan zina dan bukan diam-diam nwngaml>il mereka 

• 
sebagai gundik" (Al-Maidah : 5). 

Meskipun ada peluang bagi pria Islam untuk dapat kawin dcngan 
wanita ahli kitab tentu akan lebi_h baik kawin dengan wanita yang sciman 
dan seagama. Pengertian wanita. ahli kitab sebenarnya masih mcnjadi 
masalah, yaitu apakah wanita yang beragama Kristen dan Kharolik 
sekarang ini dapat disamakan dengan wanita ahli kitab se.perti yang 
dimaksudkan oleh Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 5 terscbut di 
atas. Kalau jawabnya "tidak" maka jela~ mereka itu haram dikawini. 
Kecuali wanita tersebut mcnjadi muslim. Masalah ahli kitab bclum ada 
kesepakatan yang bulat di antara para ulama. 





III. TATA CARA PERKA\VINAN 

Tata cam perkawinan adalah salah satu matcri yang perlu dikctahui olch 
Penasehat Perkawinan. Pokok-pokok uraian yang mcnyangkut tata cam. pcrkawinan 
dalam bab ini adalah : 

1. Pcmberitahuan Kehcndak Nikah. 
2. Pcmeriksaan Nikah. 
3. Pengumumam Kehcndak Nikah. 
4. Akad Nikah dan Pencatatannya. 
5. Penolakan Kehendak Nikah. 
6. Pencegahan Perkawinan. 
7. Pembatalan Perkawinan. 

Dalam point Pemcriksaan Nikah akan diuraikan materi pemt!riksaan baik 
ditinjau dari segi hukum agama (munakahat) maupun dari scgi peraturan 
perundang-undangan. 

Dalam peraturan perundang-undangan tata cara perkawinan diatur dalam 
Bab III Pasal 10 dan 11 Peraturnn Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (PP. 9/1975). 
Dalam pasal 10 disebutkan : 

(1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumurnan 
kchendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat (bagi yang beragama Islam yang 
dimaksud adalah PPN). 

(2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing dan 
kepercayaannya itu. 

(3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinnan menurut masing-masing 
hukum agamanya dan kepcrcayaannya perkawinan dilaksanakan di hactapan 
Pcgawai Pencatat dan dihadiri olch dua orang saksi. 

Dalam pasal 11 disebutkan : 

(1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dcngan ketentuan pasal 
JO Peraturan Pemerintah (PP. 9/1975) ini kedua mcmpelai menandatangani 
akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan 
ketentuan yang berlaku. 

(2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mcmpelai itu, selanjutnya 
ditandatangani oleh kcdua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri 



perkawinan dan bagi yang mclangsungkan pcrkawinan mcnurut agama Islam 
ditandatangani pula oleh wali atau yang mewakilinya. 

(3) Dcngan penandatanganan akta pcrkawinan, maka perkawinan tclah. tcrcatat 
secara resmi. 

Menilik ketentuan-ketentuan tcrscbut tcrnyata tata cara pcrkawinan crat kaitannya 
dengan pcncatatan perkawinan, yaitu sctiap pcrkawinan harus dilakukan menurut 
hukum agama masing-masing dan harus dicatat rnenurut pcraturan peruncLrng
undangan yang berlaku. 

Untuk memenuhi kedua ketentuan tersebut maka proses perkawinan mcnjacli 
schagai berikut : 

A. PEMBERITAHUAN KEHENDAK NIKAH 

Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh calon mempclai atau 
orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang dipcrlukan 
yaitu : 

l. Surat persetujuan kedua calon mempelai. 

2. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul. 

3. Surat keterangan mcngcnai orang tua. 

4. Surat keterangan untuk kawin dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat 
tinggal yang bersangkutan (Model Na). 

5. Surat izin kawin dari pejabat yang ditunjuk oleh MENHANKP.Mi 
PANGAB bagi calon mempelai anggota ABRI. 

6. Surat Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai atau surat talak/cerai jika 
calon mempeli seorang janda atau duda. 

7. Surat keterangan kematian suami/isteri dari Kepala Desa yang 
mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/isteri. 

8. Surat izin dan atau dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai 
umur menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 
ayat 2 s/d 6 dan pasal 7 ayat 2. 

9. Surat dispensasi Carnal bagi perkawinan yang akan dilangsungkan kurang 
dari sepuluh hari kerja scjak pengumuman. 

10. Surat izin poligami dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang hendak 
beristeri lebih dari seorang. 



11. Surat keterangJn tidak mampu dari Kepala Desa bagi mcrcka yang tidak 
mampu. 

12. Surat kuasa yang disahkan olch Pegawai Pcncatat Nikah, apahila salah 
seorang calon mempclai atau kcduanya tidak dapat hadir scndiri karcna 
sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kcpada orang Iain. 

B. PEMERIKSAAN NIK.AH 

1. Tata Cara Pemeriksaan 

Pegawai Pencatat Nikah/Wakil PPN/Pembantu PPN yang mcnerima 
pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan menerima pemberitahuan 
kehcndak nikah meneliti dan memeriksa calon suami, calon isteri dan 
wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan pernikahan, baik dari segi 
hukum munakahat maupun dari scgi peraturan perundang-undangan 
tentang perkawinan. 

Pemeriksaan sebaiknya dilakukan bersama-sama, tetapi tidak ada 
halangan apabila dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam kcadaan yang 
meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. 

a. Kalau nikah langsung diawasi oleh PPN 

1) Pemeriksaan ditulis dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (model A). 

2) Masing-masing calon suami, calon isteri dan wali nikah mengisi 
ruang yang telah tcrsedia dalam daftar pcmeriksaan nikah dan 
ruang lainnya diisi oleh PPN. 

3) Dibaca, dimana perlu diterjemahkan dalam bahasa daerah. 

4) Setelah dibaca, kemudian ditandatangani oleh yang dipcriksa dan 
PPN yang mcmeriksa. Dan kalau tidak bisa membubuhi tanda 
tangan, dibubuhi cap ibu jari tangan kiri. 

5) Dimasukkan dalam buku yang diberi nama "catatan pemeriksaan 
nikah" dan kolom-kolomnya seperti herikut : 



No. 
Urut 

1 

Tanggal 

2 

Pcgawai yang 

Hari/lgl. 
cl itugaskan 

Nomor I<clcrangan Nama Caton untuk mcng-
Kclentuan hadiri akad Akta 

nikah nikah Nibh 

Su a mi Isteri Nam a Tanda 
langan I 

3 4 5 6 7 8 9 

I 
J 

6) Pada ujung model A scbelah kiri diberi nomor yang sama 
dengan nomor buku di atas. 

7) Kehendak nikah diumumkan. 

b. Kalau nikah diawasi olch Pembantu PPN. 

1) Pemeriksaan ditulis dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (model A) 
rangkap dua. 

2) Masing-masing calon suami, calon isteri dan wali nikah mengisi 
ruang yang telah tersedia dalam Daftar Pemeriksaan Nikah dan 
ruang lainnya diisi oleh Pembantu PPN. 

3) Dibaca, dimana perlu diterjemahkan dalam bahasa daerah. 

4) Setelah dibaca kemudian kedua lcmbar model A di atas 
ditandatangani oleh yang diperiksa dan 

5) Dimasukkan dalam buku yang diberi kolom-kolom seperti 
berikut : 



No. Tanggal 
Urut 

I 2 

Hari/1gl. Biaya Nomor 
Nnma Calon Kcterangan 

Kctcntuan Akta Nikah 
Akad KUA Kecamalan 
Nikah 

Suarni Isteri 

-
3 4 5 6 7 8 

-·-

·-

6) Pada ujung model A sebelah kiri atas diberi nomor yang sama 
dengan nomor buku di atas, dan nomor kodc urutan Pcmbantu 
PPN yang bersangkutan. 

7) Kehendak nikah diumumkan 

8) Surat-surat yang diperlukan dikumpulkan mcnjadi satu dcngan 
model A dan disimpan dalam sebuah map hersama-sama clengan 
buku di atas. 

9) Setelah akad nikah dilangsungkan, maka nikah itu dkatat dalam 
halaman 4 model A. Kemudian dihaca di hadapan suami isteri, 
wali nikah dan saksi-saksi, selanjutnya ditandatangani. Tanda 
tangan itu dibubuhkan pada kedua lembar model A. 

10) Selambat-lambatnya 15 hari setelah hari akad nikah satu lembar 
model A yang dilampiri surat-surat yang diperlukan itu 
dikirimkan kcpada PPN yang bersangkutan bescrta biayanya. 

11) PPN yang menerima model A dari Pembantu PPN itu 
memeriksanya dengan teliti, kemudian dicatatnya nikah itu 
dalam Akta Nikah dan dibubuhi tanda tangan oleh PPN. 
Kemudian dibuatkan Kutipan Akta Nikah. Kutipan Akta Nikah 
diberikan kepada Pembantu PPN untuk disampikan kepada 
suami dan isleri. 



2. Materi Pcmeriksaan 

Pcmcriksaan dilakukan untuk mengctahui apakah yang bersangkutan 

tclah memenuhi scgala pcrsyaratan dan tidak acla ha\n11gan pcrk;1wina11 

baik menurut hukum agama maupun peraturan pcrunclang-undangan. 

a. Mcnurut Agama Islam (Munakahat) 

Rukun Nikah : 

1) Calon pcngantin laki-laki clan pcrcmpuan. 
2) Wali dari calon pcrcmpuan. 
3) Dua orang saksi \aki-laki. 
4) Ijab dari wali calon pcngantin perempuan atau wakilnya 
5) Kabul dari calon pcngantin laki-laki atau wakilnya. 

Syaral calon pengantin laki-/aki sebagai bcrikut : 

a) Beragama Islam. 
b) Terang laki-lakinya (bukan banci). 
c) Tidak dipaksa. 
d) Tidak heristeri empat orang. 
e) Bukan mahramnya hakal isteri. 
f) Tidak mempunyai istcri yang haram dimadu dengan b[lkal 

isterinya 
g) Mengetahui bakal isterinya itu tidak haram dinikahinya; dan 
h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. 

Syarat calon pengantin pere.mpuan sebagai berikut : 

a) Beragama Islam atau ahli kitab. 
b) Terang perempuannya (bukan banci). 
c) Telah memberi izin kepada wali untuk mcnikahkannya 
d) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah. 
e) Bukan mahramnya bakal suami. 
f) Delum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya. 
g) Terang orangnya; dan 
h) Tidak sedang ihram haji atau umrah. 

Syarat Wali: 

a) Bcragama Islam, kalau bakal istcri beragama Islam. 

b) Baligh. 
c) Berakal 



d) Tidak dipaksa 
c) Terang Ielakinya 
f) Adil (bukan fasik) 
g) Tidak sedang ihram haji atau umrah 
h} Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh 

Pemcrintah (Mahjur Bissafah} 
i) Tidak rusak fikirannya karena tua dan scbagainya. 
j) Merdeka (bukan budak belian), sekarang tidak ada Iagi. 

Syarclt Saksi : 

a) Bcragama Islam 
b) Laki-laki 
c) Baligh 
d) Berakal 
e) Adil 
f) Mcndengar (tidak tuli) 
g) Melihat (tidak buta) 
h) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu) 
i) Tidak pclupa (Mughoffal) 
j) Menjaga harga diri (menjaga muru'ah) 
k) Mengerti maksud ijab dan qabul 
1) Tidak merangkap mcnjadi wali. 

!jab Qabul: 

ljab harus tcrbentuk dari asal kata "inkah" atau "tazwif' atau 
terjemahan dari kedua asal kata tersebut yang clalam bahasa 
Indonesia hcrarti "menikahkan". 

Contoh: 

a. ljab dari wali calon pengantin peremuan : "Hai Fulan, aku 
nikahkan, aku kawinkan si Fulan anak saya dcngan engkau, 
dengan maskawin (mahar) Rp ..................... . 

b. Qabul dari calon pcngantin pria : "Aku terima nikahnya .............. . 
dengan maskawin (mahar) Rp ...................... . 

Apabila wali dan calon pengantin Jaki-laki berhalangan ijab dan 
qabul dapat diwakilkan kepada orang lain. 



Pcz-nikahan yang dilanrng (Mahrnm) 

Menurut Syari'at Islam pernikahan yang dilarang ada JO 
(sepu1uh). Sebah-scbabnya ialah karena 

1) Hubungan darah terdckat (nasab) 
2) Hubungan persusuan (radha') 
3) Hubungan persemendaan (mushaharah) 
4) Talak bain kubra 
5) Permaduan 
6) Jumlah (poligami) 
7) Li'an 
8) Masih bersuami/dalam iddah 
9) Perbedaan agama 

10) Ihram haji/umrah. 

Larangan untuk selamanya ialah larangan karena 

a) Hubungan darah terdekat. 
b) Hubungan persusuan. 
c) Hubungan persemendaan; dan 
d) Li'an. 

Larangan nikah terscbut dapat digolongkan kepada 

1) Larangan untuk selama-lamanya dan 
2) Larangan untuk sementara waktu. 

Larangan untuk sementara waktu ialah larangan karena 

a) Talak Bain Kubra. 
b) Permaduan 
c) Jumlah (poligami) 
d) Masih bersuami/dalam iddah. 
e) Perbedaan agama; dan 
f) Ihram haji/umrah. 

Hubungan daz-ah lerdekat. 

Seorang laki-laki dilarang menikah dengan 

(1) Perempuan yang menurunkannya yaitu 
ibunya dan neneknya (dari keturunan ayah; dan dari 
keturunan ibu). 



(2) Pc1·cmpuan ketun1nannya yaitu : 
anak pcren1puannya, dan cucu/cicitnya (cJ;ni kct urunan anak 
laki-laki, dan dari kcturunan anak pcrempuan). 

(3) Perc111puan dari kcturunan ayah, dan pcrc1npu.i11 dad k(.'lunrnan 
ibu yaitu : 

saudara kandung, saudara sc ayah, dan saucl;Ha Sl: ibu; 
ken1cnakan yaitu anak saudara kandung, anak sciuclara ayah 
clan anak sauclara sc ibu; 
cucu/cicit ken1cnakan, yaitu : cucu/cicit clal"i k<..'.1 iga s~~ud:n;1 
tcrscbut di alas. 

(4) Per·empuan saudara yang menurunkannya yailu : 
saudara ayah (ammah) sekandung, (kholah) sc ayah, dan 
(ammah) se ibu; 
saudara ibu (kholah) sckanclung, (kholah) sc ayah, clan sc 
ibu; 
saudara kakck/ncnek dari kcturunan ayah/ibu sckandung 
atau se ayah atau sc ibu. 

Dari uraian di atas disimpulkan hahwa seorang lnki-laki dilaran!! 
nienikah dengan seorang perempuan : 

dala111 garis keturunan lurus ke atas dan lurus kc bawah dari 
kcturunan ayah dan dad kcturunan ibu tanpa hatas. /\.11~1k-a11ak 
dari kakck/nenek. Scdangkan cucu/cicit dad kakck/ncnck sudah 
botch dinikahi 

Hubungc.in Susuan 

Seorang perernpuan yang menyusui scorang anak yang hcrumur 
2 tahun ke bawah dengan sekurang-kurangnya lima kali susuan. anak 
terschut dinan1akan anak susuan. Scdangkan pc1·cmpuan dan suami 
dari percmpuan yang mcnyusuinya disebut ibu clan ayah susuannya. 

Larangan nikah karena persusuan samcl dengan larangan nikah 
karena hubungan darah terdekat. Oleh karenanya maka sl.!orang 
laki-laki dilarang menikah dengan : 

(1) Ibu susuannya : 

yang mcnyusui ibu susuannya; 

yang mcnyusu1 ayah susuannya; 
yang menyusui ibunya, ayahnya, kakek dan ncneknya; 



yang mcnurunkan ibu susuannya, dan 
yang mcnurunkan ayah susuannya. 

(2) anak susuannya, yaitu 

anak susuan dari anak laki-lakinya/cucu 1:-tki-lakinya; 
anak susuan dari anak pcrcmpuan/cucu percmpuan 
keturunan anak susuannya; dan 
kcturunan susuan dari anak susuannya; 

(3) sauda1·a susuan, yaitu 

anak susuan dari ibunya; 
anak susuan dari ayahnya, yaitu yang menyusu kepada isteri 
ayahnya, dimana air susu yang disusu itu milik ayahnya; 
anak susuan dari ibu susuannya; 
anak dari ibu susuannya, dan 
anak dari ayah susuannya. 

(4) Kemenakan susuan/cucu kemenakan susuan yaitu 

keturunan nasab dari kelima saudara susuan Lcrschut angka 
(3) di atas; 
keturunan susuan dari kelima sauclara susuan tcrschut angka 
(3) di atas; 
anak susuan dari saudara pcrcrnpuannya; 
anak susuan da ri sudara laki-lakinya; 
keturunan nasab dari anak susuan saudara perc1npuannya, 
dan saudara laki-lakinya; 
keturunan susuan dari anak susuan saudara laki-lakinya. 

(5) Bibi susuan yaitu : 

saudara perempuan (saudara nasab) dari ibu susuannya; 
saudara percmpuan (<;audara susuan) dari ibu susuannya; 
saudara perempuan (saudara nasab) dari ayah susuannya~ 
saudara perempuan (saudara susuan) dari ayah susuannya; 
dan 
saudara perempuan (baik nasab maupun susuan) dari laki
laki yang menurunkan ayah susuan dan dari orang 
perempuan yang menurunkan ibu susuan. 

Hubungan Persemendac.in 

Scorang laki-laki dilarang mcnikah dengan 



{l) ibu tirinya/ncnck tiriny<l, yaitu : 

bl:kas istcri ayahnya; 
bakas istcri ayah susuannya; 
hckas istcri orang yang 1ncnurunkan ayahnya, dan 
bckas isteri orang yang menurunkan ayah susuannya. 

(2) 1nenantu/cucu tnenantu yaitu : 

bekas istcri anaknya; 
bekas istcri anak susuannya; 
bekas isteri kcturunan anaknya; dan 
bekas isteri kcturunan anak susuannya. 

(3) ihu mertuanya/nenck mertuanya, yaitu 

ibu istcrinya; 
ibu susuan istcrinya; 
ibu yang 1nenurunkan ibu siterinya, dan 
ibu yang 1nenurunkan ibu susuan isterinyn. 

(4) anak tiri/cucu tirinya yaitu : 

anak dan cucu dari isterinya, dan 
anak susuan dan cucu susuan dari isterinya. 

Larangan menikah dcngan anak tiri tidak bcrlaku apahi!a ia 
belum mengaclakan huhungan kelamin c.Jcngan ibu dan anak tiri 
tersebut. Jadi apabila scorang laki-laki menikahi scorang pcrcmpuan 

bernama A umpamanya, kcmudian A ini mcninggal dunia atau 
dicerai sebelum mengadakan hubungan kelamin, maka an::lk dari A 
mt boleh dinikahi olch laki-laki tersebut. 

Yang dimaksud dengan anak tiri adalah bawaan i~tcri dnri 
suaminya dahulu atau anak bawaan suami dari istcrinya yang dahulu 
ke dalam suatu pcrkawimin yang baru kemudian. 

Li'an (Sumpah) 

Seorang suami yang menyumpah li'an terhadap isterinya maka 
seketika itu putuslah pernikahan antara suami istcri terscbut dan 
dilarang bagi si suami untuk menikahi kemhali atau mcrujuk kcpada 
bckas istcrinya itu untuk sdama-bmanya. 

Yang dimaksud dengan li'an ialah sumpah scornng suami di 
hadapan hakim yang berwenang umpamanya : Kctua Pcngadilan 



Agama untuk mcmpcrkuat tuduhannya bahwa istcrinya t<.:.lah 
n1elakukan pcrzinahan. 

Sumpah ini diucapkan empat kali berturut-turut, dan diakhiri 
dcngan kalimat yang bc1·maksud semoga Allah mclaknatinya apabila 
ia tidak hcnar dala1n tuduhannya. 

Talak Bain Kubr<1 

Scorang laki-laki dilarang mcnikah kc_mbali ataupun men1juk 
istcrinya yang tclah ditalak dcngan talak bain kubra, yaitu talak tiga 
baik sckaligus maupun bcrturut-turut. Larangan ini tidak bcrlaku lagi 
apabila istcri tersebut telah dinikahi dengan sah olch laki-laki lain 
dan telah mengadakan huhungan kelamin, kemudian cliccraikan clan 
telah habis pula iddahnya dari laki-laki lain itu. 

Yang dimaksud dengan talak tiga sekaligus ialah menjatuhkan 
talak tiga dengan satu kali ucapan. Umpamanya seorang suami 
berkata kepada istcrinya "Saya talak kamu dcngan talak tiga". 
Adapun talak tiga seca1·a berturut-turut ialah.: 

(1) Mula-mula ditalak dengan talak satu, kcmudian dirujuk atau 
dinikahi lagi. Kemudian ditalak yang kedua kalinya dcngan talak 
satu selanjutnya dinikahi atau dirujuk lagi dan kcmudian ditabk 
lagi dengan talak satu; atau 

(2) Mula-mula ditalak dengan talak satu, kemuclian dirujuk atau 
dinikahi lagi, sclanjutnya ditalak untuk yang kcdua kalinya 
dengan talak dua; atau 

(3) Seperti angka "2" di atas, hanya pertama-tama dijatuhkan t;:ilak 
dua kemudian untuk yang kedua kalinya di jatuhkan talak satu, 
a tau 

(4) Mula-mula ditalak dengan talak satu. Selama masih dalam iddah 
ditalak lagi dengan talak satu lagi. Dan selama iddah bclum 
habis ditalak lagi dengan talak satu lagi, atau mula-mula ditalak 
dengan talak satu, kemudian selama masih dalam iddah ditalak 
lagi dengan talak dua, atau sebaliknya. 

Mcnurut Ibnu Abbas (sahabat Nabi) dizaman Rasulullah dan 
Khalifah Abu Bakar masih hidup dan dua tahun perncrintahan 

Khalifah Umar Ibnu Kattab "talak tiga" sekaJigus jatuhnya clianggap 



"satu" bukan tiga. Karcnanya rncnurut pcndapat ini sccn·ang suami 
yang 111enja tu h kan ta l ak tiga sekaligus dcnga n sa tu ka Ii ucap 
diperbolchan rujuk kcmbali kcpada istcrinya. 

Pcnnadua.11 

Seorang laki-laki dilarang memperisterikan dua orang 
perernpuan bcrsaudara dalan1 waktu yang bersamsan. 

Larangan tersebut discbabkan 

antara kedua perempuan itu (kakak adik) karena hubungan 
darah terdekat (nasab); 

antara seorang perempuan dengan bibinya (saudara pcrempuan 
dari ibu isterinya atau saudara percmpuan dari bapak isterinya) 
baik karena hubungan darah terdekat atau karena hubungan 
susuan; 

antara seorang perempuan dengan saudara perempuan dari 
kakek atau dari ncnck isterinya haik karcna hubungan clarah 
tedekat atau karena hubungan susuan; 

Apabila larangan ini dilanggar yang batal adalah nikah yang 
kedua. 

Jun1lah (poligami) 

Seorang laki-laki daJam keadaan beristcrikan empat orang 
dilarang mclakukan pernikahan kelima. 

Apabila larangan ini dilanggar maka pernikahan yang kelima itu 
menjadi batal (karena hukum). 

Isteri yang telah diceraikan dengan talak raja'i dan masa 
iddahnya belum habis maka dalam hubungan larangan ini istcrinya 
tersebut masih dianggap sebagai isteri. 

Karenanya maka apabila laki-laki tersebut mcnceraikan salah 
satu dari keempat isterinya dengan talak raja'i, sclama idc.lah dari 
isteri tersebut belurn habis, laki-laki tersebut tetap dianggap masih 
rnernpunyai ernpat orang isteri dan dilarang melakukan pernikahan 
yang kclima (menurut lJU No. 1/1974 untuk bcrpoligami han1s izin 
Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam). 



Masih bersuami/dafa m idd:1h 

Seorang laki-laki dilarang menikah dengan : 

Sco1·ang pcrcmpuan yang mnsih dalam ikatan pi..;n1ikalrn11: d~111 

Seo1·ang pcrc111puan yang masih dalain iddah. 

Pcrbedaan Ag.<ima 

Seorang laki-laki heragama Islam dilarang mcnikahi si..;01·an[! 
perempuan yang bukan beragama Islam clan dcmikian pula 
sebaliknya se.orang pe1·crnpuan yang bc1·agama Islam diiarang 
menikah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam. 

Namun demikian seorang laki-laki beragama Islam dibolchkan 
menikahi perernpuan ahli kitab yaitu perempuan yang bcragama 
Yahudi dan Nasrani. (Masalah ini merupakan masalah Khilafiyah 
yang tidak perlu dibahas di sini). 

Ihram haji/umi-ah. 

Seorang yang sedang melakukan ihram haji atau umrah haik 
laki-laki maupun pcrempuan dilarang mclakukan akad nikah. 

Pernikahan yang melanggar larangan-larangan tersebut di atas 
dianggap tidak sah atau batal menurut hukum. 

Dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan 
bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang 

Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah 
ataupun ke atas. 

Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 
antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan 
antara seorang dengan saudara neneknya; 

Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ 
bapak tiri; 

Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, 
saudara susuan, dan bibi/paman susuan; 

Berhubungan saudara dengan isteri atau scbagai bihi atau 
kemenakan dari istcri dalam hal seorang suami beListeri lebih 
dari seorang; 

Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau pcraturnn lain 
yang berlaku dila.rang kawin. 



\Vali Nikah 

Pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. Apahila dilang
sungkan tidak dcngan wali. atau yang mcnjadi wali hukan yang 
berhak 1naka pcrnikahan tcrschut tidak sah. Adapun wali itu uda 3 
nlacam yaitu : wali nasab, wali hakim dan wali muhakkam. 

Wali Nasab 

Wali nasab adalah orang-orang yang lerdiri dari keluarga calon 
pengantin. Orang-orang tcrsebut adalah : keluarga calon pengantin 
perempuan yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai 
berikut : 

a) Orang laki-laki yang menurunkan calon pcngantin perempuan 
dari keturunan laki-laki murni (yang berarti dalam garis 
keturunan itu tidak ada penghubung yang pcrempuan) yaitll : 

ayah; 
ayah dari ayah; 
dan seterusnya keatas. 
(Ayah dari ihu atau ayah dari ibu si ayah tidak hcrhak 
menjadi wali, karena dalam garis kcturunan itu terdapat 
penghubung perempuan yang berarti garis keturunan laki
laki sudah tidak murni lagi dengan tcrdapatnya jcnis 
perempuan scbagai penghubung dalam keturunan tcrsebut). 

b) Orang laki-laki keturunan dari ayah pengantin pcrmpuan dalam 
garis laki-laki murni yaitu 

saudara kandung; 
saudara se ayah; 
anak dari saudara kandung; 
anak dari saudara se ayah; 
dan seterusnya ke hawah. 
(Saudara se ibu, anak saudara perempunn atau anak dari 
anak perempuan saudara Jaki-laki tidak berhak menjadi wali 
karcna dalam garis keturunannya terdapat penghubung 
perempuan (garis yang menghubungkannya melalui scorang 
perempuan). 

c) Orang laki-laki kcturunan dari ayahnya <?.yah dalam garis laki-laki 
murni, yaitu : 

saudara kandung dari ayah; 



saudara se ayah dari ayah; 
anak saudara kandung dari ayah; 
anak saudara sc ayah dari ayah; 
dan seterusnya ke bawah. 
(Saudara se ibu dari ayah, anak saud<na pcrempuan dari 
ayah atu dari anak pcrempuan si ayah tidak bed1ak menjadi 
wali karena dalam garis keturunan itu terdapat penghubung 
perempuan. (1) Orang laki-laki keturunan dari ayahnya ayah 
si ayah. (2) Dan scterusnya. 

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam sedangkan 
calon pcngantin perempuan beragama Islam atau wal_i-wali tersebut 
di atas belum baligh, atau tidak berakal atau rusak pikirannya atau 
bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa 
menulis, maka hak menjadi wali pindah clari padanya kepada wali 
yang berikutnya. 

Contoh : 

Seorang calon pengantin perempuan ayah kandung dan kakcknya 
tidak beragama Islam,· kakek lagi, sedang saudara-sauclaranya yang 
ada belum ada yang baligh dan juga tidak mcmpunyai wali yang 
terdiri dari keturunan ayahnya (misalnya kcponakan), maka yang 
berhak menjadi wali adalah saudara kandung dari ayah. 

Wali Hakim 

Yang dimaksud dengan wali hakim ialah orang yang diangkat 
oleh Pemerintah atau oleh lembaga masyarakat yang biasa disebut 
dengan nama Ahlul-hilli wal aqdi untuk menjadi kadhi dan diberi 
wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. 

Sebagaimana diuraikan terdahulu apabila seorang calon 
pengantin perempuan : 

tidak mempunyai wali nasab sama sekali; atau 

walinya mafqud artinya hilang tidak diketahui di mana berada; 

a tau 

wali sendiri yang akan menjadi pengantin laki-laki, sedang wali 
yang sederajat dengan dia tidak ada; atau 

wali berada di tempat yang jaraknya sejauh masafatul qasri 
(sejauh perjalanan yang mcmbolehkan sembahyang qasri) yaitu 

92,5 km; atau 



wali berada dalam pcnjara/tahanan yang ti<lak boleh clijumpai 
a tau 

walinya adhal, artinya wali tidak hersedia/mcnolak untuk 
mcnikahkan; atau 

walinya sedang melakukan ibadah haji atau umrah. 

Maka yang berhak menjadi wali dalam pern ik~han terschu t 
adalah wali hakim; kecuali apabila wali nasabnya tclah mcwakilkan 
kcpada orang lain untuk bcrtinclak sebagai wali. Dalam hat clcmikian 
maka orang lain yang diwakilkan itulah yang bcrhak mcnjacli wali. 
(Di zaman modern dcwasa ini meskipun jarak masafatul qasri telah 
dipcnuhi untuk akad nikah walinya pedu dibcri tahukan tcrlcbih 
dahulu mengingat jarak 92,5 km sudah tidak dianggap jauh lagi). 

Wali Muhakkam 

Yang dimaksud dengan wali muhakkam ialah scscorang yang 
diangkat olch kedua calon suami isteri untuk bcrtinclak sebagai wali 
dalam akad nikah mereka. 

Apabila suatu pcrnikahan yang scharusnya dilaksanakan clcngan 
wali hakim padahal di tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka 
pernikahan dilangsungkan dcngan wali muhakkam. Caranya ialah 
kedua calon suami isteri mengangkat scorang yang mcmpunyai 
pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dala111 
pernikahan mereka. 

Ma.skawin (Mahar) 

1) Tiap-tiap pernikahan menimbulkan kewajiban bagi suami untuk 
membayar maskawin kepada isterinya. f\1askawin dapat bcn1pa 
uang, barang atau jasa. 

2) Maskawin yang jumlahnya telah ditentukan atas pcrsetujuan 
calon suami isteri dan disebutkan dalam akad nikah dinanwkan 
"mahar musamma" artinya maskawin yang ditcntukan. Apabila 
jumlah maskawin tidak ditentukan dalam akad nikah artinya 
dalam akad nikah tidak disebut-scbut soal maskawin, maka yang 
harus dibayar oleh suami adalah "mahar mitsil" yakni maskawin 
yang jumlahnya scmitsal artinya serupa dengan maskawin yang 
dimiliki saudara-saudara si isteri atau sanak kcluarganya. 



3) Maskawin boleh dihayar dcngan scgera dan boleh ditangguhkan 
baik sebagian atau seluruhnya menurut pcrsctujuan suami istcri. 
Maskawin yang dibayar dengan scgcra cli na rnaka n nH1 ha r 
mu'ajjal (dcngan 'ain) scdang yang ditangguhkan pcmhayarannya 
dinamakan mahar mu'ajjal (dcngan hamzah). 

4) Apabila suami menjatuhkan talak kepada isterinya scbclum 
mengadakan hubungan kclamin, maka yang harus dihayar hanya 
scparuh dari maskawin, baik mahar mutsamma maupun mahar 
mitsil, baik yang dibayar scgera maupun yang clitangguhkan. Jadi 
apabila suami tclah mcmbayar lunas maskawinnya, maka ia 
berhak minta kemba1i yang separuh. 

5) Maskawin aclalah milik istcri; bukan milik kcluarga istcri. Dan 
apab ila· bclu m d ihayar, tetap menj ad i pi u tn ng s i istcri. 
Karenanya, maka apahila suami meninggal clan maskawin belum 
dibayar maka scbelum harta peninggalannya dibagi ahli waris. 
terlebih dahulu digunakan untuk membayar hutang-hulangnya, 
tennasuk maskawin. 

b. Menurut Peraturan Pcrundang-undangan. 

1) Pcr.c;etlljmin. izin dnn clispcnsasi. 

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkandung 
beberapa prinsip demi menjamin cita-cita luhur dari pcrkawinan, 
yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara 
ketat, dan kematangan calon mempelai. 

Sebagai rcalisasi dari pada asas sukare.Ja maka perkawinan 
harus didasarkan atas persetujuan kcdua calon mempclai. Olch 
karena itu sctiap perkawinan harus mendapat persetujuan kedua 
calon suami isteri, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. 
Dengan demikian dapal menghindari tcrjadinya kawin paksa. 

Perkawinan merupakan pe:ristiwa penting dnlam kehidupan 
seseorang karena ia mcnginjak dunia haru, mcmbentuk keiuarg:a 
sebagai unit kecil dari keluarga besar bangsa Indonesia, dan 
sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang 
religius dan kekcluargaan, maka diperlukan partisipasi 
keluarganya untuk merestui perkawinan itu. Oleh karcna itu. 
bagi yang berada di bawah umur 21 tahun baik pria maupun 



wanita dipcrlukan izin dari orang tuanya. Dalam kcadaan 01·ang 
tua tidak ada, maka izin dipcroleh dari wali, orang yang 
n1cn1clih<ua atau kclua1·ga dci.lan1 garis kcturunan lurus kl:' alas. 
Akhirnya izin dapat dipcroleh dari Pcngadilan, apahila karl~na 
suatu clan lain scbab izin terscbut tidak dapat dipcrnlch dari 
wali, orang yang 1ne111clihara atau kcluarga terscbut di alas. 

Pcrkawinan menu rut Undang-undang Nomor 1 Tahun i 974 
n1cnganut asas monogami. Hanya apabila dikchcndaki olcll yang 
bcrsangkutan karcna hukun1 dan aga111a dari yang hcrsangkutan 
1ncngizinkannya scorang suan1i dapat bcristcri lchih da1·i scorang. 
Namun de1nikian pcrkawinan scorang suami dcngan khih dari 
seorang isteri, meskipun hal itu dikehcndaki olch pihak-pihak 
yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi 
berbagai persyaratan tertcntu dan mcmpcroleh izin dari 
Pengadilan. 

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksuclkan hahwa 
calon suarni isteri harus telah matang jasmani dan rohaninya 
untuk n1clangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memcnuhi 
tujuan luhur dari pcrkawinan, dan mendapat kcturunan yang 
baik dan sehat. Olch karena itu harus dict!gah adanya pcr
kawinan anak-anak di bawah umur. Di samping itu pcrkawinan 
mempunyai hubungan crat dengan masalah kcpcncluJuknn. 
Ternyata bahwa urnur yang lebih rendah bagi wanita untuk 
kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. 

2) Syarat-syarat Perkawinan 

(a) Perkawinan harus didasarkan atas persctujuan kedua calon 
mempelai. 

(b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang. bclum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat 
izin kedua orang tua. 

(c) Da I am hal salah seorang dari kedua _orang tu a Lelah 
1neninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu mcny:Ha
kan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini 
cukup diperoleh dari orang tua yang masih hiclup alau dari 
orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 



(d) Dalatn ha! kedua oning tua tclah mcninggal clunia alau 
dala111 kcadaan tidak 1nan1pu untuk n1cnyatakan kchcdaknya 
maka izin dipc1·olc.h clari wali, orang yang mcmclihara atau 
kcluarga yang mcmpunyai huhungan darah clalam garis 
ketu1·unan, lurus kc atas n1crcka n1asih hidup clan dalam 
keadaan dapat menyatakan kchcndaknya. 

(e) Kctentuan hal ada perbedaan pcndapat antara orang-orang 
yang discbut dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah 
seo1·ang atau lchih di antara mereka tidak nienyatakan 
pendapatnya, maka Pcngadilan dalam dacn1h hukmJl tcmpat 
tinggal orang yang akan mclangsungkan pcrkawinan atas 
permintaan orang tcrscbut dapat mcmhcrikan izin sctclah 
le\Jih dahulu mcnclcngar orang-orang tcrschut dala111 ayat 
(2), (3) dan (4) pasal ini. 

(f) Kctcntuan tcrscbut ayat (1) sampai dcngan ayat (5) pasal ini 
berlaku sepanjang hukum masing-masing agalll<i.nya dai·1 
kcpercayaannya itu dari yang hersangkutan Lidak mcncntu
kan lain. 

(g) Pcrkawinan hanya diizinkan jika pihak pria suclah n11.:ncapai 
umur 19 (sembilan belas) tahun clan pihak wanita sudah 
mencapai umur 16 (enaln bclas) tahun. 

(h) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat ( l) pasal ini dapat 
meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejahat lain. 
yang ditunjuk oleh kedua 01·ang tua pihak p1·ia maupun 
pihak wanita. 

(i) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah ~1:.ornng atau 
kedua orang tua tcrsebut dalam pasal 6 ayat (3) clan (4) 
Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan 
dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak 
mcngurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) 

3) Perkawinan yang dilarang. 

Perkawinan dilarang antara dua orang yang : 

(a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kc bawah 
ataupun ke atas. 



(b) Berhuhungan darah dalam garis kcturunan mcnyamping 
yaitu antara saudara, antara scorang dcngan saudara orang 
tua dan antara scorang dengan saudara ncncknya. 

(c) Bcrhubung scmenda, yaitu mertua, anak tiri, mcrtua dan 
ibi.J/bapak tiri. 

(d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, ~nak susuan, 
saudara susuan dan hibi/parnan susuan. 

(c) Bcrhubungan saudara dengan isteri atau scbagai bibi atau 
kemenakan dari isteri, dalam ha! seorang suami heristcri 
lebih dari seorang. 

(f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan 
lain yang herlaku, dilarang kawin. 

C. PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH 

Kehendak nikah diumumkan oleh PPN/Pembantu PPN atas pemberi
tahuan yang diterimanya setelah segala persyaratan/kctcntuan dipenuhi 
dengan menempelkan surat pengumuman (model Ne). 

Pengumuman dilakukan : 

1. Di kantor pencatatan pernikahan yang mewilayahi tempat akan 
dilangsungkannya pernikahan. 

2. Di kantor/kantor-kantor pencatatan pernikahan yang mewilayahi tempat 
tinggal masing-masing calon mempelai. 

PPN/Wakil PPN/Pembantu PPN tidak boleh meluluskan akad nikah 
sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti apa 
yang diatur dalam pasal 3 (3) PP. 9/1975. 

Dalam kesempatan waktu sepuluh hari ini calon suami isteri scyogianya 
mendapat nasehat perkawinan dari BP4 setempat. 

D. AKAD NIKAH DAN PENCATATANNYA 

Untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum, akad 
nikah harus dilangsungkan di hawah pengawasan atau di hadapan PPN/Wakil 
PPN/Pembantu PPN. 



Nikah yang dilangsungkan di bawah pcngawasan atau di hadapkan PPN/ 
Wakil PPN/Pembantu PPN dicatat dalam Akta Nikah dan kepada masing
masing suami isteri dibcrikan Kutipan Akta Nikah. Dcngan adanya kutipan 
akta nikah ini, maka terikat semua pihak untuk mengakuinya, clan 
Pcmerintah berkewajiban untuk melindungi secara hukum, termasuk segala 
hak dan kewajiban yang timlml dari pcrkawinan itu. 

Sebaliknya perkawinan yang dilangsungkan tidak di hadapkan PPN/\.Vakil 
PPN/Pembantu PPN, walaupun mungkin sah mcnurut hukum agama. ktapi 
tidak mengikat orang lain untuk mcngakuinya dan tidak pula mcmpero!elt 
pengakuan dan perlindungan hukum dari Pemerintah. 

1. Pelaksanaan Akad Nikah 

Akad nikah dilangsungkan di hadapan PPNAVakil PPN/Pcmbantu 
PPN dengan ijab dari wali calon mempelai wanita dan qabul clari calon 
penganten laki-laki dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki. 

Baik ijab maupun qabul dapat diwakili kepada orang lain. Mcnurul 
PP. 9/1975 untuk mewakilkan kcpada orang lain haruslah dengan surat 
kuasa otentik atau surat kuasa di bawah tangan yang diketahui oleh PPN. 

Sebelum akad nikah dilangsungkan, antara calon suami, calon isteri 
dan wali nikah harus ada persetujuan bersama lebih dahulu tent:in!!, 
pernikahan yang akan dilangsungkan. 

Rasulullah bersabda : Seorang janda tidak boleh dinikahkan scbcium 
diajak musyawarah, seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum 
diminta izin. Para sahabat bertanya : "Wahai Rasulullah, bagaimana izin 
seorang gadis ?". Rasulullah menjawab : "Diamnya gadis itulah izinnya". 
Hadits riwayat Bukhari Muslim. 

2. Biaya Pencatatan NTCR. 

Orang sering menyebut biaya ini dengan biaya nikah, biaya talak, 
biaya cerai atau biaya rujuk. Penyebutan istilah yang kurang tepat dalam 
hukum dapat memberikan penafsiran yang salah dan dapat mengacaukan 
pengertian dalam masyarakat. 

Dengan menyebut biaya nikah, maka seolah-olah untuk nikah itu 
perlu dipungut biaya, padahal dalam agama Islam ada yang mcngatakan 
haram ·adanya biaya nikah. 



Dalam pcnjclasan pasal 23 UUD 45. hal kcuangan. dijclaskan bahwu 
segala tinclakan yang menempatkan beban kepada rnkyat. sepcrti pajak 
dan lain-lainnya harus clitclapkan dcngan Undang-undang. 

Maka dalam penempatan pungutan biaya NTCR ini harus pul:1 
berc.lasarkan Undang-undang. Karena pcmbayaran biaya mcrupakan 
beban bagi masyarakat. 

Tentang biaya ini tclah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1945 pada pasal I ayat (4), yang berbunyi : "Scorang yang nikah. 
menjatuhkan talak atau mcrujuk diwajibkan membaym biaya pc11catata11 
yang banyaknya ditetapkan oleh Mcnteri Agama". 

Jadi yang dimaksud di sini bukanlah biaya NTCR. letapi sc:;nrnta
mata biaya pencatatannya. yang jumlahnya ditetapkun olch Mcnlcri 
Agama berdasarkan Undang-undang. 

Mcnurut ketetapan Mcnleri Agama Nomor 68 Tahun 1988 hiaya 
pencatatan nikah diatur sebagai bcrikut : 

Peristiwa Kas Negara BKM 
Jum lnh. -I 

NI KAH Rp. 1.500.- Rp. 3.500,- Rp. 5.CJOO.- I 

TALAK Rp. 1.500,- Rp. 3.500,- Rp. 5.000,-

CERA I Rp. 1.500,- Rp. 3.500,- Rp. 5.000,-

RUJUK Rp. 1.500.- Rp. 3.500.- Rp. 5.000.-

Disarnping itu bagi mereka yang ingin mclangsungkan perkawinan di luar 
balai nikah, diwajibkan pula membayar ongkos jalan bagi Pegawai 
Pencatat Nikah/ P3NTR yang mcnghadiri akad nikah itu scbesar yang 
ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departernen Agama Propinsi 
atau persetujuan Gubernur Kepala Daerah setempat. 

Biaya atau ongkos jalan ini sudah barang tentu bukanlah pungutan 
wajib tetapi semata-mata atas permintaan/kehendak dari yang bersang
kutan, karena ingin melaksanakan pernikahan di luar kantor/balai nikah. 
Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi 
wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), 
perkawinan di bawah umur tersebut dimungkinkan tct~pi setclah 
memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas pcrmintaan orang tua. 



E. PENOLAKAN KEHENDAK NIK.AH 

Apabila setelah diadakan pemcriksaan nikah, ternyata Lidak mcmcnuhi 
pcrsyaratan-persyaratan yang telah ditcntukan baik persyarntan mcnurut 
hukum munakahat maupun persyaratan menurut peraturan pcrunclang
undangan yang herlaku maka PPN atau Pcmbantu PPN lrnrus mcnolak 
pclaksanaan pcrnikahan itu, dcngan cara membcrikan surat pcnolakan 
kepada yang hcrsangkutan scrta alasan-alasan pcnolakannya mcnurut c:n11toh 
model P3. 

Setelah menerima penolakan itu dan berdasarkan penolakan ilu yang 
bersangkutan dapat mengajukan keberatan terhadap penolakan itu kcpada 
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. 

Setelah mcmcriksa perkara pcnolakan itu dengan acara singkat (~umir), 
Pengadilan Agama memberikan ketetapan menguatkan pcnolakan, atau 
memerintahkan agar pernikahan itu dilangsungkan. 

Apabila Pengadilan Agama memerintahkan agar pcrnikahan itu 
dialngsungkan, maka PPN/Pembantu PPN harus mclangsungk<ln pernik<-1han 
itu. 

F. PENCEGAHAN PERNIKAHAN 

Pernikahan dapat dicegah, apahila ada pihak yang tid;:ik mcmcnuhi 
syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. 

Yang dapat mengajukan pencegahan pernikahan adalah 

1. . Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah. 
2. Saudara dari sa lah seorang calon mempelai. 
3. Wali nikah 
4. Waii 
5. Pengampu (kuratele) dari salah seorang calon mcmpelai. 
6. Pihak-pihak yang berkepentingan. 

Pencegahan pernikahan diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah 
hukum di mana pernikahan akan dilangsungkan oleh mercka yang dapat 
mencegah pernikahan. 



Mcrcka yang mclakukan pcnccgahan perkawinan harus membcritahukan 
pula kepada PPN/Pemhantu PPN yang bersangkutan tcntang usaha 
pencegahannya, c.lan PPN/Pcmbanlu PPN harus mcmbl.:ritahukan kcpacla 
masing-masing calon mempclai. 

Setelah mengetahui adanya usaha pcnccgahan pcrkawinan, PPN/ 
Pembantu PPN tidak botch mdangsungkan pcrnikahan itu, kccuali 
pencegahan itu telah dicabut dcngan putusan Pcngadilan Agama atau 
pencegahan itu ditarik kcmbali olch yang mencegah. 

G. PEMBATALAN PERNIKAHAN 

Pernikahan dapat dibatalkan apabila sctclah bcrlangsung pernikahan itu 
diketahui adanya larangan mcnurut hukum munakahat ataupun peraturan 
perundang-undangan tcntang perkawinan. 

Pembatalan pcrnikahan dilakukan olch Pengadilan Agama dalam clacrah 
hukum tcmpat pernikahan dilangsungkan atau tcmpat tinggal kcdua suami 
isteri, suami atau isteri setelah mencrima permohonan pcmbatalan penikahan 
dari pihak-pihak scbagaimana c.limaksud pasal 23 Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974, yaitu : 

1. Para keluarga dalam garis kcturunan lurus kc atas suami a tau istcri. 
2. Suami atau isteri. 
3. Pejabat yang bcrwenang hanya selama pcrkawinan hclum diputuskan. 
4. Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang Nomor l Talmn 1974 

pasal 16 ayat (2) 

Tata cara mengajukan permohonan pembatalan pcrnikahan sc~u;;ti 
dcngan tata cara pengajuan gugatan perceraian. 



IV. SASARAN PENASEHATAN 

Sasaran adalah salah satu komponen yang sangat pcnting dalam si<.,tcm 
penasehatan. Tanpa adanya sasaran atau klien yang jelas maka suatu penasehatan 
kurang efektif. Dalam bab ini diuraikan lima kategori penasehatan perkawinan 
yaitu : 

I. Klien pasangan dan orang perorang. 

2. Pasangan pengantin program 10 hari 

3. Pasangan pengantin akad nikah. 

4. Pasangan pengantin walimatul'urusy 

5. Remaja usia kawin. 



MATER I 

POKOK BAHASAN 5 

MATA PELAJARAN. 9 

PENYELENGGARAAN KONSELING HIV/ 
AIDS 

PENGANTAR KONSELING DAI.AM RANGKA 
PENANGGULANGAN HIV/AIDS. 

1. PENGERTIAN DAN TUJUAN KONSELING 

Definisi uwum dari konseling adalah : 

Suatu bentuk wawancara (dcngan tatap muka) untuk menolong 
(mcmbantu) orang lain memperoleh pengertian yang lehih baik mengenai 
dirinya dalam usahanya untuk dapat mcmahami dan mengatasi permasalahan 
yang scdang dihadapinya. 

Definisi konsding menurut w·olberg ialah : 

Suatu bcntuk individu dimana klicn dibantu untuk lehih dapat mengerti 
dir1nya st:cara lcngkap, agar ia dapat memperbaiki penyesuaian diri, dapat 
rm:ngatasi k(°!Sulitan dalam lingkungan atau pcnyesuaian diri. 

Asumsi yang ada dalam konseling ialah bahwa : 

Klien adalah orang normal, klien mempunyai kemampuan atau potensi 
untuk mengcmbangkan diri, sedangkan orang lain hanya mcnjadi fasilitator. 

"Konscling" mempunyai pcrsamaan arti dengan psikoterapi. Hanya saja, 
biasanya istilah psikoterapi digunaka11 untuk mcnunjukkan bahwa pasien 
mend~rita pcnyakit atau gangguan yang agak berat, sedangkan istilah 
konse!ing digunakan untuk mcnunjukkan bahwa "klien" yang dihadapi tidak 
begitu berat gangguan keseimbangannya, bahkan klien biasanya (dalam 
penggunaan istilah konseling) adalah yang normal. (Jadi bukan istilah 
"pasien" yang dipakai). Istilah bimbingan biasanya digunakan untuk 
menunjukkan suatu kegiatan yang sifatnya prcventif, untuk menghindari 
terjadinya masalah. Misalnya bimbingan (penerangan) tentang akibat-akibat 
buruk dari rokok, narkotik, alkohol untuk mencegah tcrjadinya penyalah
gunaan. Jadi bimbingan dilakukan sebelum/untuk mencegah terjadinya 
masalah. 



~"lcskipun s~cara teoritis penggunaan istilah bimbingan, konseling, dan 
psikoterapi sudah disepakati, namun dalam praktek kctiganya saling berkaitan 
dan tumpang tindih. 

2. PERUBAHAN SIKAP DAN TAHAP-TAHAP PROSES KONSELING 

Orang yang memerlukan konseling adalah orang yang mempunyai 
masalah. la dapat mempunyai gangguan emosi, misalnya was-was menghadapi 
masa depan, takut pada dokter, takut bergaul. Atau ia mempunyai masalah 
dalam menenlukan suatu pilihan, misalnya apakah ia akan melanjutkan studi 
atau m~nikah. 

Melalui konseling diharapkan dapat terjadi perubahan wawasan dan 
sikap : pemikirannya tentang masa depan menjadi lebih luas, sikap pada 
dokter berubah, ia lebih jelas melihat masalah yang dihadapinya sehingga 
Iebih siap membuat pilihan. Perubahan ini kadang-kadang terjadi cepat, 
misalnya dalam suatu pertemuan, tapi dapat juga lambat dan membutuhkan 
waktu sctelah bertahun-tahun. Bila yang terjadi adalah yang terakhir maka 
sudah tidak tepat dinamakan sebagai konseling, tapi konseling terapeutik, 
atau psikoterapi dengan tujuan rekonstruksi. 

Agar terjadi perubahan tersebut, perlu dibina hubungan yang baik antara 
konselor dan klien, yang dinamakan juga "membina rapport" antara konselor 
dan klien. Ini biasanya terjadi pada pertemuan pertama. Hubungan yang baik 
antara konselor dan klien terjadi apabila klien merasa aman untuk 
mengutarakan apa yang ingin diutarakannya, percaya bahwa konselor tidak 
akan menceritakan kepada orang lain dan percaya bahwa konselor dapat 
membantu mencari penyelesaian masalahnya. 

Hubungan yang baik antara konselor dan klien dapat tercapai apabila 
konselor dapat menciptakan iklim psikologis yang baik dengan kliennya. Ini 
ditandai misalnya dengan sikap konselor yang : demokratis, mau 
mendengarkan pernyataan klien, menerima dan tidak mengkritik klien, serta 
m\:mpcrhatikan dengan sungguh-sungguh. 

Proses konseling dapat dibagi dalam beberapa tahap, yakni : 
a. Tahap persiapan 
b. Tahap awal 
c. Tahap eksplorasi 
d. Tahap sintesis 

Walaupun tidak secara kaku mengikuli suatu jadwal waktu dan urusan 
keempat tahap ini merupakan fase-fase yang harus dilalui dalam proses 

konseling. 



a. Tahap persiapan : klien yang akan menjalani konseling perlu mengetahui 
apa tujuan konseling, dan apa peran konselor. Harapan-harapan klien 
yang mungkin keliru tentang fungsi konseling pada tahap ini hams 
disingkirkan. 

b. Tahap awal : disini klien menyatakan masalah konselor mencari data 
tentang latar belakang masalah klien. Pada tahap ini harus ·diusahakan 
saling perdaya antara klien dan konselor (mcmbina "rapport"). Melalui 
wawancara konselor dapat mengetahui perasaan, sikap, dan jalan pikiran 
klien. 

c. Tahap eksplorasi : merupakan lanjutan dari proses yan·g terjadi pada 
tahap awal, yang dapat diperluas dengan eksplorasi melalui pencairan 
keterangan dari pihak lain atas izin klien. atau mencari informasi melalui 
pemeriksaan-pemeriksaan tambahan (test, laboratorium, dan sebagainya) 
juga atas izin klien. 

d. Tahap sintesis : semua data di atas dirangkum, dilanjutkan pemilihan 
cara pemecahan masalah oleh klien, atau pernyataan pemahaman diri 
dan masalah oleh klien. Dalam tahap ini perlu diperhatikan agar dalam 
menentukan jalan keluar, klien berpartisipasi penuh, dan tidak merasa 
dievaluasi, tapi melaksanakan "self-evaluation", dengan bantuan 
konselor, emosional insight klien timbul dan klien menentukan 
keputusan. 

3.. EKSPRESI PERASAAN KLIEN DAN REFLEKSI OLEH KONSELOR 

Dalam tahap awal atau eksplorasi seringkali terjadi bahwa klien menunjukkan 
pemsaan ·pcrasaan marah, kcsal, a tau sedih. 

Ekspresi perasaan negatif klien perlu dirangsang oleh konselor dengan 
reflek.;;i. Reflcksi ialah pemantulan dari apa yang dikatakan oleh klien, 
R1;;fleksi dapat dilakukan terhadap isi pembicaraan klien, dapat pula atas 
perasaannya. Tidak semua kasus harus diperlakukan sama dalam soal 
ekspresi perasaan negatif. Ada kalanya hal ini berakibat buruk, misalnya jika 
klicn clapat seorang :yang sangat defensif. Respons konselor dapat bersifat 
sangat non-direktif hingga sangat direktif. Refleksi lebih dekat ke kubun non
direktif. Misalnyabila klien mengatakan : "Pak, bagaimana ya. apakah 
scbaiknya saya sarankan anak saya untuk memutuskan saja hubungannya 
dengan pacarnya itu, bagaimana ................ ", maka res pons konselor yang 
sangat direktif adalah : "Menurut saya lebih baik hubungan anak itu dengan 
pacarnya diputuskan saja" Refleksi yang demikian adalah kurang tepat, 
karena konselor tidak boleh memberikan saran langsung, tetapi hanya 
memberikan alternatif pilihan. 



4. AKSEPTANSI DAN EMPATI SEBAGAI PRASYARAT UNTUK 
DAPAT MENGADAK.AN REFLEKSI DENGAN BAIK. 

Telah dikemukakan di atas hahwa konseling didasarkan atas pendekatan 
humanistik, yaitu pendekatan psikologi yang dilandasi pada keyakinan bahwa 
manusia pada dasarnya adalah baik, mempunyai potensi untuk mengembang
kan diri, mempunyai kebebasan untuk menentukan, memilih bagi dirinya 
sendiri, dan mempunyai keunikan. Sejalan dengan ini maka seorang konselor 
diharapkan dapat menerima klien sebagaimana adanya, dengan segala ciri 
khas baik yang positif, maupun yang negatif. Menerima bukan berarti 
menyetujui, tapi juga bukan berarti menolak. Asumsi dalam psikologi 
humanistik ialah bahwa pada akhirnya klien akan dapat memahami apa yang 
baik atau buruk baginya, apabila diciptakan kondisi yang bisa mengekpresikan 
perasaan-perasaan yang (mungkin) tertekan. Penerimaan oleh konselor 
berarti konselor dapat menampilkan ekspresi wajah. Kata-kata, dana suara 
yang memberikan kebebasan kepada klien untuk dapat mengutarakan apa 
yang dipikirkan atau dirasakannya. Misalnya klien tidak perlu terhambat oleh 
rasa khawatir dianggap bodoh atau dikecam karena ia mengatakan sesuatu 
tentang dirinya sendiri. Apabila bila kedudukan sosial klien lebih rendah dari 
konselor, maka perasaan seperti ini mungkin saja terjadi. 

Yang dimaksud dengan empati adalah kemampuan untuk menyelami 
jalan pikiran dan perasaan klien, tanpa terbawa oleh masalah dan perasaan 
klien sehingga ini akan tetap objektif. 

Banyak hal yang tidak diketahui dari klien, yang perlu dicari dan 
dipahami melalui pertemuan, inteiview, dan hubungan konseling yang baik. 

Respons konselor hendaknya disesuaikan dengan situasi dan masalah 
konseling. Seperti telah dikemukankan di atas, respons konselor bisa sangat 
dire.ktif (hal mana kurang dianjurkan dalam konseling Rogers), bisa juga 
sangat non direktif. 

Adanya juga beberapa kemungkinan menurut Vrolijk, yakni : 

1. Menenteramkan 
2. Memberikan informasi 
3. Mengadakan asumsi 
4. lviengadakan refleksi isi pembicaraan klien 
5. Mengadakan refleksi perasaan 
6. Mengadakan eksploitasi eksternal 
7. Mengadakan eksploitasi internal 
8. Mengadakan evaluasi 
9. Memberi nasehat 



Diantara respon-rcspon ini yang dianjurkan untuk banyak dilakukan 
c.lalam konsding ialah no. 2, 4, 5, dan 6; sedangkan yang tidak dianjurkan 
ialah no. 3, 6, 8 dan 9. 

Tergantuug masalahnya, maka konsclor dapat bcrperan scbagai scorang yang 
membcri "diagnosa rcscp" kcpada klicnnya, bcrpc1·a11 scbagai "konselor'', 
atau scbagai "ahli". 

Konselor yang bcrpcran sebagai pembcri "diagnosa-rescp" adalah seorang 
konsclor yang tidak banyak mendengarkan apa yang dikatakan oleh klien, 
dan hanya menyelenggarakan hubungan komunikasi satu arah : klien 
bertanya dan minta nasehat, konsclor (biasanya dokter) menjawab dengan 
anjuran yang menurut pendapatnya baik untuk dilaksanakn klien. 

Konselor yang berperan sebagai "ahli" banyak memberikan respons 
informasi, dan menjauhkan sedapat mungkin semua respons yang tidak 
dianjurkan dalam konseling, (asumsi, evaluasi). Konselor yang berperan 
sebagai "konselor"/pembimbing banyak memberikan respon eksplorasi
intcrnal dan refleksi. 

Konselor yang berperan sebagai pemberi "diagnosa-resep" tidak dianjurkan 
dalam konseling (Rogers) oleh kcdua dalam hubungan konselor-klien seperti 
ini klien didudukkan dalam peran sebagai pengikut saja, segalanya ditentukan 
oleh konselor. Ini terjadi jika masalahnya memang menyangkut penyakit fisik 
yang resepnya diketahui oleh dokter. 

Untuk klien yang ingin mengetahui bagaimana penyakit AIDS dapat 
ditularkan, konselor sebaiknya berperan sebagai "ahli", yakni' memberi 
informasi yang diketahuinya rnengenai masalah ini. Untuk memastikan 
apakah seorang sebaiknya memilih menjalani operasi atau pengobatan, lebih 
tqJat bila dilakukan peran konselor sebagai "konselor". 

Untuk masalah yang terakhir ini, keterlibatan klien sebagai orang yang akan 
menjalani operasi atau pengobatan harus lcbih diperhatikan. Klien harus 
dapat menerima apa yang disarankan, dan diharapkan agar klien benar-benar 
akan melakukan saran tersebut. Kart:na itu respons dalarn konseling 
sebaikilya perasaannya maupun pendekatannya. 

5. SYARAT-SYARAT MENJADI KONSELOR YANG BAIK 

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang konselor dapat 
menjalani konseling secara optimal : 

a. Seorang pendengar yang baik. 



b. Mempunyai minat yang sungguh-sungguh menolong terhadap orang lain. 
c. Memiliki kemampuan mengadakan empati, dan peka terhadap 

kebutuhan orang lain. 
ct. Mempunyai daya observasi yang tajam dan kemampuan verbal. 
e. Terhuka untuk menerima pendapat dari luar. 
f. Mampu mengidentifikasi kendala-kendala psikologik, sosial dan kultural. 
g. Memiliki ketajaman menganalisa situasi klien. 

Konseling hendaknya seorang yang sehat, seimbang atau dalam istilah 
Rogers "congruent". Artinya ia adalah seorang yang memahami dirinya, tidak 
terlalu banyak diganggu hambatan, menyadari dan dapat menerima 
kekurangan maupun kelebihan yang ada pada dirinya. 

Konselor yang peka akan kebutuhan orang lain akan cepat dan mudah 
membaca isyarat non-verbal dari orang lain termasuk klain. Dengan 
pengetahuan ini akan mudah memberikan respons yang sesuai. 
Konselor yang terbuka pendapat dari laur akan mendengarkan dengan lebih 
sungguh-sungguh apa yang dikatakan klien. Dia tidak terlalu terpaku pada 
nilai-nilai dan pendapatnya sendiri. Keadaan ini lebih memungkinkan seorang 
konselor untuk berempati dengan klien, atau memasuki pola pikir (internal 
frame of reference) kliennya. 

6. ETIKA DALAM MENJALANKAN KONSELING 

Dalam menjalankan suatu profesi selalu ada kode etik. Sebagai dokter, 
psikolog, pendidik, kita terikat oleh suatu kode etik profesi, yang diharapkan 
dapat membimbing melakukan kegiatan profesi secara etis. Demikian juga 
dalam melakukan konseling, konselor terikat pada beberapa dimensi etika 
sebagai berikut : 

1. Tanggung jawab profesional 
2. Kompetensi/keahlian 
3. Standar moral dan legal 
-L Persyaratan kepada publik 
5. Kerahasiaan 
6. Kesejahteraan klien 
?. Hubungan dengan profesi lain 
8. Penggunaan alat-alat asesman 
9. Kegiatan riset 

Seorang konselor diharpkan melakukan tugasnya secara bertanggung 
jawab, memiliki keahlian yang dibekali dengan latar belakang pengetahuan 
serta keterampilan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya. 



Konselor juga diharapkan mempunyai pengertian rnengenai standar 
moral dan legal yang herlaku dalam masyarakat, baik di lingkungannya 
sendiri, maupun di lingkungan klien. Hal ini akan memherikan dampak yang 
besar pada klien maupun patla konselor yang akan memherikan nasehat 
kepadanya. 

Kerahasiaan klicn harus dijaga. Bila klien seorang wnnita yang sud;th 
menikah maka kalau hanya dikcnakan memanggil suaminy::i tmtuk mdaku!<an 
aloanamnesis apabila diijinkan olch klein tersebut. Ka1·cna c.Jal<•m tcori 
humanitik sebagai konselor kita diharapkan dapat menghargai privacy yang 
diinginkan klicn. Kerahasiaan ini" mungkin bisa bcrtcntan&an de11ga11 
kepentingan umum, akan tetapi bagaimanapun juga konselor harus dapat 
tetap menjaga kerahasiaan sekaligus juga melindungi kcpentingan umum. 
Kerahasiaan ini juga harus diperhatikan bila konselor akan mcnulis hasil 
konselingnya untuk media massa atau publikasi ilmiah. Kcrahasiaan klicn 
harus diperhatikan, tidak saja dengan mengganti nama klien, tapi juga 
merubah data lain agar sulit dikenali. 

Dalam menjalankan tugas, hubungan dengan profesi lain pcrlu dipelihara 
dan dijaga. Jangan saling menjatuhkan atau berebut lahan antara profcsi yang 
satu dengan yang lain. Kerjasama hendaknya ditujukan untuk kesejahteraan 
klien, atau program yang tengah dilaksanakan. Antar profesi harus saling 
menghargai dan sating belajar. 

Hubungan dengan klien hendaknya merupakan hubungan yang bertujuan 
untuk membantu. Konselor hendaknya secara sadar menjaga agar tidak 
terjadi dampak yang negatif dari "iklim psikologis yang baik" yang timbul 
dalam konseling ini, seperti misalnya : klien jatuh cinta pada konselor, atau 
konselor memanfaatkan klien untuk memperoleh berbagai fasilitas pribadi, 
atau konselor jatuh cinta dan melakukan hubungan rahasia dengan klicn 
(mungkin saja terjadi bila konselor dan klien berlainan seks). Konseling 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pencegahan dan 
penanggulangan AIDS. 

Konseling diberikan kepada kelompok orang-orang yang memang 
memerlukan perhatian khusus, disamping itu perlu tenaga yang mampu 
memberikan konseling. Maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
pelaksanaan konseling penanggulangan AIDS adalah : 

Konscling adalah merupakan bagian yang sangat vital dari scmua strategi 
untuk program pencegahan dan pemberantasan AIDS. Karena tidak 
hanya menolong mereka-mcreka yang sudah terinfeksi tetapi juga 
mencegah menularnya infeksi HIV. 



Konseling harus terintegras di dalam 1'<..:mua p1.:m..:riksaan HIV, skrining. 
dan program perawatan mcc.lis. Konscling yang 111cn:pakan hagian 
internal dari semua program p1..~rawatan kcschatan c.lan scmua kcgiat;rn 
pencegahan dan pemberanta~.an 1-IIV. 

Banyak orang yang perlu dilatih kctcrampilan untuk melakukan 
konseling. Program latihan baru untuk konscling harus dilemhagakan. 
Program konseling yang ada harus tcrmasuk lntihan ten tang infcksi HIV 
dan AIDS. 

1. FUNGSI UTAMA KONSELING 

Pencegahan 

Konseling sangat bermanfaat dalam upaya infoksi HIV dan penulanmnya 
kepada orang lain. Lim·a langkah utama dalam konscling pencegahan : 

1. Amati apakah tingkah laku scseorang atau kclompok yang tcrmasuk 
dalan1 risiko tinggi terkcna infcksi HIV. 

2. Bekerjasama dengan orang-orang untuk mcnolong mercka agar 
mereka mengerti dan mcnyac.la ri re si ko-rcsiko ak ihat peril a k u 
mereka. 

3. Rangkuman bersama bagaimana cara hitlup c.lan pcnampilan mereka 
diri mereka yang berkaitan dcngan pcrilaku tcrschut. 

4. Bantulah mereka dalam merumuskan potcnsi mercka untuk 
merubah perilaku. 

5. Bekerjasama dengan orang-orang untuk menyakinkan agar mau 
menerimaperubahan perilaku 

Dalam suatu kehidupan atau kclompok sosial, pcrilaku hcrisiko 
tinggi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tckanan kclompok tcrtcntu 
dengan cara tertentu n1isalnya mclalui tckanan kcuangan adat istiac.lat 
atau kepercayaan tentang hal-hal yang dapat diterima dan diharapkan. 
dan rendahnya pengetahuan tentang rcsiko yang c.lipcroleh scscorang 
pada situasi tertentu, dapat mempcngaruhi scscorang berperilaku rcsiko 
tinggi. 

Pada konseling pencegahan perlu mcmasukkan bcbcrapa pendiclikan 
dasar keschatan. Pcndidikan kcschatan scyogyanya scsuai kdrnL11han 
seseorang, apa manfaatnya dan akan Jcbih baik lagi apabila clibaha~ 
secara mendalam dalam suatu disl.;.usi. Sclain claripada itu konsl 'ing 



penccgahan hcrtujuan untuk mcra11::.san~ scs~:orang atau kelompok 
n1encntukan pilihan tcntang g.aya hic.lup mcrcka dan tang.gung jawahnya. 

Konscling akan khih cfcktif apahila dihcrikan ...,ccara konsi-.tcn 
kepada scseorang atau kclompok. ;\pahila masih tcrdapat pcrbcc.laan 
pendangan antara konsclor dan klicnnya dan tic.lak ada rasa mcmpcr
cayai, maka pcsan-pcsan pc1·ccgah:111 yang ingin c.lisampaikan aka11 
kehilangan makna. 

Pencegahan Pertama 

Konseling pencegahan pcrtama adalah ditujukan kcpada kclompok 
orang-orang yang beresiko tinggi tcrkcna infck'>i 111 V tc.::tapi mcrcka 11da k 
menyadari bahwa mcrcka tclah tcrkcna inlcksi. Bchcrapa diantara 
mereka mungkin mcnyadari hahwa mc1·cka dalam bahaya; sclchihnya 
sama sekali tidak mcnyac.la1·i rcsiko/hahaya yang nH:ngancam akibat 
perilaku mercka. 

Konscling pencegahan pcrtama hcndaknya mcnyoroti sc.:cara µaris 
besar c.la1. mcndiskusikan perilaku yang mcndorong timhulnya rc-.;iko 
terkena infeksi HlV, dan nH:njclaskan cara-cara pcruhahan pcrilaku 
seseorang secara bertahap. Pada suatu ke 1ompok masyarakat. scjumlah 
orang dan kelompok mungkin dalarn ancaman bahaya. Pclacur (\\!TS) 
dan para pelanggan, orang-orang laki-laki dan pcrcmpuan yang hcr~anti
ganti pasangan laki-laki homoscks. penclcrila ha<.:mofilia dan orang ya11!! 
bisa mcnggunakan narkotik <.kngan earn sunlik ac.lalah kdompok orang
orang yang memerlukan pcrhalian khusus. 

Dalam hubungan ini, anggota militcr. pcngcmuc.li truck clan pckcrja 
musiman yang mcnghabiskan schagian \Vaktunya jauh c.lari rumah. dan 
para remaja yang tidak clapat mcng<.:ndalikan diri untuk mcnikah. dapat 
berpcrilaku yang bcresiko di dalam kchidupan mcrcka schari-hari. 

Setiap kelompok menunjukkan perhcdaan dalam mcndapalkan 
resiko terkena infeksi HIV : f3ar, Klub-kluh malam. rurnah sakit. pusa1 
rehahilitasi pendcrita narkotika. kompkks mililcr, sckolah, kluh kaum 
muda, dan klum olah raga dapat mcnydl!nggarakan konsding atau 
setidaknya menginformasikan kcpada ma'\yarakal dimana jasa konscling 
dapat dipcrolch. 

Pencegahan Kedua 

Bagi orang-orang yang dikctahui alau dicuri~ai krkena I llV. 
konscling hendaknya mcnitikln:rnthan pac.la akihat-akihal ~an1! 



ditimhulkan infeksi 1-IIV clan cam pc11ccµah:111 pcnularan inlcksi I !IV. 

Konseling ini hendaknya clilakukan clalarn suasana yang 111c11yc11a11~ka11 
dan penuh pengertian, mcnilikhcratkan pacla k'-~butuhan ora11g-rn <111g 

yang terkena infcksi, apa tanggung jawab mcn..:ka tcrhadap kcsch;1L;i11 
dan kescjahteraan pasangan kcncan me1·d.;.a. 

Rujuan hagi orang tcrkcna infck'>i 111 V olch Pu..,kcsmas. lahr>:a
torium, rumah sakit dan instansi atau organisasi lain sang.at dipc1l11k:111. 
Para karyawan instansi pclayanan kcsch;1La11 ini hcndaknya lL:11ai 

memberikan informasi kcpada masya ra ka l yang rncmbu Lu h kan i.isa 
konseling dan dimana mc1-cka dapat mcmpcrolchnya. rvtcrcka iug•1 
di tun tut s i a p me m ha n tu en an g-o r a 11 g a I a u k I it; n m c 11 c rn u k ;i 11 ; a.., a 
konseling yang secara fisik maupun sosial lc1jang.akau c.lan dira .... :~.111 
cocok untuk mereka. 

Hasil yang diharapkan dari pcnccgahan kcdua ac.lalah scmua yan!! 
bersifat motivatif sebagaimana pada upc:ya pcnccgahan utama. 13chcrapa 
orang didiagnosa terkcna inlt:ksi I !IV hiasanya hcrpincfah dari '><llu 

tempat ke tempat yang lain untuk hcrjurnpa dcngan tl!mannya agar 
memperoleh dukungan moril dan pi.:rhal ian dalam upaya mcrcka 
mengendalikan rasa kctakutan yang bcrlcbilrn.n tcrhadap AIDS. 

Mereka mungkin enggan hcrpcran scrla ~alam proses konscling 
ataupun enggan melakukan tindak lanjut konscling apahila tidak 
dilakukan langkah-langkah yang krcatif untuk mcmacu mercka dan 
merangsang mereka akan arti pcntingnya scrla manfaat konscling. 

Dalam konseling pencegahan kcc.Iua pcrtanyaan seputar cara 
penularan HIV melalui huhungan scks pcrlu nwmpcrolch jawaban yang 
sejelas-jelasnya. Suatu hal penting adalah mcmhatasi atau mcngurangi 
pasangan kencan perlu bcnar-benar ditckankan. Pcngg.maan konclorn. 
cara hubungan kelamin yang aman kiranya pcrlu clicliskusikan. Hal yang 
sama, kebutuhan untuk mcng-informasikan kcpacla pasangan kcncan 
yang sekarang dan sebelumnya tcntang kcmungkinan tcrkena infeksi 
HIV, perlu dibicarakan dengan berhagai cara pcndekatan. 

Konseling juga perlu mencmukan hahwa orang yang terinfeksi 
dilarang menjadi donor darah atau mcnggunakan jarum suntik bcsama 
ataupun alat pengambilan darah/contoh kulit lainnya. Pccandu narkotika 
dengan c;,ra suntik sering mcmpunyai atau mcmiliki teman-tcman yang 
berperilaku sama. Tekanan yang kuat clari tcman-tcmannya agar 
melanjutkan praktek yang berisiko tinggi s\!ring dijumpai dan ini pcrlu 
mendapat perhatian. Hal ini sama, kesulitan mcnjangkau dan bekerja-



sama dengan pecandu narkotik mclaliii suntikan adalah mcrcka w 1·11t 
dihukum atau ditolak olch keluarganya yang hiasanya ticlak mcngctahui 
perilaku pecandu narkotika. 

Penularan melalui janin kiranya patul tliwaspatlai. Pada kasus wardta 
hamil pertanyaan yang timbul adalah schcrapa jauh pcngarulrnya 
terhadap kehamilan dan hagaimana ran<.la11ga11 clari a<;pck hud;1ya, 
keluarganya dan aspek mcdis kiranya pcrlu ·t1ipcrtimhan!;!kan. 
Pencegahan untuk kchamilan b'-!rikutny;~ p.:rlu clidisku-;ikiln lchih b1;1ur. 

2. DUKUNGAN KEJIWAAN/PSIKOLOGIS 

Orang-orang yang diagno~a tcrkcrrn HIV tlan pcnyakit akihat l !JV 

termasuk AIDS dan sejenisnya sering dihatlapkan pac.la masalah :-.l::·iu~ 

yang justru memerlukan clukungan moril<.lan tinclakan nyata. 

Ketidaknyamanan akibat pcnycbaran infL:ksi. i~olasi risik, pcraw~:tan 
di rumah sakit, diskriminasi c.li c.lalam masyarakat atau kuluarga, 
kehilangan perumahan, pcnclidikan yang tcrhcnti. masalah kcuangan. 
pengaruh penyakit terhadap tubuh. pcnyakit yang ll~rus bcrkcmha11g. 
kehilangan hubungan kerja, rasa mudah tcrsingg.ung, mudah mari1h. rasa 
kesepian dan tertekan kcscmuanya pcrlu c.lic.liskusikan. 

Masalah yang dihadapi mungkin silih berg.anti a11tara orang-orang 
yang terkena infeksi dan cara pcrawatannya. Kcnyataannya, mt!rcka tidak 
tetap dan tidak selamanya dapat dic.luga, schingga c.lapat m1,;'nimbuikc.m 
tekanan kejiwaan dan tckanan fisik. 

Konseling yang mendukung scringkali <fapat menolong dalam 
mengidentifikasikan keadaan yang bakal dan mungkin terjadi Sl!rta 
membantu orang-orang untuk mercncanakan apa yang terbaik hagi 
mereka. Apabila hal ini tidak mungkin, konscling yang mcndukung 
hendaknya dapat memhantu scseorang bcrsikap positif terhadap masalah 
yang dihadapinya. 

Hal penting perlu dicatat bahwa konscling yang mendukung 
hendaknya merupakan suatu proses menut.nbuhkan kekuatan bagi orang
orang penderita HIV. 

Hidup dengan menderil« infcksi HIV a tau pcnyakit ticlak bcrarti 
hidup membenci HIV, mdalui konseling; kekuatan dan sumber claya 
yang men.iliki seseorang dapat dimohilisa-.ikan dan diorgunisasikan untuk 
mengatasi masalah yang ada. Bcberpa orang mungkin dapat mcngatasi 
masalah mereka tan pa jasa konscling tct.1pi bagi 111crcka yang I idak 



dapat, konseling dapat membantu mcr·ck<. unluk mcnglrndapi aspek 
kehidupan mereka sehingga timbul rasa pcrcaya cliri utau mclupakan 
masalah mereka. 

Konseling yang mendukung hendaknya mcmbantu mcreka yang 
terkena infeksi HIV agar tetap bersemangat clalam hidup ini dan hidup 
produktif dengan cara memungkinkan mereka menarik kesimpulan (atau 
asumsi) tentang bagaimana cara hidup mereka dan keputusan apa yang 
akan diambil. Hal ini sering berhasil menempatkan permasalahan dalam 
suatu dimensi baru, disertai dengan pendekatan yang kreatif untuk 
memecahkan masalah dan pengambilan kcputusan. Petugas konsc:!ling 
(koselor) sering mungkin merasa dirinya sebagai "pengacara pasicn", 
mendoroi:1g suatu kekuatan therapetik pada perorangan, keluarga atau 
masyarakat melalui upaya mereka sendiri. 

Memungkinkan orang-orang untu k kcmbali aktif dalam pckcrjaan 
mereka, daJam pendidik<.r"!, mercka dalam kcluarga, dan di kalangan 
teman-teman untuk mcmbantu mcngurangi kctcrgantungan mcrcka akan 
pelayanan kesehatan dan sosial serta mcngurangi masalah psikologis 
lingkungan. 

3. PERSYARATAN KONSELING 

Penampilan dasar konseling 

Cara pendekatan konseling adalah bcrbccla dari satu 11cgara ke 111.:gara 
lain dan berbeda di antara kclompok masyarakat. Sumbcr-sumbcr daya 
yang ada, adat kebiasaan dan kepcrc.:ayaan tcrhaclap pcnyakit clan 
kesakitan, serta cara-cara memberikan naschal dan pcrtolongan sangat 
mempengaruhi terhadap pola clan tcknik konsding. Sifat karaktcri-;tik 
seseorang yang akan cliberikan konscling dan Lingkat sosialnya .,~rw 
hubungan kekeJuargaan kirannya pl!rlu clipcrtimhangkan. \Valaupun 
demikian, terdapat bchcrapa aspck yang hiasanya ada pada sctian 

konseling. 

Waktu 

Bertitik tolak pada kcpentingan pasicn maka unsur waktu ac!alah 
sesuatu yang penting sebagai awal. Kcbangkitan isi konseling, misalnya 
membantu orang mencerna informasi lentang diagnosis AIDS. Fokus 
pembicaraan uitujukan apakah klien tcrkcna infeksi HIV alaur>un tidak 
terkena kesemuannya memcrlukan penjclasan yang komplcks c.lan senitif 



serta memerlukan waktu hanyak. \Vaktu juga clipcrlukan untuk 
membentuk rasa saling pcrcaya antara klien dan konsclor. Bcherapa 
orang mungkin membutuhkan bcbcrapa kaii konscling scbelum mcreka 
tergerak untuk merubah perilaku clan mampu mengambil kcputusan sulit 
tentang gaya hidup mereka. 

Penerimaan 

Orang-orang penderita infoksi HIV da n a tau terkcna pcnyakit, 
termasuk AIDS seyogyanya merasa bahwa mereka scpcnuhnya cliterima 
oleh konselor, apapun gaya hidup mereka, kebiasaan seks, dan kcadaan 
sosial ekonomi, suku hangsa alaupun latar hclakang agamanya. 

Petugas konseling dalam mcmhcrikan pcnjelasan kepada klkn 
hendaknya dapat dipertanggungjawabkan sccara tcknis dcngan menjaga 
kepekaan klien sesuai dcngan kcadaan scrta kondisinya. 

Daya Jangkau 

Jasa konseling hcnclaknya mudah dijangkau. On~ng-orang yang 
membutuhkan jasa konseling hcdaknya mcnyadari bahwa mcrcka d<:pal 
meminta suatu pertemuan a tau pun mcnclcpon. konsclor scliHp waktu 
mereka butuhkan. Olch karcna ilu pclug:..s ko11seling harus sclalu di 
tempat sesuai jadwal kerja. Hal ini juga berlaku bagi par~\ pctugas Jain:iya 
yang dengan bekal pelatihan yang cukup clapal mclakukan konsc1111g 
tambahan. 

Jasa pelayanan kohseling scharusnya mudah dijangkau siapapun. 
dalam hal ini mereka b(!racla pada unit p(:layanan kcschatan yang c.kngan 
mudah dapat dijangkau, baik dari scgi tcmp;tl (lokasi) hiayanya 1rn:upu11 
mcmanfaa tkannya. 

4. KONSISTENSI DAN KETEPAT/\N 

Informasi-informasi ya11!; disampikan c.lalam konscling (misal tcntang 
ineksi HIV, resiko infeksi, ·clan p!.!ngurangan n.:siko) h~nclaknya :-.cl;.du 
konsisten. Konselor diluntut mt.:miliki pcngetahuan y<rng cukup tcntang 
infeksi dan penyakit akihat HIV. dan ten tang hagaimana yang mcnangani 
keschahatan klien tersebul. 

Setiap orang yang dikonsul kchcnc.laknya mudah mcm1h.:rokh 
informasi yang terbaru tc11ta11g int"cksi HIV dan cara pcrawata:111ya. 
Sehingga pertanyaan-perlanyaan yang c.liajukan kli1.~11 clapal c.lij<.!Wah 



dengan memuaskan dan tcpat. Apahila tcrdapat hal-hal yang bl.'.ium 
diketahui sejauh mungkin diterangkan dcngan pola yang konsisten. 

Kerahasiaan 

Rasa saling percaya antara konsclor dun klicn adalah scsuatu yang 
sangat penting. Rasa saling percaya ini akan meningkatkan huhungan 
kerjasama dan menciptakan suasana yang sesuai sehingga mcnjamin 
seseorang atau kelompok akan hercaksi terhaclap informasi yang 
diterima. Rahasia seseorang yang didiagnosis tc..rkena HIV harus 
dipegang teguh. Hubungan kerjasama konscling seyogyanya tercipta atas 
dasar saling pengertian apapun topik yang akan didiskusikan clari hal 
yang bersifat pribadi sampai kepada hal lain klien menga•11bil keputusan
nya akan berbuat apa. 

Pada kasus-kasus tertentu konsclor tahu petugas ke~chatan 
diperkenankan "membocorkan" rahasia klien misalnya menyampaikan 
informasi kepada teman kcncan klicn yang tcrinfcksi apabila klicn 
menolak menyampaikan ·informasi terschut. 

Penyampaian persetujuan yang dikeluarkan oleh \VHO tentang 
"Konsultasi terhadap teman kencan yang tic.lak diberi informasi untuk 
mencegal penularan HIV" mengingatkan hahwa dalam situasi yang 
demikian, petugas kesehatan tetap menjaga kodc etik keclokteran dan 
peraturan yang berlaku. Secara umum, pada kasus atau situasi yang 
dikuatirkan tersebarnya HIV, tindakan "mc1nbocorkan rahasia" klien 
diperbolehkan. 

KEGIATAN KONSELING 

1. KJasifikasi Permasalahan 

Hal ini penting untuk mencntukan tinclakan apa clan bagaimana caranya 
klien mengantisipasi informasi haru yang dapat mcnimhulkan tckanan 
kejiwaan ataupun pengaruhnya tcrhadap kcsehatan tubuh. 

Hal yang sama penting adalah mcngkaji sccarn .tcratur (berkala) clampak 
akibat penyakit yang diderita yang dapal memberikan pengaruh sccara 
kejiwaan dan kecerdasan dalam kch'.dupan sehari-hari. 

2. Penyediaan lnformasi dan Sumber Daya 

Semenjak berkembangnya infcksi HIV, pcmeriksaan meclis, sosial 
kejiwaan dan kesejahteraan mcmbutulikan pcrhatian. lnformasi yang 



diperlukan hendaknya terscdia pacla unit pclayanan. kc.:lompok pcnolnng 
dirinya sendiri, tokoh rnasyar<ikat clan pdugas kc.:schatan lain agar 
perubahan gaya hidup dapat diakomoda-;ikan. 

Karnpanye tentang scks sehat dan hindari kchamilan misalnya hcnc.laknva 
disertai dengan informasi dimana knndom dapal dipcrolch clan alat 
kontrasepsi lainnya. 

3. Membantu klien agar berscdia mencrima pcndckatan rcalitik untuk 
merubah gaya hidup. 

Konselor hendaknya mampu mcmhantu klicn untuk merubah gaya hidup 
mereka apabila telah rnengkaji latar hclakang kekcluargaannya. tcrrnasuk 
perilaku, latar belakang pendidikan clan kcadaan kcuangannya. Kons::ling 
diharapkan mampu rnembantu mcrcka untuk mcmilih cara pendckatan 
yang mudah dan menyenangkan bagi klicn. Dalam hal ini mcnganalogi
kan kelompok kunci dari kaum homoscksual. pccanclu narkotika, atau 
orang-orang yang heteroseksual yang tcrkcna infcksi HIV ataupun tcrnan 
kencan yang terinfeksi. 

4. Memotivnsi dan membantu dalam pcmbuatan .kcputusan klien 

Orang-orang akan lebih tcrmotivasi untuk bcrubah apabila mc.:rcka 
merasa tetap memiliki hak mcngatur kchiclupan dan kcputusan yang 
diambilnyc.l, dan apabila tingkat kchidupan. rasa pcrc.:aya diri mcningkat. 
Hal yang penting adalah rncnckankan bahwa langkah clan upaya harus 
dikerjakan yang disanipaikan sccara si1111,atik tctapi rcalistik clan apa 
akibatnya apabila mereka mcnolak. tvlcmclihara status sosial klicn di 
masyarakat merupakan suatu sumhcr rangsangan yang baik. Penjc!asan 
tentang tindakan spesifik mungkin ak~rn mcrupakan suatu rangsangan 

yang baik pula. 

1. KONSELING SEBELUM PEMERIKSAAN HIV 

1.1. Tujuan 

Konseling sebelum pemeriksaan/test ~IIV cliberikan kepacla mereka yang 
mempcrtimbangkan melakukan pcmcriksaan. lnformasi clibcrikan clari 

segi teknis maupun kemungkinan-kemungkinan akibat atau pc:igaruh 
baik secarn pribadi, kcschalan ~osial. kcjiwaan clan hukum bila 
didiagnose HIV positif atau HIV ncgatif. Inforrnao.;i hams diht.:rikan 

de.ngan cara yang mutiah dipahami cliscsuaikan pcrkcmba11:!an. 

Pemeriksaan hendaknya clicliskusikan s~bagai bag.ian clari lindakan positif 



yang berkaitan dengan perubahan alas da~ar penjclasan yang jela~ 
"informed Concent", menganclung arti kcsndara11 untuk menghadapi 
kemungkinan-kemungkinan yang terjacli terlnclap hasil lcsl. Di bebernpa 
negara, hukum mengharuskan aclanya ··informed Concent" tcrst!ndiri 
sebelurn dilakukan pemeriksaan. dan di ncgara lain hal ini clianggar , Ja 
bila seseorang mencari pertolongan kesclrnla!l. 

Pemeriksaan terhadap infcksi HIV harus dilaksanakan secara bijak..;ana 
dan menghindari masalah cliskriminasi. Pacla skrining. lrnk-hak incli,·iclu 
haruslah dihargai dan kerahasiann haru-;lah dijaga. 

1.2. Masalah pada konseling pra pemeriksaan 

Konseling pra pemeriksaan clitujukan pada ~ 111a:-.al;1h : 
Riwayat klien clan resikonya untuk tcrinfc.ksi I IlV, pc11gertia11 klicn 
tentang HIV/AIDS dan pcngala111a1111y;i d;tlam lllL'llghadapi sua·,:1na 
kritis. 

1.2.1. Memperkirakan tingkat rcsiko 

Dalam memperkirakan balrn:a scseorang telah lcrcksposc clcn~an 
infeksi HIV, aspek yang harus c.lipcrhitungkan c.lalam kchidup;:n11y<1 
setelah tahun 1980, aclalah : 

a. Perilaku seksual, khususnya di biclang scksual misalnya scnggama 
(vagina dan anal) tanpa konclom. clan bcrhuhungan clengan 
prostitusi tanpa pelindung. 

b. Anggota atau bagian dari kelompok pcmaparan tinggi terhadap 
infeksi HIV seperti pecanclu obat bius. prostitusi pria/wanita. 
narapidana, homoseksual, biseksual. 

c. Telah menerima transfusi clarah clan prncluk clarah dan 
transplatasi organ. 

d. Kemungkinan mcnclapat tindakan yang ticlak stcril scpcrti taltn 
atau sejenis cacar. 

1.2.2. Memperkirakan faktor kejiwaan dan pengeta.huan 

Berbagai pertanyaan ini dipcrlukan untuk membantu mereka yang 

ingin diperiksa HIV-nya. 

a. Mengapa meminta pemeriksaan •) 

b. Perilaku dan gejala apa yang dirnsakan klien ? 



c. Sejauh mana dan apa yang dikctahui klicn tcrhadap pemeriksaan 
HIV dan kegunaannya ? 

d. Apakah klien mempcrtimbangkan apa yang akan dilakukannya 
setelah ia tahu hasil pcmeriksaan HTV-nya, baik positif alau 
negatif ? 

e. Bagaimana kepercayaan clan pcngctahuan klien tcrhad p 
transmisi infelcsi HIV clan kaitannya dengan resiko tinggi ? 

f. Siapa yang dapat menibantu baik sccara emosi atau sosial sccar;! 
terus-menerus (teman, ke\uarga clan lain-lain). 

g. Apakah klien sebelumnya pernah diminta pemcriksaan ini <.Ian 
apabila ya, kapan, dimana, oleh siapa, kenapa clan hasilnya '! 

Konseling pendahuluan haruslah mt.:liputi c.liskusi clan pcrkiraan 
tentang pcngcrtian klicn tcrhadap arli dan konsckwcnsi hasil 
pemerksaan dan bahwa pcrubahan pcrilaku dapat mengurangi 
kemungkinan infcksi alau penycharan kt.:pada orang lain. 
Dalam konseling pacla pcnJcriksaan, pcnting dikcmukakan ball\va 
sering terjadi adanya "false ncgalif" alaupun false positif", nH.~skipun 
tersedia pula test confirmasi hila test pcrmulaan acblah positif. 
Hal-hal ini harus dijclaskan bcnar-bcnar tcrmasuk adanya test 
negatif pacla "periodc window", mcskipun yang hcrsangkutan tclah 
mendapat infeksi. 

2. KONSELING SETELAH PEMERIKSAAN HIV 

2.1. Konseling setelah basil pemeriksaan HIV negatif 

Penting untuk mendiskusikan sccara hati-hati tcntang arti "HIV ncgatif'. 
Berita bahwa "tidak terinfeksi" dapat merupakan berita gcmbira. tctapi 
berbagai hal ini harus diperh.--itikan : 

S...:telah terinfeksi I:-IIV, ada satu "window period" 
Infeksi HIV selanjutnya dapat dicegah dengan mcnghindari rcsiko 
tinggi. 
Informasi perilaku seksual yang aman, harus diberikan 

2.2. Konseling setelah basil pemeriksaan HIV Positif 

Seseorang yang terinfeksi HIV harus scgern cliberitahu. Diskusi yang 
pertama haruslah secara pribadi dan rahasia dan diberikan waktu kepacla 
klien untuk memaham: ::eadaanya, lalu jclaslah dan sejelas-jelasnya arti 



dari keadaan tersebut. Janganlah disampikan "spckulasi" tcntang 
"Prognose"' atau "waktu yang tinggal" untuk hidup. Berikan dukungan 
untuk mengatasi shock dan harapan untuk mcngatasi rnasalah. Bila 
memang dimungkinkan, bcrikan kcmungkinan pengobatan untuk 
mengurang1 gejala yang terjadi ataupun obat-obatan anti virus yang dapat 
diberikan. 

Hasil pemeriksaan yang positif dapat mcmbcrikan rcaksi yang berbeda
beda, tergantung pada berbagai konclisi scbagai berikut : 

a. Kondisi kesehatan seseorang 
Seseorang yang sakit mungkin hereaksi lambat, seseorang yang kbih 
sehat akan bereaksi cepat 

b. Kesiapan orang terselrnt mcncrima bcrita/hasil. 

c. Dukungan orang-orang di sckitarnya serta kemuclahan yang ber~ang
kutan untuk diterima tcman-temannya, kcluarga clll. 

d. Kepribadian yang bersangkutan. 

e. Nilai-nilai budaya dan agama yang hcrkairan clcngan AIDS, perwakit 
dan kematian. 

3. MASALAH KEJIWAAN PADA PENDERITA HIV POSITIF 

Masalah kewajiban pada penderita HIV posiLif bcrkisar pacla kcticlakpa-;tian 
dan penyelesaian. Ketidakpastian tcntang kchiclupan. tcrutama kchiclupan 
keluarga dan pekerjaan. 
Sebagai akibat ketidakpastian, pcnderita hams mclakukan pcnyesua ian
penyesuaian. Berbagai masalah kejiwaan yang terjacli antara lain : 

3.1. Ketakutan 

Penderita HIV Positif dihayangi kctakutan : Kctakutan m:.iti clan 
terut;:tma mati sendiri dalam kcadaan kcsakitan. Kctakutan dapat lt.:rjadi 
atas dasar pengalamannya mclihat teman atau kekasilrnya yang sakit atau 
meninggal karena AIDS. Kctakutan dapat pula terja<.li karena kura11~11ya 
pengetahuan tentang cam pcngcmlalian masalah-masalah yang clihadapi. 
Ditinjau dari segi kejiwann. kctakutan dapat clitanggulangi d..:ngan 
pemberian penjelasan yang ti.;rbuka tcntang cara-cara rrn:ngatasi kt:su!itan 
termasuk bantuan dari tcman-tcman, kcluarga clan konsclor. 



3.2. Kehilangan 

Pendcrita HIV positif merasa kehilangan hidupnya, semangatnya, 
kegiatan fisiknya, hubungan scksual, kcduc.lukan sosial, kemantapan 
keuangan dan keterbatasan. Scjalan dcngan meningkatnya kcbutuhan 
untuk perhatian, penderita juga mengalami perasaan kchilangan 
"privacy" dan pengaturan tcrhadap hidupnya yang paling sering hilang 
adalah penanaman kemandirian, merasa kctakutan akan masa dcpan, 
ketidakmampuan menyayangi, pada pandangan ncgatif atau "stigma" 
bagi yang lain. 
Pada sebagian besar penderita, kesaclaran tcrinfoksi HIV mcrupakan 
bencana kematian. 

3.3. Duka Cita 

Penderita HIV positif sering merasa scc.lih kchilangan pengalaman c.lan 
harapannya. Mereka sering sedih atas kcpribadian yang ditujukkan oleh 
saudara, kekasih atau teman-teman, yang mcrawat dan mempcrhatikan 
yang semakin menurun. 

3.4. Bersalah 

Penderita HIV positif sering merasa hersalah tentang kemungkinannya 
menulari orang lain atau tentang perilakunya yang menyebabkannya 
terinfeksi. Juga merasa bersalah bahwa telah menycbabkan keluarganya 
sakit, khususnya anaknya. Bila rasa bersalah ini tidak dapat diatasi dapat 
mengakibatkan rasa bersalah yang makin mendalam. 

3.5. Depresi 

Depresi dapat timbul karcna berbagai penyebab. Belum adanya 
pengobatan dan sebagai akibat perasaan kchilangan tcnaga, kchilangan 
dari kontrol pribadi yang terkait dengan scringnya pcmeriksaan mcdis, 
dan pengetahuan bahwa virus HIV dapat membunuh, merupakan faktor 
yang penting. 

Demikian pula pengetahuan tcntang orang-orang lain yang sakit atau 
meninggal akibat infeksi HIV dan pengalaman mereka yang kehilangan 
potensi untuk berprokreasi dan rencana jangka pangjang dapat 
mengakibatkan depresi. 



3.6. Menolak 

Sebagai masyarakat dapat mcmbcrikan rcaksi mcnolak tcrhadap 
pemberitahuan bahwa mereka mcndcrita infcksi HIV. 

Untuk sebagian orang, penolakan tcrscbut dapat mcrupakan cara po~;itif 
untuk menghindari shock tcrhaclap diagnosis. 

Bagaimanapun, apahila ha! tcrscbut mcnctap, pcnolakan clapat 
merugikan, karena masyarakat umum rnasih helum dapat mcncrima 
tanggung jawab sosial kehidupan hersama pcndcrita I-11 V positif. 

3.7. Cemas 

Kecemasan yang kemudian menjacli kcsulitan dalarn kchiclupan 
seseorang dengan HIV, mcnggambarkan ketidakpastian yang hcrk;1itan 
dcngan infeksi. 

Berbagai penyebab dari kcccmasan mcliputi lrnl-hal schagai herikut : 

Pronosa jangka pendck dan jangka pa11jang. 
Resiko infeksi dengan pcnyakit lain. 
Resiko menularkan HIV pada orang lain. 
Penolakan kehidupan sosial, kl'11idupan scksual dan pckcrjaan. 
Dikucilkan, diisolir dan kctak11tan ~ccara fisik. 
Ketakutan akan mati clalam kcsakitan Lian tic.bk dihargai. 
Ketidakmampuan mcrubah lingkungan clan tanggung j;l\vah 
terinfeksi. 
Bagaimana memastikan pemeliharaan kcschatan Lcrbaik dimasa yang 
akan datang. 
Kemampuan keluarga dan orang-orang yang dicintai untuk 
menerima. 
Kemampuan untuk mcndapatKan pclayanan kcschatan dan 
paawatan gigi. 
Kehilangan hal-hal yang bersifat pribac.li clan kcmandirian. 
Penolakan terhadap kchidupan sosial dan scksual dimasa 
mend a tang. 
Penurunan kemampuan dan kehilangan ken1anclirian dibidang 

keuangan. 

3.8. Marah 

Sebagai orang merasa sangat marah karena mcrcka merasa "tidak 
beruntung" mendapatkan infeksi HIV. Mcreka merasa bahwa herita 



tenta11g mereka diberikan sccarn buruk. Kcmarahan clapat mcrupakan 
akibat dari rasa menyalahkan diri scndiri mcndapatkan infcksi HIV atau 
dapat pula merupakan pcrwujuda:1 clari pcrilaku mcrusak diri scncliri/ 
bunuh diri. 

3.9. Tindakan atau pemikiran untuk bunuh diri 

Mereka yang menclerita HIV positif, mcmpunyai kcccndcrungan 
peningkatan bunuh diri. B11nuh diri dia11~gap mcrupakan jalan kduar 
dari kesakitan, ketidakmampuan dan pcrnsaan malu tcrhadap orang.
orang yang dikasihi. Bunuh diri clapat dilakukan sccara aktif (men_ akiti 
diri sendiri sampai mati) atau pasif (lllcrahasiakan ko111plikasi yang dapat 
bcrakibat fatal). 

3.10. Kehilangan harga diri 

Penolakan oleh teman, kckasih, kcnalan dapat mengakihatkan pcrasaa11 
kehilangan kemandirian clan idcntitas sosial, schingga mcnychahkan 
perasan kchilangan harga diri. 1-Ial i11i <.fapal pula diikutkan c.kngan 
pengaruh infeksi HIV scpcrti kcrusakan wajah. pcnurunan kondi ... i fisih 
dan lain-lain. 

3.11. Hypochondria dan Obsesi 

Masalah kcschatan dan pcrubahan fisik atau pcrasaan dapat mcngakibat
kan hypochondria. Hal ini dapal tcrjadi langsung sctclah dicliagno~c clan 
dapat menetap pada mercka yang mcmiliki kesulitan untuk mcncrima 
penyakitnya (HIV). 

3.12. Aspek Spiritual 

Perasaan tentang kematian. kcscpian dan k<..:hilangan kontrol dapat 
meningkatkan perhatian kc masalal1 spiritual dan agama. Pcrasaan 

berdosa, bersalah, pcmbcrian ma'af clamai dan pcncrimaan dapal 
merupakan bagian dari diskusi k-::.agamaan. 

4. KONSELING SETELAH HASIL TEST HIV YANG MERAGUKAN 

Apabila hasil test HIV meragukan, konselor mcmpunyai tanggung jawab 

memberikan penjelasan yang umumnya meliputi : 



4.1. Penjelasan tentang arti hasil tcrschut 

Test umumnya dilakukan dengan ELISA, yang kcpckaannya 99,5%, 
sehingga hasil yang negatif dapat diartikan tidak tcrinfcksi, kccuali dalam 
"window period". 
Meskipun demikian, suatu hasil reaksi mcnunjukkan kcmungkinan 
terkena infeksi HIV. Prosedur umum aclalah melakukan pcmcriksaan 
ulang dengan ELISA. Bila hasil ELISA positif, cliperlukan pcmeriksaan 
konfirma~i dengan Western Blot. 
Hasil pemeriksaan tambahan dapat positif (bcrarti tcrinfeksi I-I IN). 
negatif (tidak ada infeksi atau meragukan). 

Apabila hasil test mencurigakan/meragukan (yang clapat tcrjadi pada 
sekitar 10% contoh) ha! ini mungkin karcna : 

test tersebut bereaksi silang dengan protein bukan HIV 
belum cukup waktu untuk "seroconvertion" dari waktu pcnderita 
tertular HIV. 

Terhadap hasil yang mencurigakan, pilihannya adalah 

Gunakan metode lain untuk hasil yang pasti. 
Kombinasi tehnik laboratorium dipcrlukan untuk mcnghilangkan 
hasil "false positif". 

Jangan lakukan test laboratorium yang lain pada saat tcr~chut. 
Apabila hasilnya mcragukan clan pcmcriksaan lebih lanjut tidak acla, 
telah dapat dikatakan sescorang tclah terinfcksi HIV. Konsclor 
hams menasehatkan agar yang bersangkutan kembali periksa dalam 
3 bulan. Sangat penti11g untuk mcngingat bahwa ha~il "false positiv'' 
pada ELISA adalah lehih tinggi di darah dengan infcksi HIV yang 
tinggi. 

Pencegahan dan dukungan scmcnara menunggu hasil yang 
mencurigakan. Waktu untuk mcnunggu tindak lanjut suatu hasil test 
yang meragukan sekitar 3 hulan. Per.ting bagi konsclor untuk 
menekankan pentingnya pcnccgahan pcnularan mclalui kegiatan 
seksual, penggunaan ohat, mcnjadi donor baik darah maupun organ 
dan menyusui bayinya. Scmcntara mcnunggu tcrscbut mungkin saja 
tcrjadi gangguan kejiwaan, dan konsclor harus siap menghac.lapinya. 

5. BANTUAN PIHAK-PIHAK LAIN 

"Pihak-pihak Iain", yang dimaksud di sini adalah mcrcka yang tcrlibal ckngan 
orang-orang yang terkena infcksi HIV positif. Pihak-pihak lain ini dapat 



berpengaruh pada pemeliharaan kesehatan penderita dan di lain pihak 
mereka mempunyai resiko tekanan kejiwaan karena tcrlibat secara emosi 
dengan orang-orang yang terinfcksi. 

5.1. Petugas Kesehatan 

Petugas kesehatan yang sehari-hari bcrtugas mcnangani penderita AIDS 
sering mengalami tekanan jiwa. 

Keterlibatan emosi dengan pendcrita dan frustasi karcna belum adanya 
pengobatan yang efektif dapat mcngakibatkan petugas kcsehatan depresi, 
putus asa dan pada beberapa kasus akstri111 bunuh diri. 

Konseling untuk petugas kcsehatan mcrupakan bagian dari program 
penanggulangan AIDS· di dacrah yang banyak ditemukan infeksi HIV. 

Konseling diberikan agar dapat mengurangi stress dan mcmhantu 
mengatur jadwal kegiatan yang mcmbutuhkan perubahan lingkungan dan 
tugas. Sebagaimana juga konscling untuk pendcrita infeksi HIV, 
konseling untuk pctugas kesehatan juga dilakukan dengan konsistcn clan 
dijaga kerahasiaannya 

5.2. Keluarga 

Bagi kebanyakan penderita infcksi I-IIV, kcluarga mcrupakan tempat 
perlindungan dan perawatan. Perawatan dalam keluarga tergantung 
derajat kesakitan, semakin berat tingkat kesakitan semakin banyak 
membutuhkan bantuan kcluarga. 

Sementara itu mugkin keluarga mcngalami pula perlakuan yang ~ama 
seperti penderita infeksi HIV. Konseling untuk keluarga mcnjadi sangat 
penting dengan perkembangan infcksi HIV, terlchih di tempat-tcmpat 
dimana masyarakat masih takut dan mcnolak AIDS. 

Keluarga juga rnemerlukan dukungan tchnis, scpcrti cara pcngoh<Ban, 
disinfeksi, cara penularan dan kemungkim.n pengohatan. Kunjungan 
berkala dari petugas keschatan dan konsclor merupakan dukungan yang 
penting. Keadaan keuangan perlu mendapat pcrhatian dari masyarakat 
atau pun organisasi sosial setempat. Dan tcrpenting. konsep tcntang 
keluarga haruslah dibuat lehih luwes, tcrmasuk dalam hal mcncntukan 
pilihan menikah ataupun kelahiran anak. 



·oISKUSI KELOMPOK UNTUK KONSELING 

I. Di dacrah anda tinggal, siapa sasaran utama untuk konscling /\IDS '! 

2. Bagaimana anda menggunakan suatu program pt.:latilian konscli11g 
tentang AIDS di propinsi anda ? 

3. Anda diminta untuk merencanakan suatu pclatihan bagi pctug<ts hotel 
dan pcmandu wisata di dacrah kunjungan wisata. 

Penelitian apa yang anda pcrlukan untuk mcndukung rencana anda " 

4. Diskusi kasus 

4.1. Seorang wanita yang telah mcnikah, mahasiswa, 23 tahun clalam 2 
tahun ini, telah melakukan hubungan seksual dcngan 4 WTS, 
termasuk salah satu di antaranya ~corang dari clacrah pccandu ohat 
(ketika mahasiswa tersebut kcluar negcri). 
Ia akan menikah. 
Konseling apa yang akan anda lakukan ? 

4.2. Seorang laki-laki umur 40 tahun, bcrasal dari Sumatcra Utara, 
pekerjaan pelaut semcnjak umur 18,5 tahun dan sering bcrlayar 
kemana-mana terutama kc luar ncgcri. Terkadang sampai sctahu11 
penuh tidak berada di rumah. Bapak ini mcnikah waktu umur 21 
tahun dengan seorang istcri sctia dari dacrnh Jawa, mt;mpunycti anak 
4 orang. Tertua laki-laki, umur 16 tahun, yang kcdua laki-laki umur 
13 tahun, yang ketiga perempuan umur 10 tahun clan yang kccmpat 
perempuan umur 8 tahun. 

Sekarang si isteri berumur 32 tahun. Anak ketiga dan keempat 
mencierita sakit, terutama anak keempat pada dua tahun akhir-akhir 
ini sering sekali sakit dcmam, panas, mual, muntah-muntah, hahkan 
sering menderita mencret-mencret. Mcnurut doktcr katanya flu, 
begitu diperiksa lalu dibcri ohat. Bclum dilakukan pemcriksaan lain. 

Bagaimana melakukan konscling pad:i Bapak pclaut ini sebclum 
dilakukan pemeriksaan darah. 

4.3. Seorang wanita cantik masih muda, mcmpunyai dua profcsi yaitu 
sebagai karyawan suatu perusahaan dan scbagai tcman kencan untuk 
kalangan tertentu (high class dan tamu-tamu asing). 

Dengan adanya berita-berita yang semakin santer tentang AIDS/ 
HIV baik dari surat-surat kabar maupun majalah-majalah, rupanya 
timbul sedikit ketakutan dan kemudian memcriksakan darahnya 

pada suatu laboratorium. 



Setelah menunggu dengan hati yang bcrdcbar-dchar diperolch hasil 
yang menunjukkan dirinya HIV positif. 

Saudara sebagai seorang konsclor, apa ya.ng pcrlu konsclingkan 
kepadanya (persiapan, materi/informasi,proscs). 

4.5. Seorang suami pengusaha hcsar dan tl.!rkcnal, tcrnyala pcnc.krita 
AIDS. Hal ini menimbulkan pukulan berat kcpada kcluarganya 
terutama isteri dan anak-anaknya. /\nak yang paling hungsu 
(perempuan) sampai rnengalami shock clan sekc.1rang mclarikc.111 diri 
dari rumahnya (rninggat). 

Dari perkawinan dengan isterinya yang bcrpcndidikan cukup t1.:lah 
dikarunia anak lima orang, yang tertua umur 30 tahun dan paling 
bungsu 16 tahun, yang semuanya bersekolah pada sekolah-sckolah 
yang terkenal baik di ibukota. 

Boleh dikatakan keluarga ini sekarang sudah tidak harrnonis lagi 
dengan adanya malapetaka yang mcnimpa ayahnya. 

Apa yang sebaiknya dikonselingkan pada keluarga ini ? 

KASUS-KASUS KONSELING 

Kasus 1 

Seorang laki-laki umur 40 tahun, berasal dari Sumatera Utara, pekerjaan 
pelaut semenjak umur 18,5 tahun dan sering berlayar kemana-mana terutama 
ke luar negeri. Terkadang sampai setahun penuh tidak berada di rumah. 
Bapak ini menikah waktu berumur 21 tahun dengan seorang isteri setia dari 
jawa, mempunyai 4 orang. Tertua laki-laki umur 16 tahun, yang kedua laki
laki umur 13 tahun, yang ketiga perempuan umur 10 tahun dan yang keernpat 
perempuan berumur 8 tahun. Sekarang si isteri berumur 32 tahun.Anak 
ketiga dan keempat sering menderita sakit, panas, mual, muntah-muntah, 
bahkan serinr; menderita mencret-mencret. Menurut dokter katanya flu, 
begitu diperiksa lalu diberi obat. Belum dilakukan pemeriksaan lain. 

Bagaimana melakukan konseling pada Bapak pclaut ini sebelum dilakukan 
pemeriksaan darah 

Kasus 2 

Seorang wanita cantik masih muda, mempunyai dua profesi yaitu sebagai 
karyawan suatu perusahaan dan sebagai teman kencan untuk kalangan 
tertentu (high class dan tamu-tamu asing). 



Dengan adanya berita-hcrita yang semakin santer tentang AIDS/HIV baik 
dari surat-surat kabar maupun majalah-majalah, rupanya timbul sedikit 
ketakutan dan kemudian memeriksakan darahnya pada suatu laboratorium. 
Setclah menunggu dengan hati yang berdebar-debar diperoleh hasil yang 
mcnunjukkan dirinya HIV positif. Saudara sebagai seorang konselor, apa 
yang perlu konselingkan kepadanya (oersiapan, materi/informasi, proses). 

Kasus 3 

Seorang suami pengusaha besar dan terkenal, ternyata penderita AIDS. 
Hal ini mcnimbulkan pukulan berat kepada keluarganya terutama isteri dan 
anak-anaknya. Anak yang paling bungsu (perempuan) sampai mengalami 
shock dan sekarang melarik<ln diri dari rumahnya (minggat). 
Dari pcrkawinan dcngan istcrinya yang berpendidikan cukup telah dikarunia 
anak lima orang, yang pertama umur 30 tahun dan paling bungsu 16 tahun, 
yang scmuanya bersckolah pada sckolah-sekolah yang terkenal baik di 
ibukota. 
Bolch dikatakan keadaan keluarga ini sekarang sudah tidak harmonis lagi 
dengan adanya malapctaka yang menimpa ayahnya. 
Apa yang sebaliknya dikonselingkan pada keluarga ini ? 

SKENARIO KASUS KONSELING 

1. Konseling sebelum dilakukan Pemeriksaan Darah 

Dalam suatu ruangan sescorang peserta berperan sebagai pelaut. Yang 
lainnya sebagai observer, yang kemudian ditunjukkan 3 orang untuk 
prcscntasi pcngamatannya secara tertulis (OHP). 
Sebagai konselor agar mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, antara 
lain: 

profesi pelLJ.ut yang sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan 
meninggalkan rumah/keluarga 
latar belakang budaya, agama, suku bangsa 
isteri masih muda, kemudian melahirkan lagi 
kesehatan anak bungsu, sering sakit-sakitan 
dan scterusnya. 

Tugas observer : 

observasi proses konseling (sikap, penampilan, cara suara/nada, 
bahasa dan sebagainya). 
observasi isi/materi konseling. 



2. Konseling sesudah Hasil HIV Positif 

Dalam suatu ruangan seorang peserta wanita bcrperan schagai konse!or, 
seorang peserta wanita lain berperan schagai wanita cantik, pescrta 
lainnya sebagai observer, yang kcmudian ditunjuk 3 orang untuk 
presentasi pengamatannya secara tertulis (OHP). 
Sebagai konselor agar mempcrtimbangkan hal-hal antara lain scbag.:ii 
berikut: 

latar belakang pendidikan, kclucsrga. 
wajah cantik, banyak p~ngagum 
masih ada hari depan 
kemungkinan balas dendam, mcnularkan 
dan sebagainya. 

Tugas observer : 

observasi proses konseling (sikap, penampilan, cara, suara/nac.la. 
bahasa dan sebagainya) 
observasi isi/materi konseling 

3. Konseling pada Keluarga Penderita AIDS 

Dalam ruangan seorang pcscrta laki-laki bcrpcran sehagai pcmkrita 
AIDS, scorang wanita hcrpcran scbagai scnrang istcri. 
Peserta lainnya berperan schagai observer. yang kcmuclian c.lilunjuk 1 
orang untuk prcscntasi pengamatannya sccarn tcrtulis (OPH). 
Sebagai konselor agar mempcrtimbangkan hal-hal antara lain schagai 
berikut: 

masa depan keluarga 
situasi yang dihadapi sekarnng 
latar belakang sosial ekonomi 
d~n sebagainya 

Tugas observer : 

observasi proses konseling (penampilan, sikap, cara, suara/nada, 
bahasa, dsb) 
observasi isi/materi konseling 



MATERI 

POKOK BAHASAN 5 PENYELENGGARAAN KONSELING HIV/AIDS 

MATA PELAJARAN.10: PENDEKATAN KEJIWAAN TERHADAP 
PENDERITA HIV/AIDS 

TUJUAN. BAHASAN 

Materi ini dimaksudkan untuk membahas bebcrapa hal bcrikut ini : 

1. Mengetahui dan menjelaskan aspek kejiwaan, pendckatan kejiwaan dan 
cara menghCldapi rasa takut terhadap AIDS; mempcrhatikan masalah
masalah yang dihadapi pengidap dan bagaimana membantu mcncari jalan 
keluar penyulit pengidap HIV/AIDS. 

2. Mengetahui aspek kejiwaan pengidap HIV atau orang yang hidup dcngan 
AIDS (ODHA) dan menekankan pada pembinaan rasa percaya pada 
konselor, dan memberikan dukungan moril untuk mengid~ntifikasikan clan 
menggali permasalahan pengidap berkaitan clcngan reaksi, cmosi pcrasaan, 
dll. 

3. Menjelaskan pendekatan kejiwaan yang disarankan, baik terhadap pcngidap 
HIV, ODHA, atau mereka yang berisiko tinggi terhadap pcnularan agar 
mencegah penularan. 

4. Menjelaskan cara menghadapi rasa takut terhadap AIDS, khususnya 
berkaitan dengan kelompok resiko tinggi. 

5. Menjelaskan penyelenggaraan konseling yang baik bagi mereka yang 
membutuhkan. 

Memenuhi tujuan tersebut, akan mudah bagi saya untuk menjawabnya satu 
persatu. Semuanya mudah namun sulit. Kenyataan yang mcndasar mcrcka yang 
terkena HIV adalah manusia. Sama seperti saya dan juga anda. Saya akan 
menjawabnya satu per satu tujuan tcrscbut, schclum mcmbawa Anda pada 
pemahaman lebih lanjut. 

MENJAWAB TUJUAN 

Dalam interaksi antar manusia, pcnting ~)agi kita mclihat cliri scn~iri dal.t1lu. 
Sebagai konselor, hal ini menjadi amat sangat penting. Jstilah "tehnis" dari hal.ini 
adalah 'empati' : 



1. AIDS berakibat fatal. Bagaimanakah pcrasaan dan keadaan jiwa Anda bi/a 
dikatakan mengidap HIV atau sudah AIDS? 
Bagaimanakah perasaan dan kcadaan jiwa Anda menL~hadapi kematian '? 
Masalah apakah yang muncul dalam kehidupan Anda hila Anda dikatakan 
akan meninggal dan karena AIDS ? 
Bagaimanakah Anda ingin dihantu dan kira-kira bagaimana caranya 
menghilangkan kesulitan-kesulitan tcrsehut. 

2. Agar dapat dipercaya, konselor harus dapat dipercaya. Tidak lepas dari 
jawaban pertama untuk tujuan pcrtama. Bagaimanakah pcrasaan Anda bila 
dikatakan akan meninggal dalam waktu tertcntu karena AIDS, semcntara 
gejala belum tampak. Apa yang Anda rasakan bila Anda sudah di tahap 
AIDS dan akan mengetahui bahwa kematian sudah diamhang pintu. 
Bagaimana dengan perasaan fisik Anda dan bagaimana dengan penampilan 
Anda ? Akar. terganggukah perasaan Anda dengan pcnampilan fisik dan 
gejala-gejala yang muncul karena AIDS ? Siapakah yang Anda dapat ajak 
bica.ra ? Masalah apa yang anda hadapi di lingJungan sosial Anda bila Anda 
HIV positif atau AIDS. Apakah Anda mampu bic:ua dcngan seseorang yang 
barn Anda kenal (konselor) dan pcrcaya padanya ? Apakah kriteria orang 
yang Anda percayai ? Bagaimanakah sikapnya ? 
Bagai.manakah perasaan Anda bila ia menggali kehidupan pribadi Anda dan 
bagaimana sikap yang anda harapkan darinya sebagai respons terhadap 
keterbukaan Anda ? 
Bagaimana bila ia berbicara kcpada orang lain ? 
Bagaimana anda dapat mengetahui hahwa ia bicara kepada orang lain ? 

3. Bagaimana anda ingin diperlakukan, demikian pula mereka ingin 
diperlakuka. Jangan lakukan sesuatu yang Anda tidak ingin orang lain 
Iakukan kepada Anda. Ini adalah prinsip emas kehidupan ! Bila Anda 
memiliki kebiasaan buruk, bagaimana reaksi Anda bila orang lain ingin 
mengubahnya? Bagaimana caranya agar mereka dapat mempersuasi Anda? 
Pikirkan satu kebiasaan buruk Anda dan pikirkan hat di atas tadi. Bila Anda 
melakukan kesalahan, pendekatan scperti apa yang ancla inginkan dari orang 

lain ? 

4. Bagaimana cara menghadapi rasa takut tl!rhaJap AIDS ? Tersinll dalam 
tujuan ini adalah asumsi bahwa, orang takul lcrhadap AIDS (scmcntara 
sebagai konselor kita perlu bersikap netral). Sepcrti menghadapi hantu '? Ada 
yang takut, ada yang tidak ! Bila anda tidak mc11cintai kchidupan dan ingin 
mati, bukankah AIDS menjadi satu ha! yang dapat mcmpcrcepat kcmatian 



Anda ? Jadi, jawaban untuk mcrcka yang tidak takut, hagaimana AIDS 
bukan merupakan jalan kcluar dari kchidupan yang la11pa discrtai ra-.a sakit 
dan mcngambil hidup sccara pclan, dan hagaimana untuk nH.:nghargai dan 
meningkatkan kualitas kehidupan. 

5. Konseling mcrupakan suatu hal y;lng mungkin tcrdengar scbagai profcsi yang 
menyenangkan. Anda bisa masuk kc dalam detail-detail kchidupan prihadi 
orang Iain dengan bcrbagai masalahnya. Namun untuk mcnjadi ko11sclor yang 
baik dibutuhkan komitmen dan juga pemahaman, karcna pclaksanaanya t idak 
semudah yang kita sangka. Untuk konscling tl:rutama, dibutuhkan orang
orang yang benar-benar peduli pada orang Jain scrla mcnghargai manusia 
sebagai manusia, mendengarkan clan mcmpcrhatikan orang lain. Kon!'.cling 
bukanlah ceramah atau menudingkan jari kcpada orang lain clan bukan 
pemberian saran (membcrikan saran adalah tugas konsultan, bukan 
konselor). ltu tuntutan pertama. Untuk mcnyclcnggarakan konscling, 
dibutuhkan kemampuan programatik. Program konseling pcrlu scsuai 
kebutuhan sasaran dan scjalan dcngan tujuan clan misi kclcmbagaan !>cncliri. 
Saat ini misalnya, yang dibutuhkan dari jajaran Dcpsos bukanlah kon,cling 
AIDS (belum banyak pekerja seks yang hidup HIV c.lan AIDS clan bckcrja). 
Bila banyak dana dikeluarkan olch Dcpso!> untuk rnembuat program 
konseling bagi ODHA, maka tcntu tidak b;lnyak klien yang akan c.latang. 
Na mun bila depsos membuat program konscling pcnurunan rcsiko I rI V, 
tertuju pada mereka yang sudah mcmiliki rcsiko tinggi untuk terkena, 111aka 
program ini akan lebih masuk akal dan dana tic.lak akan terbuang pen.:uma. 
Buatlah pelatihan khusus bagi para konselor yang bcrisi tentang AIDS dan 
materi konseling bagi orang-orang yang akan ditugaskan sebagai konselor. 
Konselor-konselor ini sudah tentu harus bcrtugas khusus s~bagai konselor 
dan memiliki kantor inti dimana konseling dilakukan, pcrtemuan antar 
konselor dilakukan dan berkas-berkas "rahasia" disimpan (berkas konscl ing 
harus ada dan kerahasiaan adalah AMAT SANGAT PENTING dalam 
konseling. Kalau tidak dirahasiakan, siapa yang mau percaya pada 
konselornya? Maukah Anda bila Anda mengidap HIV atau sudah AIDS dan 
konselor And'.l membeberkan rahasia pribadi Anda pada orang lain? Apakah 
Anda bisa percaya lagi kepadanya? Dan tugas konselor perlu dipisahkan dari 
tugas yang lain (tidak rangkap) karena mengubah orang lain tidak bisa 
dilakukan da (am waktu Juang Anda atau dijadikan tugas sampingan !!! 
Jadi intinya adalah : 

a. Prioritaskan kebutuhan saat ini sesuai de11gan perkembangan epidemi. 

b. Pilih orang-orang yang berminat dan benar-bcnar pcduli pada orang lain 
untuk bertugas sebagai konsclor. 



c. Berikan pelatihan khusus agar konsclor 100% mcmahami mcngcnai 
AIDS, serta memahami tata cara konscling. 

d. Ciptakan ruang khusus untuk ruang knn~dor dan pcnyimpanan hcrkas
berkas klien yang dapat tlikunci dan dirahasiakan dari· orang yang tidak 
berkepentingan. Ciptakan pula sistcm kcrja yang hcr;izaskan kcrall:isia:111 
dan bukan berazaskan 'gossip'. 

e. Adakan rujukan huat pelayanan yang tidak alau hclum tcrscclia (misalnya 
tes darah). 

MENJERNIHKAN ISTILAH 

Ada beberapa hal yang ingin saya jclaskan bcrkaitan d.cngan tujuan, agar 
peserta benar-benar jelas mengenai masalah ini. 

1. Penggunaan istilah "penderita" kini sudah tidak dihenarkan. Yang atla adalah 
"pengidap" HIV bagi mercka yang HIV positif atau ODHA (Orang dcngan 
HIV/AIDS untuk mereka yang HIV positif atau sudah mcnunjukkan gcjala 
AIDS. Perlu dipahami bahwa HIV clan AIDS bcrheda. 

2. Konseling bisa dilakukan kcpada siapa saja clan bukan hanya bagi ODHA. 
Konseling di bidang AIDS pacla intinya hisa dihcclakan atas beberapa jenis 
berkaitan dengan tujuannya, di antaranya : 

a. HIV Risk Reduction Counseling atau Harm Reduction Counseling : 
· yaitu jenis konseling penuru11an resiko huat mereka dengan perilaku 

resiko tinggi terhadap penularnn HIV/AIDS namun umumnya helum 
tertular, sementara Harm Reduction lebih mengunjuk pada mereka yang 
sudah HIV positif atau AIDS, agar tidak menyebarkan HIV kcpada 
orang lain dan tidak memperburuk kondisi kesehatannya sendiri yang 
sudah rentan terhadap HIV/AIDS. Kcdua istilah ini sering dipakai 
bergantian. (IDI/Depkes mcmiliki program pelatihan ini yang diciptakan 
bersama AIDSCOM). 

b. Pre-Test dan Post-Test Counseling, yaitu konseling sebelum dan 
sesudah tes darah untuk HIV. Tidak semua orang yang terlatih dalam 
Risk Reduction Counseling Otomatis mampu melakukan Konseling pra 
dan pascc- test HIV. Namun mereka yang mclakukan jcnis konseling ini 
umumnya mampu melakukan konseling pcnurunan rcsiko. 

c. HIV/AIDS Counseling, yaitu konseling yang diberikan pada mcrcka 
yang sudah dinyatakan HIV positif dan sudah AIDS. Dalam hal ini 



konselor dituntut memiliki w<1wasa11 yi111g Jchih Illas karcm1 masnlnh yang 
dihadapi orang yang HIV posilif atcw sudah AIDS, bisa sangat bcragam 
karena dapat berkaitan dengan terapi, aspek medi.s pcrawe1t:111, aspek 
hukum, vokasional, Jmbungan inlc1pcrsonal, kelumga, kcmaticin, dan 
Jain-/ainnya. Intinya masalah Fisik, Mental, Emosional dan Spiritual dari 
pengidap atau ODHA. 

d. Family Counseling, yaitu Konscling Pasangan atau Kcluarga bagi 
mercka yang pasangannya atau salah anggota keluarganya mengiclap 
HIV/AIDS. Masalah ini sudah tentu juga mcnuntut wawasan yang lcbih 
luas lagi karena kerap bcrkaitan clcngan terapi clan psikodinamika 
keluarga. 

Penanaman di at~s hanyalah membcrikan gamharan tcntang berbagai jcnis 
konseling yang ada dan untuk mempermuclah pcngcnalan kita pacla konscli11g di 
bidang AIDS. Dalam pelaksanaannya, scringkali scscorang konsclor harus siap 
berhadapan dengan berhagai jenis masalah yang mungkin. 

Sebagaimana tampak dari berbagai jcnis konseling di atas, ticlak scmuanya dapat 
dilakukan oleh semua orang. Di negara-ncgara lain, konscling pcnurunan rcsiko 
dan konseling untuk tes darah dapat clilakukan olch mcrcka yang suclah c.lilatih 
spesifik mengenai AIDS clan apa yang pcrlu clihahas dalam mcnurunkan rcsiko ·Ian 
tes darah. Namun, untuk konseling HIV/AIDS dan konscling kcluarga, scri11gkali 
dibutuhkan konselor dengan kcmatangan dan wawasan yang lcbih luas. lni h11ka11 
karena upaya untuk menjadikan konscling sebagai bidang cksklusif, namun bn.:na 
masalah yang timbul bisa menjadi sangat bcragam, yang kerap sulit diatasi olch 
seorang ·konselor yang tidak memiliki wawasan intcrvcnsi dan tempi yang 
mendalam. 

Proses belajar konseling perlu bertingkat. Untuk saat ini, schaiknya pcrhatikan 
anda ditujukan pada pcnurunan resiko karcna ini lcbih scsuai dcngan kcaclaan 
yang sudah ada, dimana pengidap belum melimpah dan banyak yang pcrilaku 
resikonya perlu dikurangi. Setelah mcnguasai, baru bcrgcrak ke arah tcs darah, 
yaitu saat dimana sudah banyak orang yang mcmahami mcngcnai AI OS <.Jan 
menginginkan tes untuk mengetahui apakah AIDS dan mcnginginkan tcs untuk 
mengetahui apakah dirinya sudah HIV positif atau helum. Bila sudah hanyak 
pengidap HIV yang diketahui, maka kita akan lebih banyak bcrjumpa dengan kasus 
HIV dan AIDS, yang membutuhkan penanganan yang meluas. Untuk hclajar 
berlari, kita perlu belajar dengan berdiri, jatuh bangun setiap Jangkah, bcrjalan clan 
baru kemudian belajar berlari. Vas dan guci bisa tcrjatuh dan pecah bila kita 
berusaha lari sebelum mampu berjalan dengan baik. Dan kalau harus bclajar 
berlari ingatlah untuk hati-hati. Dalam konseling, ingatlah untuk mcmanusiakan 



orang lain dan menghargai mereka. Jangan sampai mcrcka, iharat guci, pccah gara
gara ulah konsclor. 

DASAR KONSELING AIDS 

Scscorang konselor AIDS harus pa ham bcnar ten tang Al DS. Untuk hat ini, 
tidak ada tawar-menawar. Seorang konsclor pcrlu bcnar-bcnar pa ham Al DS agar 
memiliki sikap yang mendukung proses konseling. 

Memahami AIDS, menuntut seorang konselor untuk MENGERTI tc11ta11cr 
- b 

AIDS, bukan sekedar TAHU secara kognitif apa itu A.IDS. Ia hams PAHAM, baik 
AIDS dari aspek fisik, mental, emosi, dan spiritual (spiritual yang saya maksud 
bukan hanya soal agama, namun pengcjawatahannya dalam kcscharian kita dan 
hubungan pribadi masing-masing individu dcngan Tuhannya dan orang lain scbagai 
dampak hubungannya dengan Tuhannya). 

Tanpa adanya pemahaman mcngcnai AIDS scrta scluk bcluknya. maka 
seseorang tidak dapat menjadi konsclor yang cfcktif. 

AIDS merupakan masalah serius yang kompkks. Mcngcnai scscorang yang 
belum positif namun potensial untuk tcrkcna II IV, sue.lab ten tu hcrbcda dc11ga11 
menangani seorang yang sudah HIV positif. Pc.1angana11 mcrcka dc11gan 
manifestasi klinis tertentu (misalnya PCP, Kaposi Sarcoma, Dian.!, Delirium. dll). 
juga akan berbeda. Tidak semua orang c.lcng,111 1-TIV mcnghadapi masalah y,ing 
sama dalam kaitannya dengan AIDS. Pembcdaan ini pcnting bagi konsclor 
mengingat berbagai jenis tantangan yang muncul akibat kon<lisi klinisnya, tcrulama 
karena komplikasi sosial yang muncul scbagai akibat darinya. Tantangan dalam 
menangani mereka yang terkena HIV karcna p!.!rilaku rcsiko sue.lab tcntu juga akan 
berheda dengan mereka yang terkcna akib<ll transfusi clarah. 

KONSELING ODHA 

Banyt!k dari mereka yang bukan konselor proksional, cl!pat atau lambat ~tkan 
terlibat dengan AIDS. Ini mungkin bcrkaitan dcngan orang yang tcrtular, maupun 
dengan mereka yang bcrhubungan dcngan OOH/\. Mcskipun dengan bijaksana, 
seorang konselor nonprofesional akan berusaha mcrunjuk mercka ke ahli, mcrcka 
tetap perlu belajar memahami AIDS darl berbagai scluk beluknya (bacalah : 
Djaelani; Wanita dan AIDS; Info AIDS untuk mcmperoleh pemahaman mcngcnai 
AIDS). 

Seorang konselor perlu menyadari bahwa HIV clan AIDS bukan satu hal 
yang sama. Pengidap HIV adalah seorang carrier HIV yang sctclah bebcrapa tahun 



akan menunjukkan gejala yang memcnuhi istilah tchnis "AIDS". lstilah tcrakhir ini, 
AIDS, diberikan pada mereka yang suclah mcmiliki kckcbalan tubuh yang sangat 
rusak serta memiliki gejala klinis bcrupa infeksi orortunistik scpcrti Kaposi 
Sarkoma. Tidak semua orang yang HIV positif (memiliki HIV clalam clarahnya, 
carrier HIV), menunjukkan AIDS hingga saatnya datang. 

AIDS bukan suatu keadaan dimana konsclor dapat sccara otomatis 
menggunakan sejenis respons terlatih yang hcdlasil dalam situasi dimana masalah 
dasarnya adalah menjajaki dan mengidcntifikasikan pcrasaan. Pada kasus di111ana 
seorang mengidap HIV, maka semua gcJafa yCJng bersifat psik1atrik harus clicurigni 

sebagai sesuatu yang organis kecm1/i tclah tcrh11J.:ti hlin (Francisco Fernandez. 
MD). Komplikasi AIDS perlu disadari mampu mcrusak sistcm syaraf pusat. 
berakibat ada demintia, dan keadaan psiatrik lain yang tidak langsung dapat 
ditangani seorang konselor yang tidak memiliki latar belakang profcsional. 

Meskipun demikian, reaksi terhadap diagnosa HIV, sepcrti juga pada 
diagnosa penyakit terminal (berakibat pada kematian) lainnya, menyentuh rasa 
takut dan kecemasan dalam diri manusia yang dapat dihadapi scseorang konselor 
non profesional. Mereka yang dinyatakan HIV positif, kcrap memahami bahwa 
masa depan mereka akan diwarnai penyakit oportunistik, dcmam yang tidak henti, 
kelelahan, dan penolakan serta isolasi dari orang lain. Mcrcka juga dihadapkan 
pada kenyataan b:1hwa mereka tidak dapat mcnycmbunyikan terus kcadaan 
sesungguhnya dari penyakit mereka. Tni sudah tcntu mcrupakan prospck yang 
penuh stress dan menimbulkan perasaan yang tidak .ncncntu. 

Beberapa masalah yang akan dihadapi oleh scscorang yang HIV positif/AIDS 
adalah : 

1. Stigma : karena AIDS terutama ditularkan secara seksual, dan karena 
banyak yang diidentifikasikan berisiko terhadap penularan adalah kaum 
homoseksual dan pekerja seks, maka ODHA dihadapkan pada stigmatisasi. 
kebencian, dan penolakan dari orang lain. 

2. Membuka Diri : Mengetahui diri tcrtular HIV, akan membuka sejarah masa 
lalu seseorang kepada orang lain. Misalnya, tcrpaksa berccrita bahwa ia HIV 
positif karena menjadi pekerja seks, padahal keluarga tidak pernah 
mengetahui hal ini sebelumnya. 

3. Ketakutan akan Kematian : mengingat Lematian hukan scsuatu yang mudah 
didiskusikan dalam masyarakat kita. Orang lebih scnang mcredam hal ini 
dibidang membahasnya secara terbuka. Bila orang itu sudah tua, orang bisa 
lebih terbuka namun bila masih muda, masyarakat kita masih sulit 
menghadapinya. Menyaksikan kematian anak muda, mcmhuat kila juga 



mengingat akan ketidakkekalan hidup kita scndiri c.lan bahwa kcmatian t idak 
bisa ditolak siapapun. 

4. Ditinggalkan Orang : Mercka yang tcrkcna pcnyakiL mematikan lain, 
dengan mudah memperoleh dukungan dan cinta kasih c.lari orang lain. 
ODHA, dipihak lain kerap dijauhkan, dilupakan, clan ditinggalkan olch orang 
lain pada saat kebutuhannya akan clukungan orang lain mcnjndi sangat kaut. 

5. Menghindari Masalah Sesungguhnya : scringkali diungkapkannya latar 
belakang terkenanya seseorang pcngiclap II IV akan mcnyangkut pcrilaku 
berisiko yang mungkin sulit ditcrima orang tuanya atau p:1sangannya (Pckcrja 
Seks diluar nikah dll). Mereka bisa shock, marah tidak pcrcaya yang akhirnya 
mengalihkan perhatian mereka dari pcnyakit yang mematikan ini. Pada saat 
keluarga menghindari masalah scsungguhnya, konsclor seringkali mcnjadi 
sumber dukungan satu-satunya. 

Karenannya, tidak jarang mcrcka yang clibcritahukan mcngidap 1-IIV, virus 
penyebab AIDS akan berepons dengan kcmarahan, putus asa (baca : Djaelani; 
Panduan Konseling Test HIV). Mcreka yang tidak profcsional, dapat mcmbantu 
dengan memberikan dukungan pada masa sulit ini dcngan mcngcnali aspck-aspek 
positif yang membuat mereka mau bcrtahan lchih lama, dan mendidik mcrcka 
tentang AIDS secara penuh, ataumcndampingi mcreka mcnghadapi masa sulit ini. 
Konselor perlu mc11jadi diri scndiri. Sclama ia pcduli, clan mcnghargai orang lain 
(pengidap), maka hal ini saja sudah banyak mcmbantu. 

Pertama sekali, seseorang konselor perlu mengatasi masal:lh dalam dirinya 
sendiri berkaitan dengan AIDS. Banyak penelitian yang mcnunjukkan bahwa 
banyak orang yang memiliki komitment untuk mcmbantu mereka yang HIV positif, 
namun banyak asosiasinya dengan mengidap. Hal ini tidak boleh dikesampingkan 
begitu saja, melainkan perlu dihadapi secara sadar <.Ian diatasi agar tidak mcrusak 
kerja mereka sebagai konselor. 

Penting untuk diingat bagi seorang konsclor non profcsional, bahwa mcreka 
sebaiknya tidak berusaha menggali materi yang sifatnya berada di bawah sadar. 
Jangan bermain dengan sistem defene klien (apapun sistem dcfens yang mcreka 
pakai, misalnya rasionalisasi, distorsi fakta, dll), karcna ini sebenarnya adalah 
pertahannan yang terbaik bagi individu yang bersangkutan seperti scorang psikiatcr 
atau psikologi klinis (Kennedy & Charles). Seringkali, konselor yang tidak 
profesional bekerja dengan kelemahan pacla dirinya sendiri dalam upayanya 
membantu orang lain. 



Perhatian sebaiknya diberikctn paclci ctspck kcpribaclian ynng di.snc/:1ri. 
imajinasi, spiritualitas yang dimiliki pcngidctp, yang 111a111pu mcmlnwt pc11giclap 
bertahan lebih lama. 

Keterkaitan antara reaksi fisik clan cmosi scrta pcnycbabnya, mcrupaka11 lrnl 
yang kompleks untuk dikenali tanpa Jatihan profcsirnwl. Jn!Cksi padil sislcm synr:if 
pusat, perlu diingat, mampu memberiki.111 gcjala-gejilfa yung /Ji/a dilihat dari luar 
tampak disebabkan mas;1/ah emosi, meskipun scsungguhnyu disclu1bka11 111asalah 
organik. 

KEJIWAAN ODHA 

Ketika seseorang didiagnosa terkena HIV/AIDS maka hampir sclalu ini 
merupakan pengalaman emosional yang lidak mcnycnangkan. Mcskipun t<..:rkcrw 
perilaku mereka sendiri, diagnosa HIV bisa tcrnsa berat untuk dapat ditcrima. 
Reaksi bisa beragam. Ada yang bercaksi dcngan kemarahan, kctakutan yang amat 
sangat, membantah kebenaran tes, atau kadang, dcngan rcaksi turnpul. 

Dalam situasi ini, konselor pcrlu bcrcspons sccara cmpatik, clan buka11 
simpatik. Bila Anda dapat membaym1gkan "bi/a kcad<wn ya11y, sama tci:jadi pada 
diri saya '', maka Anda baru akan dapi.lt 111cng!u11"p,<1i dun mcm;ihami pcrnsnan 01w1g 

Jain. Penting bagi konselor untuk mclihat diagnosa bukan scbagai 'hukuman mati', 
melainkan scbagai kesempatan untuk mcningkalkan kualitas hidup. 

Sayangnya tidak ada rumusan yang pasti manjur clalam mcnghadapi situasi 
seperti ini. Pendekatan yang bisa membuntu adalah untuk memb;111tu ODHA 
memahami makna diagnosis, ketakutannya berlw/)(111ge111 cengc111 dampak dingno.c;a 
tersebut, serta fakta dan mitos yang 111eli11gk11pi ATDS. Kita bcrhadapan dc11gan 
situasi yang penuh dengan kesedihan. Sedih, merupakan respons wajar terhadap 
kemungkinan hilangnya sesuatu dalam hidup kita - keschatan, orang-orang 
terkasih, gaya kehidupan sebelumnya - dan merupakan proses yang makin 
terungkap dengan semakin berjalannya waktu. 

Ingat bahwa ODHA akan mengikuti proses bcrikut ini (Kubler Ross) clcngan 
tidak mulus dan kadang macet di tahap-tahapan perkembangan l--erikut ini : 

DENIAL: MEMBANTAH 

Reaksi pertama terhadap diagnosa bisa merupakan rasa tidak percaya atau 
membantah kebenaran diagnosa (denial). Denial herfungsi untuk melindungi 
seseorang ketika menghadapi berita yang mengejutkan. Denial memberikan 
kesepatan bagi seseorang untuk meredam pan ik, menyesuaikan diri dengan 



situasinya dan mcmbt:rikannya waktu mcngcmbangkan stratcgi guna mcngcn
dalikan perasaannya. 

Bentuk denial bisa bermacam-macam Ac.la yang mcngatakan tcstnya salah, 
tidak mungkin, dll. Bila mcnghadapi kcnyataan c.lirasa tcrlalu bcrat, maka bisa pula 
ia bereaksi seakan tidak ada masalah apapun clan mcnganggap dirinya l IIV nc. ·.1tif 
atau berusaha melupakannya ("Saya akan bcrpesta 1wnti malan, mcnyuntik obat 
dan bermain dengan cewek") Mengalihkan pcrhatian kcmasalah hidupnya yang 
lain (barn pacar, keluarga dll) juga mcrupakan bcntuk c.lari denial. 

Untuk konselor: Denial itu wajar clan c.lipcrlukan. Ini mcrupakan cara untuk 
menghadapi kenyataan yang terlalu herat clihadapi. Jangan hL·rusaha mcmccah 
danial tersebut terlalu dini. Penting untuk menghargai denial klit!n. Dibutulikan 
kesiapan mental untuk mcngatasi ra~a ccmas <.Ian kctakutannya. 
Penting untuk melihat tanda-tanda bcrkaitan c.lcngan kc.:siapan klicn mcngatasi 
realitas, sebelum berusaha mendobrak denial ini. Bilamana denial bcrlanjut tl!rus. 
juga berbahaya. Perilaku beresiko bisa jadi akan terns dilakukannya (tcrpapar HIV 
berulangkali dapat memperccpat perjalanan kc talwpan AIDS hagi scorang yang 
sudah HIV positif). Didikan klien tcntang makna l-IIV clan AIDS. Peran disini 
adalah melakukan penjajakan dan mcmbcrikan dukuangan yang mt.!ndidik. I Iati
hati, jangan sampai konselor lalu menjaga jarnk sctclah diagnosa positif. Ini 
merupakan denial dari pihak konselor ! 

KET AKUTAN 

Diagnosa dapat menimbulkan kctakutan amat sangat. Ketakutan yang tampil 
pertama umumnya berkaitan dengan kemungkinan pasargan atau anak-anaknya 
juga HIV positif. Rasa malu dan ketakutan homoseksualita~., skandal clan 
penggunaan obat juga bisa menjadi bagian dari reaksi tcrhadap diagnosa Ada pula 
yang kemudian berhenti herhubungan scksual sama sckali karena takut akan 
menginfeksi pa~~ngannya. Masalah yang bcrkaitan dengan ini adalah berkurangnya 
libido, menurunnya fungsi seksual, perse1Jsi maskulinitas clan feminitas, merasa cliri 
tidak menarik lagi, dll. Empati dan penerimaan yang konsistcn dari pihak konsclor 
akan sangat membantu. Awalnya, seseorang tidak dapat mcnerima kcnyataan dan 
merasa kehilanan kendali atas hidupnya sendiri. Setelah penanganan medis, sccara 
perlahan, klien akan memperoleh kembali sebagian kendali dirinya atas hidupnya 

sendiri. 

Untuk Konselor : Membantu menyuarakan ketakutannya dan ketidak pastiannya 
berkaitan dengan AIDS dan konsekuensi yang potcnsial dari AIDS. Bagi bebcrapa 
pasien, konselor bisa merupakan satu-satunya orang yang tiduk mcngkritik, dan 



tidak menghakimi. Penting untuk mcnjaga sikap ini pacla konsclor. Kctcrlmkaan 
klien juga dapat membuat ketakutan konsclor muncul ke pcrmukaan, diantara11ya, 
ketakutan tertular entah karena besin atau airmata atau scntuhan, takut mati, takut 
ditinggalkan, dll. ~.emua yang bcrkaitan dcngan rasa kchilangan yang pcrnah 
dialami konselor itu sendiri. Rasa tidak bcrdaya dan pcrasaan moralistik dan sikap 
membenci klien, adalah bagian dari reaksi konselor. Rcprcsi dan denial, scrta sikap 
menghindari dari pihak konselor, muncul scbclum ko11sclor dapat menunjukkan 
empati. 

KEMARAHAN 

Denial dan ketakutan, bisa diikuti dengan kemarahan, meskipun kemarahan 
mungkin pula untuk muncul di tahap-tahap lain. Kemarahan ini hisa ditujukan 
pada penyakit itu sendiri, atau kepada keluarga, pasangan. Tuhan atau orang 
linnya, atau kepada gaya hidup yang menyebabkannya tertular HIV. Acting Out 
kerap terjadi pada tahap ini (sengaja mcnulari orang lain, dll). Sifat narasistik juga 
bisa keluar pada tahap ini (marah pada diri sendiri, marah pacla rasa tidak berdaya 
mereka dan marah pada berkurangnya kendali pribadi mereka). Kadang 
kemarahan ini diarahkan pada si konsclor. 

Untuk Konselor : Perlu hati-hati mengatasi kcmarahan ini. Pikiran irasional yang 
muncul dan kemaraha perlu diatasi. Namun sctclah cliatasi, klicn pcrlu dibantu 
agar tidak jatuh pada perangkap emosionalnya dan bcrpikir bahwa kalau ia ticlak 
melakukan perilaku resiko lagi, diagnosanya akan berubah. 

DEPRESl 

Kesedihan yang belum lengkap dan kesedihan yang rumit - ditandai dcngan 
ketidak hadiran kesedihan sesudah denial, kemarahan, clan kcmudian "tawar
menawar" dan penerimaan, bisa menimbulkan depresi. Orang kerap tcrlalu ccpat 
berpikir bahwa depresi akan muncul langsung sctclah diagnosa yang hcrsilat 
mematikan (Contohnya mengatakan dalam hati "Kalau saya tcrkcna AIDS saya 
juga pasti akan depresi !"). Sangat penting untuk mcnyac.Iari bahwa deprcsi ada/;ih 
respons yang tidak sehat tcrhadap kemungkinan hilangnya sc:suatu. Kescdihan, 
preokupasi pada perubahan yang mungkin terjadi dan meninjau kchidupan yang 
telah dijalani sebelumnya adalah hal yang wajar. Dcprc..:si tidak tcrmasuk wajar ! 

Depresi membawa beban kejiwaan yang mampu mcngnyak inti pribadi itu 
sendiri. Tanda-tan.danya adalah tidak bisa tidur, hilangnya nafsu makan, rasa ticlak 
berdaya dan putus asa, hilangnya semangat, rusaknya harga diri, kclclahan yang 



kronis, berkurangnya konsentrasi, mcnarik diri, isolasi, bcrkura11gnya lihido, dan 
pikiran hendak bunuh diri. 

Untuk Konselor : Pe11ti11g 1111t11k dapat mcml":c/akan rwm scclih y;u1g mcndalam 
dengan dep1·esi ! Pc ran yang perlu d iambi I adalah mc11jadi fas ii isator, clan 
mengizinkan klien untuk mcngungkapkan kcscdihannya sccara tcrbuka dcngan 
bersikap penuh empati. Kerap klicn akan mcngungkapkan hahwa karcna AIDS ia 
tidak akan sempat memenuhi impian dan cita-citanya. l lati-hati agar tidak kcmbali 
ke tahap denial ! Konselor perlu membcrikan tcmpat dimana klicn c.lapal 
mengungkapkan kcmarahannya sccarn aman (aman bagi konsdor c.lan bagi klicn). 
Namun, jangan sampai terlcpas dari tugas Anda. Konselor yang tidak profcsional 
kerap terdorong untuk membantu mcnghilangkan bcban kcscdihan klien. Ingat : 
Klien berhak untuk sedih, marah. Menc.lorong agar deprcsi ini scgcra selcsai bisa 
justru merusak perkembangan kejiwaan yang perlu tcrjadi. Namun mcngungkapkan 
kemarahan, perlu diberikan batasan. Dampak negatif dari kemarnhan dapat hcrupa 
depresi "kosong" atau agresi yang diarahkan pada diri scndiri (mcngancam akan 
bunuh diri). Kerap konsclor bisa terjebak dan tcrbawa kc dalam frustasi dan 
ketidak berdayaan, serta kemarahan. Kcscdiaan diri untuk lchih sering hcrtcmu 
dengan klien. 

TAWAR - MENAWAR 

Tawar menawar apat dipahami sebagai jcnis dari denial a tau lebih khususnya 
sebagai bentuk pemikiran magis. Namun tawar-mcnawar mcrupakan lane.la hahwa 
klien ODHA sudah menerima diagnosa, meski ada denial yang bertahan yang 
kerap juga dapat menimbulkan perasaan yang sama pada si konsdor. lni hams 
dikenali dengan selera agar tidak merusak proses pada diri klicn ODI IA. 
Contohnya : mencari jamu yang dapat mcny(.;mbuhkan AIDS , dan hila scnrnuh 
akan hidup lebih baik dan berhuat baik. Disini, kcr;.p mcncari dan bcrnbal kl! 
dukun masuk ke ceritera pengidap. Sayangnya. ini bisa mcn!!hambat prmcs 
penerimaan klien akan masalahnya, dan tidak jarang, berakibat pada kematian 
klien (karcna diminta dukun untuk menghl.!ntikan pcmakaian ohat dari doktl!r agar 
obat sang dukun bisa bekerja lebih baik). 

Untuk Konselor : Klien yang deprcsi mungkin mem\!rlukan c/11k1111gan spc.o;ifi'k. 

Klien yang depresi khususnya mercka yang sudah mcnunjukkan gcjala-gcjala 
seperti membayangkan cara untuk membunuh diri yang paling disicn. Pl!rlu 
dievaluasi oleh psikiater atau psikolog, dan mungkin perlu dirumah sakiLkan untuk 
pemantauan intensif. 



PENERIMAAN 

Penerimaan terhadap diagnosa HIY/AlDS hcrmakna hahwa klien tdah 
menerima masalah-masalah yang berkaitan dengan dirinya yang sudah positif/ 
AIDS. Penerima penuh ditandai dengan ketiadaan denial, kcmarnhan, acting out, 
usaha tawar menawar, dan depresi. Pada tahapan ini, ODHA suclah bisa cliajak 
untuk merencanakan masa depannya, berkaitan dengan upay;:i yang masuk aka! 
untuk memenuhi impiannya, menulis surat warisan, mcmbuat rcncana pemakaman 
(bila perlu). Ini adalah waktu bagi ODHA untuk mengkonsolidasikan hubungannya 
dengan orang lain, dan memperbaiki hubungannya dengan teman-tcman clan 
anggota keluarganya. Tidak jarang, mereka menenangkan teman dan anggota 
keluarganya menghadapi kemungkinan riel bahwa ia akan meninggalkan mcreka 
terlebih dahulu. 

Penerimaan juga merupakan penyadaran bahwa penyakit ini bukanlah 
merupakan hukuman terhadap gaya hidupnya. Bila proses bcrjalan sebagaimana 
seharusnya, ODHA dapat melihat peran dirinya di dalam rencana besar dunia dan 
kehidupan dan munculnya kesadaran yang lebih mcndalam berkaitan dcngan 
spiritualisme hubungannya dengan Tuhannya dan bagaimana mcnerjemahkan 
hubungan tersebut dalam hubungannya dengan sesama manusia. Jika ODl-IA 
sudah menerima keadaan dirinya, maka ia sudah siap mcmbuat pilihan yang pcnuh 
sadar tentang apa yang dapat dilakukan kemudian : bagaimana clengan anak
anaknya, pasangannya, warisan, dokumen-dokumcn penting, dan apapun yang 
perlu dan dapat segera dilakukan setelah ia sakit parah dan akhirnya meninggal. 

Untuk Konselor : Pengalaman konselor tidak akan jauh herbcda dari klien. 
Hubungan konselo dan klien yang sudah sebegitu dekatnya dcngan berlalunya 
waktu akan membuat konselor merasa adanya keterikatan batin dengan klien. 
Seringkali timbul "rasa bersalah karena masih hidup" (survivor guit). "Tidak adil 
dia meninggal terlebih dahulu dia masih muda dan haik ....... .'· Kon·selor perlu 
mengatasi dan menyadari masalah pribadinya berkaitan dengan semakin sakitnya 
klien dan semakin dekatnya klien tersehut dengan kcmatian. Ia perlu mengatasi 
ketakutannya sendiri akan kematian. Kerap, konselor juga mulai meninjau kualitas 
kehidupannya sendiri : apakah mereka hidup scbaik yang seharusnya ? Sempatkah 
mereka merealisir impian dan cita-cita hidup mereka ? 

Sekali Iagi, masalah terapeutis yang dihadapi seseorang yang sudah mcnginjak 
tahapan AIDS jauh berbeda dari mereka yang baru dinyatakan positif. Meskipun 
dari denial ke penerimaan dibutuhkan waktu yang cukup Jama. Tidak jarang, klien 
tidak sempat mencapai tahapan penerimaan ketika menutup usia. Masalah yang 
diungkapkan di atas, baru merupakan aspek 'coping' dari diagnosa. Untuk saat ini, 



saya merasa bahwa cukup bagi kita untuk memahami c.lahulu c.lampak c.lari diagnosa 
dan apa yang perlu kita perbuat berkaitan c.lcngan hal tcrsebut. 

Sayangnya, tidak ada rumusan mcngcnai pcndckatan hagaimana yang harus 
kita Iakukan intinya, menjadi konsclor menurut : 

1. Kemampuan mendcngar yang haik 
2. Kemampuan empati 
3. Pendckatan manusiawi 

lni adalah pendekatan yang disarankan. Mcnjadikan manusia, scbagai 
manusia. Menyadari, bahwa pada dasarnya manusia mcngetahui masalahnya scnc.liri 
dan memiliki kemampuan untuk mcngatasi masalahnya scndiri, dan kita 
membidangi lahirnya pemecahan yang tidak maladaptif. Kita l>crtugas untuk 
mengetuk- nurani dan bukan menceramahi nurani ! Tuhan sud<1h mcnciptakan ha ti 
nurani bagi manusia dan apakah Anda perlu pcnccramahi hati nurani yang 
sudahdiciptakan Tuhan ? Hal yang paling membantu dalam mcncekati orang lain 
adalah dengan bertanya dan bertanya, bukan menjawab dan mcnjawabkan ! 

MENDEKATI MEREKA DENGAN PERILAKU BERESIKO TINGGI 

Prasyarat untuk dapat membuat orang mengambil tidak pencegahan adalah 
dengan pendidikan faktual. Tingkatan pertama untuk AIDS sclalu adalah : 
AJARKAN ORANG TENTANG AIDS SECARA FAKTUAL DAN TRANSPARAN. 
Ini sudah tentu menuntut si 'pendidik' untuk paharn benar tentang AIDS bukan 
tahu-tahu sedikit t~ntang AIDS dan sok tahu. Ini yang sulit. Kadang orang tidak 
tahu sebatas mana pengetahuannya sendiri, dan terutama, sebatas mana 
ketidaktahuannya. 

Pendekatan massal melalui media massa, poster dan lain-lain memang baik, 
namun tidak ada yang dapat menggantikan kecluduk.rn pendckatan interpersonal 
yang lebih debt dan pribadi. Sentuh pundak seseorang dan bcrbicara. Ini sutlah 
tentu berbeda dengan bila kita berkoar-koar di radio. Tiap manusia itu unik dan 
memiliki persepsi dan tingkat pemahaman serta kcyakinan yang bcrbeda-heda. 

Ada baiknya untuk menyadari bahwa selama ini AIDS dijadikan momok yang 
menakutkan (lihat gambar-gambar poster yang herkaitan dengan AIDS yang 
banyak menggambarkan kuburan atau tengkorak). Seharusnya, AIDS diperkenan
kan sebagai penyakit (medis) dan bukan tengkorak. Akibat dari pendekatan yang 
menakut-nakuti ini yang sebenarnya justru sangat mcnghambat upaya kita 
meningkatkan kesadaran orang akan AIDS), orangakan menutup kuping untuk 
merasa aman. Reaksi kejiwaan yang terjadi yang tcrjadi adalah, DENIAL atau 



penolakan fakta. Kalau saya tanyakan kcpada pcserta sckarang juga apakah Anda 
mungkin tertular HIV, maka paling tidak 90% a tau le hi h tinggi lagi akan 
mengatakan "tidak mungkin". Ini bentuk dari denial. Dan ini, bukan hanya terjadi 
di ruangan ini saja. 

Dancel di atas muncul dalam bentuk bcrhagai jenis pcrnyataan : 

1. Saya hanya berhubungan seksual dengan pasangan tctap saya saja (denial, 
pasangan saya mungkin bcrmain dengan orang lain, atau mempcrolch 
transfusi darah yang tidak bersih dari kcluarganya kctika kecelakaan, kdika 
melahirkan, dll - padahal siapa yang tahu pcrilaku saudara yang membcrikan 
darah itu ?) 

2. Saya bisa memilih pasangan yang bcrsih, dan pa:-.angan saya bukan pasangan 
bayaran, dan tentu dia setia pada saya (denial bahwa pasangan mungkin saja 
bermain dengan orang lain dan mana mungkin dia ceritcra ke kita ? Atau, 
memperoleh transfusi darah yang tidak bersih). 

3. Saya selalu minum obat Tetracycline schelum dan scsudah hubungan scks 
(denial, AIDS tidak dapat diccgah cJengan Tetracycline maupun suntikan 
penicilin dan kurang pcngetahuan). 

4. Saya tidak main dengan sembarang orang (tidak hams scmharangan, cukup 
sekali hubungan scks dengan pcngidap sudah memungkinkan terjadinya 
penularan, meskipun pengidap tampak sehat dan gcmuk), ell!. 

5. Saya berilmu dan kebaL Untuk AIDS saya juga kcbal. 

6. Ada dukun ! Dukun kita hebat ! 

7. AIDS cuma penyakit orang bule. 

8. Kitakan bisa lihat siapa yang sudah AIDS yang belum (padahal yang HIV 
positif tidak akan kelihatan dari penampilan luar). 

9. Negara kita berbudaya luhur (idealnya, namun dari jaman dahulu ada upeti 
dalam bentuk wanita, selir, dll. dan Des pod bany'1 k bcrh ubungan dcngan 
praktek prostitusi yang kok banyak pengunjungnya dan s•dit diilangkan, 
budaya homoseksual pada reog Ponorogo, dll. Ini juga budaya kita hukan 
budaya Thailand atau Amerika kan ? Ingat : budaya artinya secara definitif 
adalah cara hidup, kebiasaan, gaya hidup, keseharian, hal yang acla di 

masyarakat). 

Entah bagaimana, budaya kita kerap merupakan budaya menakut-nakuti dan 
pamili dibandingkan budaya faktual. "Awas di luar malam-malarn, nanti ditangkap 



genderewo !". Awas main di luar nikah. nanti kena AIDS!" (padahal scorang hisa 
terkena didalarn hubungan perkawinan, karena pasangannya yang sclalu main 
dengan orang lain di luar sepengetahuannya, atau ia tcrkena transfusi darnh yang 
tidak bersih ketika melahirkan. Ini yang perlu kita sadari. Jangan menakuti, karcna 
justru akan meninggalkan tingkat denial ! 

Jadi bila orang sudah takut, apa yang bisa kita Iakukan '! 

1. Tanyakan pemahaman mereka tentang AIDS dan lihat mitos clan fakta yang 
pada orang bersangkutan. 

2. Luruskan mitos dan berikan fakta yang hcna1 mengcnai HIV clan Al DS 
sehingga orang paham benar. 
Dengan dcmikian, ketakutan menurun c.lan kcmungkinan denial berkurang. 
Jelaskan : 
Apa itu HIV, dan apa itu AIDS 
Bagaimana AIDS menular dan tidak menular 
Mengapa perlu mclindungi diri 
Bagaimana melindungi diri 

3. Berikan alternatif dan jalan untuk melindungi diri sccara lcngkap, yiettu: 
A : Abstinensi (Syukur bila mampu) 
B : Baku Setia (Syukur kalau mampu) 
C : Condom (lebih baik dibanding menulari pasangan clan orang lain kalau 

tidak bisa keduanya). 

Penting untuk tidak mcmberikan sensor. Kita rcrlu mcmpcrdayakan orang 
unt~1k melindungi diri dan mengapa perlu mclindungi c.liri. 1\pa mungkin kita 
bicara pada seseorang pekerja seks dan memintanya untuk ahstincnsi. Ideal. 
tapi prosesnya tidak smudah membalikkan tangan ! 

4. Lihatlah lingkungan apakah pcrlindungan mudah terscc.lia (misalnya di 
lokalisasi, mudahkan memperolch kondom herkualitas yang mcrcka sukai '?) 

Kalau tidak, carikan pemecahannya. 

5. Penting untuk menjaga pesan agar bcrsifat pribadi clan kaitan c.kngan 
kehidupan orang yang bersangkutan sejauh yang ia :elah ceritakan. 

6. Beri dukungan terhadap perubahan perilaku yang tcrjadi secara kontinyu 
yang paling penting setelah mengubah perilaku aclalah untuk terus 
memberikan semangat agar tetap memperhatikan perubahan perilaku yang 
sudah terjadi. 

7. Selalu PENTING bersikap terbuka dan tidak punitif dalam menghadapi 
orang lain. bila Anda punitif maka kcnyataan akan disembunyikan dari Anda 



dan Anda akan hidup dalam ilusi bahwa Anda telah bcrhasil mengubah 
dunia! 

PENYELENGGARAAN KONSELING 

Sedikit banyak Anda sudah memiliki gambaran mengenai penyelenggaraan 
konseling dalam makalah ini secara garis besarnya : khususnya pada hutiran 5 dari 
jawaban terhadap tujuan. Untuk penyelenggaraan konseling sebagai program, 
bacalah bacaan penyerta paper ini : yaitu Panduan Konseling Test HIV. 

AKHIR KATA 

Ingat berkaitan dengan tujuan, saya ingin mengingatkan hal terdasar. Tidak 
ada kelompok resiko melakukan hal-hal yang dapat menularkan virus AIDS. 

Selama AIDS dijadikan masalah orang lain atau kelompok tcrtentu, maka 
masyarakat kita akan selalu hidup dalam DENIAL. 

Denial sangat berbahaya bagi kesehatan k.ita semua ! 

Perlu disadari bahwa menjadi konsclor AIDS membutuhkan komitmcn yang 
sangat tinggi, merupakan tugas yang sangat menuntut dilihat c.lari scgi fisik, mental, 
emosi dan spiritual kita. Bagi mereka yang benar-hcnar hcrminat, bckcrja di bidang 
AIDS bisa sangat memuaskan secara batin. Namun anda, hila ingin menjadi 
konselor perlu bertanya ke daiam diri anda sendiri : 

Apakah anda jujur ingin menjadi konselor Atau karena ditugaskansaja ? 

Kalau jawaban Anda adalah yang pertama, yang dibutuhkan hanyalah 
minatbesar untuk belajar dan selalu belajar. Anda tidak pcrlu ahli, tctapiAnda 
berminat dan sungguh peduli pada orang lain. 

Bila jawaban Anda adalah yang terakhir, lcbih haik hagi semua Anda 
mengundurkan diri dan memberikan tugas ini kepada orang lain. Jangan lakukan 
ini setengah-setengah dan jangan bermain dengan jiwa orang lain ! 
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Penutupan Lokakarya 
Bagian Sumber Daya Fasilisator 

CARA MENGGUNAKAN BUKU PEDOMAN INI 

Selamat datang pada Pelatihan Konselor Penanggulangan HIV/AlDS. 
Mungkin dengan melihat ukuran dari buku modul ini, anda bertanya-tanya 
bagaimana menggunakannya. Halaman-halaman berikut ini akan membantu ancla 
agar mengerti disain, kegunaan dan fungsi yang telah ditetapkan dari alat pclatihan 
ini. 

Buku modul ini telah dikembangkan sebagai sebuah program pclatihan lima 
hari yang lengkap. Pemakai-pemakai modul ini harus mcnyclcsaikan Program 
Pelatihan lima hari sebelum menjalankan Pelatihan Konsclor scndiri. Mungkin ac.la 
penatar-penatar terampil dan berpengalaman yang tanpa pelatihan terscbut akan 
mampu memakai buku modul ini setelah membaca isi, dan mcnjalankan pclatihan 
ini dengan persiapan yang cukup matang. 

Peserta yang menyelesaikan pelatihan ini diharapkan akan rnampu mcnawar
kan dan memberikan "Konseling Penanggulangan HIV /AlDS di tingkat dasar. 
Mereka selanjutnya akan mampu : 

• 

• 

• 

• 

Merp.bantu orang-orang dalam mempelajari perilaku pribadi yang menempat
kan mereka pada resiko terinfeksi HIV/AIDS. 

Membantu orang-orang untuk mengidentifikasi perilaku tertentu yang akan 
mengurangi atau menghilangkan resiko terinfeksi HIV/AIDS 

Membantu dan mendukung orang-orang sewaktu mengambil keputusan 
untuk memakai perilaku yang Jebih aman. 

Mendukung o :ang-orang dalam mempertahankan perilaku yang lebih am an 
tersebut. 

DISAIN BUKU PEDOMAN. 

Buku modul ini telah dibagi menjadi beberapa hagian modul dan tiap-tiap 
bagian dijabarkan dalam sebuah modul yang sama. Dalam tiap modul anda akan 
menemukan ·: 



NAMA MODUL 

GOAL 

OBJEKTJF 

I S I 

METODOLOGI 

Dalam scbuah kotak. 

Mencantumkan tujuan umum dari modul itu. 

Menggambarknn tujuan khusu~ dari mm.Jul itu 
dalam bcntuk hasil yang dapat dicapai okh 
para pcscrta. 

Mcncantumkan hcrhagai p~ngctahuan dan 
kctcrampilan dari modul. 

Mcnggambarkan bcrbagai mctodc pcndidikan 
dan kelompok yang digunakan dalam modul 
untuk mcnciptakan lingku11gan pcngajaran 
yang tcpat scpcrti yang dibutuhkan 

CATATAN BAGI FASILISATOR: lnstruksi bcrtahap bagi fasilisator mcngc11ai 
bagaiman mcrcncanakan, mcmpcrkcnalkan, 
melaksanakan dan menutup modul itu. 

BAGIAN SUMBER 

Pada akhir ini terdapat sebuah bah yang memuat sumber modul yang tclah 
ditandai. Fasilitator program yang merencanakan dan mcmhuat fotokopi scmua 
modul yang diperlukan; sebelum menjalankan pclatihan. 

MERENCANAKAN PELATIHAN KONSELOR 

Tidak ada pelatihan yang efektif tanpa percncanaan yang baik. Ada bcbcrapa 
syarat perencanaan yang harus diselesaikan scbclum menjalankan pelatihan ini. 
Syarat-syarat tersebut ialah : 

1. Tempat pertc.muan program haruslah cukup luas untuk mcnampung para 
peserta program anda, papan tulis, kursi-kursi, mcja dan sisa ruangan yang 
masih memungkinkan gerakan-gerakan bebas di sekitar ruangan. Scbagian 
latihan-latihan dalam paket ini akan memerlukan tempat kosong yang agak 
luas di tengah-tengah ruangan. 

2. Anda akan memerlukan antara scpuluh samp?i duapuluh pescrta agar 
program ini dapat berjalan seefektif mungkin. Penentuan peserta ini 
tergantung kepada individu atau organisasi yang menjalankan program, akan 
tetapi pertimbangan yang matang hams diberikan kcpada kcmampuan 
peserta untuk menggunakan ilmu pengetahuan mercka yang baru setelah 
mereka menyelesaikan program. 



3. Anda akan memerlukan : 

Sebuah papan tulis atau white board dengan spidol. 

Kertas flip-chart dan spidol. 

Foto kopi semua hand-out dan matcri sumber yang dijelaskan pada modul. 

4. Anda akan memerlukan jasa katering atau mcnganjurkan pcserta pclaLihan 
untuk mengatur sendiri makan siangnya. 

5. Anda perlu merencanakan dan memiliki sebuah klinik yang akan clipakai 
untuk praktek konseling selama satu setengah hari. Untuk mendapatkan 
klinik ini anda perlu merundingkan lebih awal. Agar cfektif, klinik itu harus 
mampu menyediakan antara tiga sampai scmbilan konseling untuk sctiap 
pasangan konselor. Praktek konscling harus dilakukan bcrpasangan. 

6. Anda perlu membaca seluruh program sebelum mcmulai pclatihan, lalu baca 
tiap modul dan sesi-sesi sebelum hari presentasi. ANDA l-1.\RUS MENYE
DIAKAN WAKTU YANG CUKUP UNTUK MEMPEL.AJARI SEMLJA 
MODUL DAN MEMPRAKTEKKANNYA SEBELUM PRESENTASI 
SEBENARNYA DALAM PELATIHAN. 



MODUL 1 LATIHAN WILDFIRE (Penyebaran Cepat) 
(Modul ini harus dilaksanakan sesuai dengan 
norma agama dan tradisi setempat) 

DASAR PEMIKIRAN: 

Konscling pcnggulangan HIV/AIDS mcmcrlukan pcngcrtian y.mg khusus dari 
konsclor mcngcnai huhungan· yang rumit antara individu, kcluarga. 
masyarakat sccara kcscluruhan (:an HIV ilu scndiri. Pcnting bagi konsdor 
unluk mcngalami bagaimana rasanya pcndcrita HIV/AIDS dikctahui orang 

lain, agar dapat mcmbentuk rasa kctcrikatan prihadi dan mcngerti scl·ara 
pcnuh pcnyakit itu dan pcngaruhnya. 

GOAL: 

Membei cfek keterikatan prihadi di kalangan pcscrla agar mcrcka 
mengembangkan tanggung jawab secara prihadi dan profesional pada 
masyarakat dan klien mereka. 
Mengembangkan pengertian mengcnai masalah-masalah kita/mereka yang 
timbul akibn wabah. Topik yang dapat dipertimbangkan bila peserta 
memberi konseling pada klien mereka itu membcri penyuluhan pada 
masyarakat. 

OBJEKTIF: 

Dengan selesainya modul ini peserta akan : 

• 

• 

• 

• 

IS I: 

Mengembangkan pengertian yang luas mengenai cepatnya penularan 
HIV. 

Mempelajari beberapa informasi yang faktual mengenai HIV, cara 
penularan, dan cara menghentikan penularan melalui hubungan seksual. 

Secara pribadi mengalami bagaimana rasanya dipaparkan atau terinfeksi 
HIV melalui perilaku seksual. 

Mengidentifikasi dan mulai menyelidiki masalah-masalah terkait untuk 
mendukung individu dan masyarakat yang terkena infeksi. 

Isi penting selama latihan wildfire adalah : 

1. Ada tiga cara penularan, tapi sebagian bcsar penularan terjadi melalui 
hubungan seksual 

2. Keperluan untuk merubah perilaku individu untuk menghentikan 
penularan HIV. 



3. Keperluan untuk berbicara tcrbuka dan jujur dcngan pasangan-pasangan 
seksual. 

4. Perbedaan antara infeksi HIV dan AIDS. 

5. Dampak positif dari mengetahui status HIV sescorang. 

6. Dukungan yang dibutuhkan olch mercka yang tcrinfoksi HIV. 

7. Kecepatan penularan HIV. 

8. Masalah-masalah yang berhubungan clengan keputusan untuk mclakukan 
pemeriksaan HIV. 

9. Kegelisahan yang dirasakan sclama mcnunggu basil pcmcriksaan. 

10. Arti hasil pemeriksaan yang positif dan ncgatif. 

11. Masalah-masalah diskriminasi. 

12. Sekali orang tcrinfeksi, maka tcrinfcksi seumur liidup dan clapat 
menularkan virus pada orang lain mclalui pcrilaku mercka. 

13. kcperluan akan kepercayaan. 

METODOLOGI : 

Simulasi dan diskusi. 

WAKTU YANG DIPERLUKAN: 

1 jam 30 menit. 

CATATAN BAGI FASILITATOR : 

MODUL 4 : WILDFIRE 

BAHAN YANG DIPERLUKAN: 

• 

• 

Ruangan lantai yang cukup h•as sehingga semua p~serta dapat bcrdiri 
membentuk lingkaran kursi-kursi yang cukup hagi pcscrta, yang <.liatur 
membentuk lingkaran. 

20 amplop, masing-masing berisi kartu. Separuh bagian dari kartu-kartu 
tersebut ditulis "POSITIF" dan separuhnya lagi ditul is "NEGA TIF". 

PESERTA: 

Minimum 10 dan maksimum 25 orang. 



METODE 

INTRODUKSI 

Pergunakanlah dasar pemikiran dan objcktif yang tdah discbutkan untuk 
memperkenalkan latihan. Mintalah scmua pcscrta untuk mcnyctujui no1111a 
kepercayaan berhubung sifat dari latihan yang prihac.li clan kcmungkinan 
penyingkapan informasi pribadi setelah latihan bcrkcmbang. 

PENDEKATAN LANGKAH DEMI LANGKAI-I. 

1. Mintalah semua peserta untuk bcrc.liri mcmbcntuk lingkaran, <inda 
sebagai fasilisator tetap di tcngan. 

2. Dekati scseorang peserta dan bersalamanlah, bcritahu scluruh p1. . ."'icrta 
bahwa dalam latihan ini scbuah salaman sama artinya dcngan nu.:lakukan 
hubungan seks yang tidak aman. (Scbagi.li contoh '"Kila scbcnarnya 
bukan bersalaman, tapi sedang mclakukan hubungan scks yang t ic.lak 
an1an"). 

3. Samhil terus memegang tangan pcscrta, jclaskan bahwa anda tcrinl"cksi 
HIV. Secara intelektual anda mungkin tic.lak talrn l>ahwa anc.la tcrinl"cksi 
karena anda belum diperiksa. Untuk latihan ini kita pcrlu suatu cara 
untuk menunjukkan seseorang terpapar lerhadap HIV, dan schuah 
garukan kecil pada ·telapak tangan selama hcrsalaman aclalah cara yang 
dipilih (Tekanlah bahwa garukan itu hanya mcnunjukkan paparan 
terhadap HIV dan belum terinfeksi). 

Demonstrasikan garukan kecil pada orang yang anda salami kcpada 
seluruh peserta. Jelaskan bahwa bila orang ini bcrsalaman dcngan orang 
lain, mereka harus menggaruk telapak tangan orang yang c.liajak 
bers~laman untuk menyatakan terpapar terhadap I-JIV. 

4. Hentikan salaman anda, beritahu peserta bahwa ini hanya contoh dan 
pada saat ini mereka belum terpapar tcrhadap HIV. 

5. Beritahu peserta bahwa mereka akan diminta menutup mata dan anda 
akan berjalan-jalan di dalam lingkaran, dalam waktu itu ancla akan 
menyentuh pundak seseorang. Orang ini akan tcrinfcksi HIV. 

Orang yang pundaknya anda sentuh ini ticlak boleh mcmbcitahu anggota 
kelompok lainnya. Tapai dia akan menggaruk telapak tangan orang lain 
yang bersalaman dengannya. Tekankan bahwa jika selama latihan ini 



anda digaruk tclapak tangannya, maka antla haris mcnggaruk tclapak 
tangan seua orang yang bersalaman dcngan anda. 

Ingatlah lagi pada kelompok bahwa sctiap kali mcrcka bcrsalania11 
mereka sedang melakukan huhungan scks yang tidak aman. 

6. Setelah anda menyentuh pundak scscorang, mintalah pcscrta untuk 
mcmbuka matanya dan lihat jika mcrcka dapal mcnunjuk scscuran~ 
orang yang telah disentuh, "tcrinfcbi HIV"". Tunjukkanlah bahwa anda 
tidak dapat mcngetahui apakah scseorang lcrinf cksi a tau tidakhanya 
dengan cara melihat. 

7. Mulailah berdiskusi mengcnai bagaimana pcrn.saan pcscrta waktu amla 
berjalan-jalan dalam lingkaran. Tunjukkanlah bahwa dalam pcrmainan 
sckalipun orang tidak mau cliscntuh atau c.lianggap tcrinfl..!ksi I !IV. 

DARI SINI SAMPAI AKHIR LATIHAN, TEKANKAN PAT)A 
USAHA MENDAPATKAN INFORMASI MEMBER! INFORMASI. 

8. Ingatkan kembali kcpada pcscrta bahwa ada :-.escorang yang tclah 
discntuh (tcrinfcksi HIV), dan kctik;1 latihan m11lai orang i11i ;il;:lll 

mnggaruk tclapak tangan orang-oranµ yang 111.:1salaman tl1.·11).!a1111yi1. 

Instruksikan pada peserta bahwa hila sdarna latihan tclapak tangannya 
digaruk, maka setclah itu mcreka pun ;1kan menggarnk tclapak liln!.!.all 
orang yang bersalaman deng;11111ya. 

9 .. Berikan instruksi latihan lagi hila c.lipcrlukan dan tetapkan herapa kali 
harus bcrsalaman : 
10-15 pcscrta "sarnpai 3 kali bcrsalaman saja"". 
15-25 Peserta "sampai 4kali bcrsalaman saja ". 

10. Keluarlah dari lingkungan dan mintalah pescrta mulai hcrsala111a11. tapi 
sebutkan lagi hanya sampai angka yang c.litl!tapkan. 

11. Setclah hcrsalaman sclcsai. rnasuklah kemhali ke lc11gah lingkaran. 
Tanyakan : "Apakah ada sescorang yang mcmilih 1111tuk tidak ber
salaman?" 

Tunjukkanlah bahwa scmua orang dapat mc11c11Luka11 pilihannya sencliri 
dalam melakukan hubungan scks yang tidak aman, dan tidak mclakukan 
hubungan seks adalah salah satu pilihan tcrscht.t. 

Mintalah semua yang digaruk telapak tangannya dan yang clisentuh 
pundaknya untuk maju selangkah kc dalam lingkaran. Scrnua yang 



telapak tangannya tidak digaruk dirninta untuk kcmhali pac.la tcmpat 
duduk masing-masing pada lingkaran yang sebelah 111ar. 

12. Ajaklah orang-orang pada lingkarnn dalam untuk duduk dilantai, atau 
kalau perlu membawa kursi scndiri. Jclaskan bahwa untuk Iatihan ini 
orang-orang pada lingkaran dalam telah mcncliti k1.:mbali pcngalaman 
seksual mercka selama sepuluh tahun terakhir clan sampai pada 
kesimpulan bahwa mereka telah sampai pada rcsiko terinfcksi HIV pacla 
tingkat pengalaman seksualnya. 

Jelaskan bahwa yang ada di lingkaran luar juga tclah mencliti ulang 
pengalaman seksual mereka dan menyimpulkan bahwa mcreka bclum 
sampai p..ida terinfeksi HIV mclalui pcrilaku seksual mcrcka. 

PENTING SEKALI PADA TAHAP /NI UNTUK MEMBEU.ITAJ-/U 
KELOMl'OK: 

"APA YANG BARU SAJA ANDA LIJ-IA'I' DAN ALAMI DIKENAL 
DENGAN NAMA SITUASI KELOMPOIC'. MAKSUDNYA. KETEf~
PAPARAN PADA HIV YANG CEPAT TERJADI KARENA 
PASANGAN-PASANGAN SEKSUAL DIPILIH DARI KELOMl'OK 
ORANG TERTENTU, JAR/NGAN SEKSUAL YA.NG TERTUTUP. 
APABILA JARINGAN SEKSUAL ITU TERBUKA. DIMANA ADA 
KESEMPATAN UNTUK BERHUBUNGAN SEKS DENGAN 
ORANG LAIN DI LUAR KELOMPOK. RES!KO PADA KETER
PAPARAN TAK AKAN SETINGGI ITU DAN PENULARANNYA 
JVGA TIDAK SECEPAT ITU". 

Tanpa membuat ini jelas bagi pcscrta, hcherapa mungkin akan 
terpancing untuk bertanya apakah dipcrlukan intcrvcnsi berhuhung 
cepatnya paparan terhadap HIV dan sifat pcnyebaran yang merajalcla. 

13. Dimulai dengan lingkaran sebelah luar, mulailah diskusi mcng.l!nai 
baga:mana rasanya duduk dalam lingkaran luar atau lingkaran dalam 
pada tahap ini. 

PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

a. Lingkaran luar - apa pendapat anda mcngcnai mcrcka yang sckarang 
duduk di tengah ? 

b. "Lingkaran luar" - perbuatan apa yang berbcda dengan perbuatan 
yang dilakukan mereka yang di tcngah ? 



c. "Lingkaran dalam" - apa yang ancla pikirkan sckarang sctclah 
mengetahui anda mungkin terinfcksi HIV ? 

d. "Lingkaran dalam" - apaJ.-ah anda akan mcmbcritahu sescorang 
bahwa anda mungkin· terinfeksi dan siapa ? 

e. "Lingkaran dalam" - apa yang anda pcrlukan pada tahap ini ? 

f. "Lingkaran dalam" - apakah anda akan mencruskan mclakukan 
hubungan seks yang tidak aman ? Jangan lupa mengingatkan peserta 
bahwa pada tahap ini yang tcrjadi hanyalah paparan terhadap HIV. 

14. Pada tahap-tahap tertentu selama diskusi pescrta mungkin akan bcrtanya 
mengenai kemungkinan pemeriksaan antibodi HIV. Penting untuk 
menjelaskan perbedaan antara infeksi HIV dan AIDS dan mendiskusikan 
prosedur pemeriksaan clan arti hasil pcmcriksaan yang positif dan 
negatif. 

15. Tawarkan untuk melakukan pcmeriksaan scbagai hagian dari latihan clan 
doronglah peserta untuk mencrima pcmc:·1ksaan hany;-i untuk latihan. 
Walaupun demikian, apabila seseorang "menolak" untuk diperiksa, 
tanyakan alasannya, berikan informasi yang mungkin membangun 
mereka dalam mengambil keputusan, dan jika mereka tetap menolak 
untuk melakukannya, biarkanlah dan Janjutkan Jatihan. Beberapa 
mungkin akan tetap menolak untuk diperiksa walaupun telah diberi 
informasi. 

Hati-hatilah agar tidak memherikan kesan seakan-akan ancla mengang
gap bahwa melakukan pemcriksaan mcrupakan suatu kebijaksanaan 
umum. Bila seseorang tetap menolak dipcriksa, mintalah agar clia pindah 
ke lingkungan luar, ingatlah untuk mengeccknya kembali waktu latihan 

selesai. 

Kocoklah amplop kartu hasil pemeriksaan dan bagikan. Mintalah agar 
peserta jangan membukanyadulu pati mcmcgangnya saja. Bicarakan 
mengenai periode penungguan yang hiasanya clialami c.li ncgara anda clan 
adakan diskusi mengenai isu-isu baru yang dipcrlukan sekarang. 

PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

a. Apa yang anda pcrlukan selama pcriodc itu '? 

b. Apakah anda akan memheri tahu sescorang bahwa anda 11.!lah 
melakukan pemeriksaan, dan siapa '? 



c. Apakah anda akan mclanjutkan mclakukan huhungan sck~ lanpa 
pcngaman ? Mengapa/ c.lan mcngapa lidak '! 

d. Apakah anda akan dapat bcrkonscntrasi pcnuh di kantor/di rumah'! 

e. Apa yang anda pikirkan sclama wakt11 itu '! 

16. Sebelum mcmbuka hasil mercka, ingatkan kdompok bahwa ha~il 
pemeriksaan sebenarnya tidak dihagikan dcngan <:ara bcgini. I lasil 
terscbut seharusnya diberikan dalam suasana prihadi c.lan rahasia. yang 
memungkinkan diskusi dan pcngcnalan pribadi. 

Mintalah peserta untuk membuka amplop. Mintalah mcreka yang 
mendapat hasil negatif untuk mcnaruh kcmbali kartu kc c.lalam amplop 
dan berikan kembali pada anda semcntara anda bcrkdiling. Sambil anda 
mengumpulkan kembali hasil-hasil yang ncgatif, mintalah mcrcka yang 
mendapat basil negatif tcrscbut untuk kcmhali pada kursi mcrcka ui 
lingkaran luar. 

17. Diskusikan bagaimana rasanya mendapat hasil pcmcriksaan yang ncgatif. 
Diskusikan keperluan untuk p!.!meriksaankcmhali apabila pcrilaku ri-;kan 
telah terjadi dalam tiga bulan schelum ini sehub.angan "window period·'. 
Diskusikan mcngenai perlunya merubah perilaku untuk m:.!mpcrtahankan 
status HIV yang negatif. 

18. Diskusikan mengenai pikiran dan pcrasaan mercka yang tcrtinggal di 
lingkungan dalam dengan hasi 1 yang positif. Tekankan aspck positif clari 
mengetahui status; sebagai contoh mendapatkan pcrhatian mcdis lehih 
cepat sewaktu diperlukan, mengurangi faktor strcs, memperbaiki diet, 
dan menghindari infeksi lain dan sebagainya. 

PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

a. Bagaimana perasaan anda '? 

b. Apa arti hasil tersebut bagi kehidupan anda? 

c. Apakah anda akan memberitahu scseorang/siapa? 

d. Apakah anda akan merubah perilaku anda ? Bagaimana perubahan 
terse'mt? 

e. Apakah anda akan memberitahu teman kcrja atau majikan ancla ? 

f. Apa yang anda perlukan pada saat ini ? 

g. Tindakan apa yang akan anda ambil karena hasil pemeriksaan ini? 



Teruskan mcnjclaskan pcd1cdaa 11 an la ra i 11 fcksi I I IV da 11 J\ IDS. 
Jawablah permintaan-permintaan akan informasi. 

19. Bila c.liskusi tclah berakhir, mintalah pcscrta yang dapat ha-;il positil 
untuk mcnaruh kembali kartu mcrcka kc dalam amplop. Jclaskan b~1hwa 
anda sebagai fasilitator mcrasakan apa yang mcrcka alami dan i11gi11 
melakukan sesuatu untuk mcmbangun mcn:ka. Bcritahu pcscrta hahwa 
anda mempunyai mukjizat bahwa dengan mengc.:mbalikan karlu pada 
anda, mereka juga mcngembalikan virus clan dengan cam ini ancla tclah 
membantu mereka. 

20. Masing-masing peserta yang dapat hasil positif c.liminta pcmlapat nH.:a:ka 
pada saat ini, dan cara yang efcktif adalah mcminta mercka bcrdiri c.lan 
keluar dari lingkaran dalam, mcnanyakan nama lcngkap nH.:reka. dan 
tanyalah. "Melihat kembali situasi tadi, apa pc11dapl anda mc11gc11ai I-IIV 

berhubung anda sudah kcluar dari situasi tcrschut '?" 

Setelah peserta-peserta dengan hasil pcmcriksaan yang positif sclcsai 
berbicara, mintalah semua pcserta untuk kcmbali kc dalam lingkungan 
besar dan ambil nafas pelan-pclan. Sambil mcmbuang nafas, mintalah 
mereka untuk melupakan hal-hal yang ingin mcn..:ka lupakan dan biarkan 
tangan dan pundak rileks. 

Mintalah tiap peserta untuk mclihat kcmbali latihan tadi clan menycbut
kan satu kata untuk menggambarkan pcrasaan mcrcka mcngcnai 

partisipasi mereka. 

MENUTUP MODUL : 

21. Tutuplah latihan dengan mcminta kelompok untuk saling bcrsalaman 
dengan sebanyak orang yang mereka inginkan, tapi tidak bolch 

menggaruk telapak tangan. 

LATIHAN SUDAH SELESAI 

SARAN DAN PERINGATAN BAGI FASILISATOR 

1. Tanggapan emosional yang kuat mungkin dialami kctika lalihan. Tanggapilah 
reaksi yang d tunjukkan peserta tapi jangan tcrlalu dalam. Titik hcrat clari 
latihan ini adalah untuk menjernihkan isu--isu. bukan mcngcmbangkan situasi 

terapi. 



2. Orang yang pundaknya anda sentuh mungkin mcrasa hersalah karena 
memulai proses infeksi. Beritahu mereka bahwa ini cuma latihan dan yang 
sebenarnyamemulai proses penyebaran adalah fasilisator. 

3. Biasakan waktu pada akhir latihan untuk diskusi dan mengemukakan 
pendapat, dan rencanakan istirahat setelah pcnutupan. 

4. Anggaplah selalu bahwa beberapa dari peserta anda benar-benar mcndcrita 
infeksi HIV. 





MODUL 2: MITOLOGI HIV/AiDS 

DASAR PEMIKIRAN : 

Ada banyak mitos di sekitar penyakit HIV, beberapa memang benar dan yang 
lainnya salah. Mitos-mitos yang kita dengar mengenai topik-topik tertentu 
mempunyai tendensi untuk menghalangi kemampuan kita dalam melihat 
topik-topik ini dengan cara-cara baru yang lebih menantang. Sebelum itu, 
pertama-tama kita harus menjelaskan mitos yang lama agar kita dapat 
memperoleh visi yang baru. Mitologi penyakit HIV sangat kuat dan seringkali 
oleh rasa takut. Jika mitologi yang ada sekarang diabaikan dan tidak 
dikoreksi, peserta bisa menemukan kesulitan dalam penerimaan informasi 
baru. 

GOAL: 

Memberikan kesepatan untuk menyatakan mitologi yang ada saat in1 

memberikan informasi yang tepat saat dibutuhkan. 

OBJEKTIF: 

Dengan selesainya modul ini peserta akan : 

* Membuat daftar mitologi HIV yang ada saat ini. 

... 

• 

... 

ISi: 

• 
• 
• 

Menunjukkan bagaimana mitologi dapat menghambat penambahan 
pengetahuan dan mempengaruhi pengambilan keputusan. 

Mengkoreksi mitos-mitos yang tidak henar. 

Membuat daftar mengenai keterampilan interpersonal yang dibutuhkan 
untuk membantu orang lain dalam memherantas mitologi. 

Mengungkapkan mitologi yang ada dalam diri rnasing-masing dan siap 
untul· memperoleh informasi barn. 

Membuat daftar mitologi penyakit HIV . 
Memperbaiki mitologi. 
Membuat daftar keterampilan interpersonal yang c.Jibutuhkan untuk 
menentukan individu dalam mengakui informasi baru dan pengambilan 
keputusan. 



METODOLOGI : 

* 
• 

Brain storming dalam kelompok kecil. 
Role play 

WAKTU YANG DIPERLUKAN: 

1 jam 

CATATAN BAGI FASILITATOR: 

MODUL 5 : MITOLOGI HIV/AIDS 

BAHAN YANG DIPERLUKAN: 

* Kertas flip-chart dan spidol 

METODE: 

Mulailah mod•Jl ini dengan mempersiapkan pcserta dengan tugas-tugas 
mereka, yaitu mengidentifikasi dan mencantumkan mitos pcnyakit HIV yang 
umum lihat dan dengar di lingkungan mereka. 

Banyak arti yang berbeda yang digunakan sehagai dcfinisi dari sebuah 
"mitos". Penting dalam modul ini bahwa variasi pendapat itu didengarkan. 
Misalnya beberapa orang· percaya bahwa mitos itu hanyalah dongeng, lainnya 
percaya bahwa mitos itu dibesar-besarkan namun berdasarkan sebuah realita. 
Dan yang lainnya percaya bahwa mitos-mitos terscbut mengontrol hari-hari 
kehidupan kita. 

Dalam kelompok besar, tanyakan pada peserta, apa arti sebuah mitos bagi 
mereka? Jika anda telah mendengar keseluruhan pendapat, nyatakan 
beberapa TTlitos di sekitar penyakit HIV, misalnya : "Anda bisa mendapatkan 
HIV dengan menyentuh orang yang terinfeksi" atau "Anda tidak bisa 
mendapatkan HIV jika anda seseorang heteroseksual" atau "Pcnyakit HIV 
itu hanya timbul di Amerika". 

Bagilah para peserta menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan tiga 
atau empat. Mintalah mereka untuk melakukan brain-storming mcngenai 
mitos penyakit HIV yang mereka kenal sedang hangat di lingkungan mcrcka. 
Jangan terlalu dalam mendiskusikan tiap mitos, hanyalah untuk mengenalinya 
dan menuliskannya diatas kertas yang disediakan. lni biasanya memakan 
waktu lima sampai sepuluh menit. 



Bentuk kembali kelompok besar dcngan daftar mitos pada mcrcka. Satu 
persatu mintalah anggota tiap kelompok kccil untuk mclaporkan kcmbali 
daftar mitos mereka. Minta anggota kelompok yang lainnya untuk mcnang
gapi dan mengkoreksi bila diperlukan. 

Jika laporan telah selesai, mintalah seseorang peserta secara sukarela untuk 
membantu bagian berikut dari modul ini. Pcserta tersebut akan mcnjalankan 
sebuah 'role play' (bermain peran). mendemonstrasikan kekuatan mitologi 
dalam mencegah masuknya sebuah informasi baru. 

ROLE PLAY 

Inilah peran peserta tersebut : 

Anda seorang pasien yang baru saja menemui dokternya karena ia 
merasa bahwa ia terkena penyakit hubungan seksual. Gejala-gejala minor 
membuatnya berpikiran seperti itu. 

Dokter Lelah menyarankan pasien tersehut agar menemui scorang 
konselor untuk mendiskusikan penyakit Hubungan Seksual dan cam 
menghin<farinya. 

Pasien tersebut berusia 19 tahun dan belum kawin. Ia telah mendcngar 
mengenai penyakit HIV/AIDS tetapi tetap pcrcaya bahwa itu tidak akan 
mempengaruhi hidupnya. 

Setelah anda memberikan peran ini kepada peserta minta mereka untuk 
memikirkan mitos apalagi yang mungkin dipegang oleh pemuda 19-an ini. 
Mintalah mereka untuk memilih tiga mitos yang mereka sukai dari daftar 
yang telah dibuat oleh kelompok, sambil memilih seseorang dari kelompok 
untuk membawakan mitos itu setiap waktu. Misalnya peserta memilih mitbs 
"Anda bisa mendepatkan HIV melalui gigitan nyamuk", kemudian· ia memilih 
seseoran_g dari kelompoknya yang akan membawakan mitos itu pada bagian 
lainnya yang berikut. 

Jika peserta telah memilih tiga mitos dan tiga anggota kelompok tclah 
membawakan mitos itu, mintalah pembawa mitositu untuk berdiri bcrdekatan 
di belakang peserta. Tugas pembawa mitos adalah membisikan mitos yang 
mereka bawakan kepada, pada saat mereka mendengar kata AIDS sclama 
konsul tasi konselor-pasien. 

Sekarang fasilitator membawakan peran sebagai konselor dan mi.dai 
memberikan peserta bahwa sebagai seorang penderita Penyakit Hubungan 



Seksual, perilaku juga menempatkan mcreka pada risiko penyakit AIDS. 
Konselor terus memperingatkan peserta mengcnai bahaya yang akan c.lid;111at 
jika mereka tidak merubah perilaku mereka. Sclama ini hcrlangsung 
pembawa mitos membisikan mitos-mitos yang mcrcka hawakan kcpac.la 
peserta. 

Berhentilah setelah beberapa menitdan tanya pada peserta apakah dia tdah 
mendengar apa yang diucapkan konselor. Apakah ucapan-ucapan si konsclor 
diterima ? Tanyakan juga kepada pemhawa mitos, bagaimana c.li1cri111a? 
Tanyakan juga kepada pembawa mitos, bagaimana rasanya dihac.lapka11 pacla 
situasi seperti ini? Bagaimanapun juga, pcranan mitos adalah u11tuk 
melindungi peserta. 

Setelah jelas, bahwa konselor tidak herhasil, mintalah anggota kclompok lain 
untuk maju dan mencoba melakukannya. 

Mungkin saja seorang anggota kelompok berhasil. Jika ini terjadi, hcntikan 
proses itu dan minta kelompok besar untuk mengulangi dan menycbutkan 
apa yang membuat proses ini menjadi efektif. Jika tidak satupun anggota 
kelompok berhasil, maka penting bagi anda, untuk mendemonstrasikan suatu 
cara yang tepat supaya dapat berhasil. Setelah pesan herhasil disampaikan, 
baik itu melalui anggota kelompok ataupun fasilitator, mintalah kclompok 
untuk mengenali keterampilan interpersonal yang digunakan untuk 
mencapainya. 

Daftar ini akan mencakup : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

refleksi 
dukungan 
perhatian penuh 
pendengaran 
pemasukan informasi 
kontak fisik 
posisi fisik yang berhubungan dengan peserta 
keterbukaan 
waktu . 

Setelah daftar itu terpenuhi, sarankan lagi kepada kelompok untuk 
menggunakan keterampilan-keterampilan ini, karena inilah yang sering kali 
digunakan dalam kehidupan sehari-har, dan inilah yang tepat untuk 

konseling. 



PILIHAN PERLUASAN LATIHAN 

Jika waktu mengijinkan, bagilah kclompok besar mcnjadi kclompok
kelompok kecil beranggotakan lima. Perintahkan anggota pembawa m=·os. 
Bimbing kelompok untuk menetapkan peran mereka dan ulangi latihan itu 
sampai semua telah merasakan bagaimana rasanya berkomunikasi kcpada 
seorang klien melalui suatu mitos. Untuk mcrasakan menjadi sang klicn yang 
berusaha mendengar informasi, akan tetapi dihalangi tcrus oleh motologi 
mereka sendiri dan merasakan peran mitos itu. 

MENUTUP MODUL : 

Tutuplah pembahasan dengan menyatakan pcntingnya mcngijinkan orang 
mengemukakan kepercayaan dan keprihatinan mcrcka dalam schuah 
lingkungan yang aman dan mendukung. Mintalah kdompok untuk memhcri 
komentar atau memajukan sesuatu hal untuk didiskusikan. 





MODUL 3 : TINJAUAN BIOLOGIS HIV/AIDS 

DASAR PEMIKIRAN : 

Setiap orang yang memberikan konseling penularan rcsiko HIV yang 
meyakinkan dan tepat, penting untuk mengcrti sepcnuhnya pcnyakit HIV, 
cara penularan, dan dampak psikologis pada individu. 

GOAL: 

Menambah dan memperkuat pengetahuan dasar mcngcnai pcnyakit I-IIY. 

OBJEKTIF: 

Dengan selesainya modul ini pescrta akan mempunyai 

* 

* 

* 

* 

* 

IS I : 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Pengetahuan yang menyeluruh mengenai penyakit HIV, virologi l llY. 
perbedaan antara infeksi HIV dan ATOS dan hagaimana I JIV 
mempcngaruhi tubuh pada waktu terlcntu. 

Informasi terbaru mengenai cara pcnularan HIV, pcngertian mcngcnai 
perilaku tertentu yang menempatkan sescorang pada resiko Lcrinfi.!ksi 
HIV dan alasannya. 

Pengetahuan m~ngenai pengobatan yang <tda sckarang dan ap.a yang 
mereka tawarkan. 

Pengertian mengenai angka statistik infeksi HIV yang ada sckarang. 11aik 
nasional maupun internasional dan apa artir.ya bagi usaha dimasa yang 
akan datang. 

Pengetahuan mengenai usaha penccgahan 111 V. 

Viro!ogi HIV; 
Definisi HIV dan AIDS; 
Efck penyakit HIV pada tubuh manusia dcwasa; 
Efek penyakit HIV pada anak tuhuh anak-anak; 
Cara penularan HIV; 
Perilaku beresiko dan infeksi HIV; 
Faktor-faktor yang meningkatkan resiko infcksi individu; 
Pemeriksaan antibodi HIV; 
Pengobatan HIV yang ada saat ini; 
Statistik epidemiologi nasional dan internasional; 
Penyakit HIV dan usaha pencegahan. 



METODOLOGI : 

Kuliah yang diprcscntasikan olch narasumhcr.c.lan c..liskusi c.11..:ngan la11ya 
jawab. 

WAKTU YANG DIPERLUKAN: 

1 jam 45 mcnit. 

CATATAN BAGI FASILITATOR : 

MOD UL 6 : TINJAUAN BIOLOGIS HIV /AIDS 

BAHAN YANG DIPERLUKAN: 

* 
• 

Papan tulis, white board, atau head proycktor. 

Narasumber Jokal atau presentan yang mcmpunyai dasar pengctal111a11 
HIV yang kuat dan telah disiapkan dengan GOAL dan OBJEKTI F 
seperti di atas sebagai pedoman presentasi mereka. 

METODE: 

Carilah seorang pembicara tamu untuk membawaki.n modul ini. Paslikan 
anda mendapat seorang yang ahli dan mempunyai kctcrcrmpilan untuk 
mempresentasikan dengan baik. Orang ini harus diperkcnalkan kepada 
peserta sebagai seorang yang mempunyai pengalaman dalam HIV dan 
mempunyai pengetahuan dasar yang kuat. 

Persiapan pembicara dengan GOAL dan OBJEKTIF dari modul dan 
beritahu bahwa dia diberi waktu 1 jam untuk presentasi dan 45 menit untuk 
diskusi. 

Mulailah sidang dengan .sebuah pernaytaan mengenai konseling yang efcktif 
dan perlunya kepercayaan melalui perolehan pengetahuan dasar. Kemudian 
perkenalkan pembicara tamu dan jelaskan bahwa tersedia waktu 45 menit 
untuk diskusi. 

Jika selama nodul ini berlangsung ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab 
dengan segera, sarankan agar peserta menuliskannya. Jawaban akan diberikan 
sebelum program berakhir. 

MENUTUP MODUL : 

Tutuplah modul dengan ucapan terima kasih kcp1da pembicara tamu. 



MOD UL 4 PENJELASAN NILAI-NILAI 

DASAR PEMIKIRAN : 

Penyakit HIV dikelilingi berbagai isu budaya, scksual, kcagamaan, politik. 
dan sosial. Satu ha! yang pasti, sctiap orang yang bcrpcran schagai ko11-;dnr 
penularan resiko HIV akan dihactapkan dcngan scrangkaian strul-...tur 
kepercayaan, perilaku, gaya hidup, dan pribadi yang mcnantang sistcm nilai 
mereka. Penting bagi konselor agar waspada tc1 hadap struktur nilai mL'rL'ka 
dan bagaimana struktur-struktur ini mcnimbulkan dampak bagi prnsc'i 
pengambilan keputusan profesional dan prihadi mcrcka. 

GOAL: 

Menyiapkan suatu setting agar pcscrta n11.:nghargai sistcm nilai nh:rck:1 

sendiri maupun orang lain. 

OBJEKTIF: 

Dcngan sdcsainya mudul ini pcscrla akan : 

* 

* 

• 

* 

• 

IS I : 

* 
• 
• 
... 
... 

mcncmui tantangan tcrhadap sislcm nilai n11..:rck;1 

111engenal hagaimana nilai-nilai prihadi mcnimbulkan dampak d:ilam 
proses pcngambilan keputusan. 

meningkatkan kesadar:rn dan penghargaan atas variasi dari sistcm nilai 
pribadi. 

dapat mengerti kekuatan dasar suatu nilai. 

mengenal bahwa sistem nilai tidak dapat dirubah tanpa kehcba~an 
keputusan dari orang yang mempunyai nilai-nilai itu. 

definisi teoritas dari nilai; 
demonstrasi mengenai sulitnya perubahan nilai; 
tantangan nilai; 
mengindentifikasi nilai yang membantu dalam pcngambilan keputusan; 
demonstrasi mengenai sistem nilai yang bcrvariasi. 

METODOLOGI : 

• 
* 
• 

presentasi; 
"values walks'; 

role play . 



WAKTU YANG DIPERLUKAN: 

45 menit sampai l jam 

CATATAN BAGI FASILITATOR: 

MODUL 7 : PENJELASAN NILAI-NILAI 

BAHAN YANG DIPERLUKAN : 

• 
* 

White board, papan tulis atau over head proycktor 
Daftar pernyataan yang dibehani. 

METODE: 

Mulailah modul ini dengan introduksi sederhana, seperti : 
"nilai-nilai adalah alat yang kita gunakan untuk membantu pengamhilan 
keputusan, mereka rnerupakan sebuah map bagi pilihan hidup kita. Salah satu 
dari nilai-nilai yang saya pegang untuk pedoman pcngambilan keputusan 
secara dasar ialah ............ Dalam modul ini, kita akan mempclajari struktur 
nilai kita dan rnelihat cara-cara yang mempenngaruhi intcraksi kita dengan 
orang lain. 

LATIHAN NILAI PERTAMA 

Bagilah kelompok secara bcrpasangan, umpamakan seorang sebagai "A'' dan 
yang lain sebagai "B". Mintalah "A" untuk memikirkan sebuah nilai yang 
dipegang, sebuah nilai yang ingin dia turunkan kepada anak-anaknya, scbuah 
nilai yang digunakan untuk mengambil keputu~an dalam hictupnya. Mintalah 
"A" untuk membayangkan bahwa nilai ini mempunyai bentuk. Peganglah 
bentuk itu dan tekan diantara kedua tangan mereka. 
"A" tidak boleh memberitahu "B" mengenai nilai itu, tapi cukup mem
beritahu "B" apa arti nilai itu bagi hidupnya. 

Ketika pembicaraan telah berhenti, instruksikan "B" agar "A" melepaskan 
nilai tersebut, akan tetapi kata-kata yang holeh diucapkan "B" hanyalah, 
"ANDA SALAH DAN ANDA HARUS MENYERAHKAN NILAI ITU". 
B dapat menggunakan arti lain dalam usaha untuk mcmbuat "A" melcpaskan 
nilainya. tanpa kekerasan, tetapi "B" tidak boleh menggunakan kata-kata 

yang lain. 

Kata-kata yang boleh diucapkan "A" sehagai jawaban dari "B" ialah, "INI 
MILIKKU DAN AKU AKAN MEMPERTAHANKANNYA". 



Setelah men~oba bcbcrapa kali, mintalah "A" untuk mcnc:ari tcmpat yang 
aman untuk nilainya dan mektakkannya disitu. kan.:na mcmcgang nilai itu 
miliknya untuk c.lisimpan sclama ia mau. 

Sckarang mintalah agar pasangan bcrtukar pcran clan mcngulangi prose-; itu. 
Setclah bcberapa kali, mintalah "11" untuk mcnc:ari schuah tcmpat yang :mwn 

untuk nilainya dan lctakkan di tcmpat itu. 

Mintalah kelompok untuk menc.liskusika11 secant bcrpasangan : 

1. bagairnana rasanya jika acla scscorang yang hcrusalw untuk nH.:rnhah 
nilai yang ancla pegang? 

2. apakah anda akan mclepaskan kan.:na scscorang mcnyuruh anda'! 

3. apa yang ancla pclajari mengcnai nilai dari laLihan ini ? 

Tutuplah latihan dengan meminta anggota kclornpok untuk hcrl'agi 
pengctahuan c.lengan kclompok yang bcsar. 

LATIHAN NILAI KEDUA 

Latihan ini disehut "values walkrl" dan lalihan ini akan mernhcrikan 
tantangan bagi nilai-nilai yang dipc,µang. pcscrta dan kchrn1pok -;~·cara 

kescluruhan. Sclama latihan, tugas fasilitator mcmhcrikan pcnjL·l;1..,a11 
mengcnai pcrnyataan, tctapi ticlak holch mcnyatakan arakah pcrnyataan iL11 
mempunyai nilai yang benar atau salah. 

Dalam banayak hal, tidak ada jawaban yang "hctul." tcrhadap 
pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam latihan. 

Pescrta diminta untuk berdiri di tcngah-tcngah ruangan. Arca ini disd1ut 
"zona netral".Fasilitator memhcritahukan kcpada kclompok bahwa dia 
membacakan nbcbcrapa pertanyaan yang mcngandung nilai-nilai yang harus 
dipertimhangkan oleh peserta. 

Beberapa pertanyaan yang mengandung nilai-nilai itu adalah : 

1. Promosi kondom juga dapat mempromosikan pcnyclcwcngan. 

2. Semua wanita hamil dcngan infeksi HIV harus menggugurkan 

kandungannya. 

3. Majikan seharusnya punya hak untuk memccat pckerja yang tcrinfck!,i 

HIV. 

4. Seseorang yang menderita infcksi HIV scharusnya tidak mclakukan 

hubungan seks. 



5. Narapidana dengan infeksi HIV seharusnya mcndapatkan pcngohatan 
khusus. 

6. Promosi pemakaian jaru:11 bcrsih dalam pcnyuntikan obal intra vcna, 
juga meningkatkan penggunaan obat suntik intra vcna. 

7. Semua homoseks seharusnya uipcriksa antibodi HIV. 

8. \Vanita Tuna Susila (WTS) scharusnya dipcriksa antihodi HIV 

9. Pelanggan-pelanggan WTS haruslah dilindungi dari infcksi HIV c.k11!!an 
cara memherikan status HIV dan AIDS tcrscbut. 

Untuk latihan ini, bila peserta menyetujui pcrnyataan, pindah kc .-.~hclah 
kanan ruangan. Bila tidak setuju, pindah kc scbelah kiri ruangan. lkriwhu 
kelompok hahwa tidak ada .. zona nctral" sctelah pcrnyataan clihacaka11. 
namun peserta diberi waktu yang cukup untuk bcrpikir. 

Bila ada pescrta menemui kesulitan dalam mcmutuskan untuk pindah kL· 
sebelah mana. sarankan mercka untuk pincJah. kc si"i yang mcn;k;i rasil 
paling sesuai. 

I3ila scmua pcscrta tclah hcrgcrak kc <,j-;j n1<11l!!an yang mcr~:ka i11gi11ka11. 
minta mereka berdiskusi dengan orang yang ui sL'hdahnya. nila prihadi ;1pa 

yang mendorong mereka untuk bcrgcrak kc sisi ruanµan yang nH.:rcka lc111pat1 

saat ini. 

Jika diskusi tclah herhenti, fosilitator pinc.lah ke salah satu !-.1s1 rua11~a11. 

namun tidak diantara dua kelompok itu. Semcntara ia meminta salah satu sisi 
unruk diam, minta sisi yang satunya untuk bicarakan nilai-nilai yang lllL'rcka 

pegang atas pernyataan tersebut. 

Seie!ah mereka selesai berbicara berikan kcscmpatan pacJa s1s1 yan~ lai11 
unt~k berbicara. Kini sisi yang pertama mendcngarkan. 

Setelah kedua sisi selesai membicarakan ~emua yang ingin m~rcka ucapkan. 

tanvakar. nada mereka : . . 
•'Apa yang anda dapat selama mcndcng;ir pandangan cfari sisi sc.:hc/;rh :1 

apakah anda menemukan suatu nilai yang e111da setuju '.' dari sisi sc.:/Jc:.:/ah. 
Apakah anda percaya bahwa ada kesempat<ln kcdua pmJCfangan ;we/a itu 
bisa disatukan ? mendapatkar suatu konsensus ber.sama ". 

Ulangi ini beberapa kali dengan pernyataan-pernyataan yang berbcc.la 

sehingua waktu tersisa lima menit untuk menutup modul. 
~e 



MENUTUP MODUL : 

Tutuplah modul ckngan meminta pc:sL·rta kc:111h;1li 1-..L· ba11sku 111a-.i11~-11 1 ;1 .... i 11 ~. 
Bawak<in modd tcoritis dari nilai-nilai di hawah ini. 

MODEL NILAI TEORITIS 

Agar suatu ni ;ii cli111iliki olch individu. maka : 

I. Seharusnya dipilih secara bchas. 
2. Seharusnya dipilih clari heherapa altc:rnat if. 
3. Seharusnya dipilih setelah dipc:rtimba11~k;111. 
4. Dihargai dan dihayati. 
5. Disctujui oleh masyarakat. 
6. Ada tindakan. 

7. Merupakan bagian dari scbuah pola yang diulangi dalam sctiap tindakan. 

Dalam latihan yang baru saja scksai, ketujuh knmponcn di ata-. klah 
dibuktikan mclalui pilihan individu untuk bcni11d:1k ..;e-.uai <.kngan sislL'lll nilai 

mcreka, bcrjalan ke arah sisi rua11ga11 yang diperlukan dan lllL'lljL·la-.ka11 

alasannya. 

Poin terakhir yang diangkat ialah 

.. l\tlORAL KITA DIBENTUK OLEll SISTl:f\I NIL·\I !),\~ klT.\ 

SEl'vfUA MENGHARGAI SEOR1\NCi BI:Rf\IOR.-\1. N.-\i\ll'i\ 
SEORANG YANG MORALIS AD/\l .Al I OR:\NG Y:\N(i PE Rt.\ Y.-\ 
NILAI MEREKA ADALAH YANG TEPXr UNTLIK .-\ND.'\''. 





MODUL 5 MENUTUP HARI 

Setiap hari program akan diakhiri dcngan suatu pcnutupan. Setiap penutupan 
harus mengikuti prinsip-prinsip di bawah ini. 

DASAR PEMIKIRAN : 

Setiap hari l.arus ada penutupan agar membcri pcrasaan sdcsai bagi 
fasilitator dan pcscrta. Dalam pcnutupan juga dibcri pcngarahan untuk hari 
berikutnya. 

GOAL: 

Untuk menutup hari dan merangkum apa yang tclah dicapai. 

OBJEKTIF: 

Dengan selcsainya modul ini, pcscrta akan 

* 
* 

ISi: 

* 
* 
* 

Merangkum hasil-hasil hari ini. 
Mengajukan suatu masalah u11tuk diselcsaikan scbdum dilanjutkan. 
Melihat sccara singkat arahan-arahan untuk hari bcrikut. 

Rangkuman hari terscbut dan pcncapaian kdompok. 
Diskusi yang diangkat kelompok untuk mcnyclcsaikan sualu masalah. 
Tinjauan umum dari kegiatan hari hcrikut. 

METODOLOGI : 

* Prcsentasi. 
* Diskusi. 

WAKTU YANG DIPERLUKAN: 

* 15 menit. 

CATATAN BAGI FASILITATOR: 

MODUL 8 : MENUTUP HARI 



BAHAN YANG DIPERLUKAN: 

* Ringkasan program hari m1. 

METODE: 

Mulailah modul ini dengan membual pcrnyalaan mcngcnai hagian-h:1~ian 
program yang tclah disclesaikan clan pclajaran yang tclah c.liclapat. lalu 
lanjutkan merangkum program hari ini. 
Tutuplah modul dengan menanyakan apakah ac.la ha! Iain atau c.liskusi yang 
ingin diajukan peserta untuk menutup hari tcrschut clan lanjutkan h.c hari 
herikutnya ? 

:MENUTUP MODUL : 

Penutupan hari terakhir dari program harus c.litangani agak bcrl)L:da dari 
penutupan yang lainnya. Untuk instruksi mi.::ngenai pcnutupan program. 
lihatlah modul terakhir. 

MODUL 6 : MEMBAHAS ULANG HARi SEBELUMNY A 

DASAR PEMIKIRAN : 

Pada malam hari antara hari ini dan kemarin, pcscrta mcmpunyai waktu 
untuk kejadian hari kemarin. Beberapa pcscrta akan mencmukan masalah
masalah baru yang memerlukan diskusi scbclum mcreka siap untuk 
melanjutkan materi baru. Modul ini, yang muncul pada pcrmulaan hari 
ke-2, ke-3 dan ke-5 memberikan kesempatan untuk menjelaskan hal-hal yang 
belum terselesaikan pada hari sebelumnya. 

GOAL: 

Memberikan kesempatan untuk menjelaskan, bertanya, dan mencliskusikan 
isu-isu yang timbul selama dua hari belajar dan untuk memberi arah pada 
pelajaran dihari yang baru. 

OBJEKTIF: 

Dengan selesainya modul ini, peserta akan : 

* 

* 

Mendapat kejelasan mengenai masalah-masalah yang bclum terselesaikan 

pada hari sebelumnya. 
Mendapat tinjauan singkat mengenai hari terscbut. 



IS I : 

Tanya jawab clan diskusi. 
Tinjauan program. 

METODOLOGI : 

* Mcngadakan diskusi dan prcscntasi sin_!!kat. 

WAKTU YANG DIPERLUKAN: 

* 15 mcnit. 

CATATAN BAGI FASILITATOR: 

MOD UL 6·: MEMBAHAS ULANG HARi SEBELUMNYA 

BAHAN YANG DIPERLUKAN : 

* Garis hcsar program. 

METODE: 

Mulailah hari tersehut dengan mcngucapkan selamat datang kepada pcserta 
ke suasana belajar clan buatlah introduksi scpcrti : 

"Sefam<1 pengafaman belajCJr adn tigc.1 fase, pertwm1 periode prn-imp;1cc. 
kita bersiap-siap untuk belajnr, kcdua periode umpe1ct kit;i mcmufai 
belcijar dt111 perencanaan, dan kctiga periodc post-impact kit<1 mcmproscs 
apa yang dipelajari. 

Dalam periode post-impact kita hmycik befojar. Disini kitci meml><wrkcin 
nrntcri b«rn dengan cara bcrpikir d;w /Jcrtinde1k yang /;ww. Kitci mufoi 
men..:nte111g ape1 yang bisa kita dengar, Ii/wt clan rnsak;rn, d<111 de1ri isll-iSll 
yang /Jani timlwl. 

Anda tclah mcngalami pcriodc post-impnct scnwfam ci.1n mungkin ;ufa 

be/Jerap<1 orang mempunyai pcrtanyaan, 111<1s<il;1h-masafah. dan ht1l-lwl 
barn yang ingin dijelaskan se/Jelum kita mclanJutkan. Apnk:1/J cida 
seseorang yang ingin mengajukan sesuatu d<1lam diskusi sekarnng. ?" 

Setelah peserta mengemukakan masalah-masalah mcreka, ajaklah pcserla 
yang lain untuk berpartisipasi dengan menanggapi dan mcnjawab. Ingat. 
kelompok memiliki pengetahuan dan pengalaman yang bcrharga. Gunakanlah 
itu sebaik-baiknya. 



MENUTUP MODUL : 

Sctelah masalah-masalah yang diajukan scks;1i dihaltas dcngan kL·1111111s:111 
hagi anda dan kclompok. lanjulkan pada in1111d11ksi pr11g1;1111 1!:111 111i. 
Tcrangkan si.xara garis hcsar apa yang akan dilak11ka11 kclomp11k p:1d;1 
bchcrapa jam hcrikut. 

Sctclah anda mcnyclcsaika11 1i11jaua11 unn1111. 111i111alalt 1:111_!-'.!';'11;111 d:111 
kclompok. lalu lanjutkan pada modul hcrikut. 

7 : KONSELING, SEBUAH INTRODUKSI 

DASAR PEMIKIRAN: 

Sctiap orang yang mcmcrankan konsclor. pcnl 111µ, u11t11k 111L'll1-'_L'l Ii :q•.1 1111 

konscling, mcngapa konscling dihcril._an. :-.iapa y;111.!~ lta111s dihL'I ik:111 

konscling. kapan konscling dihcrikan. dimana ko11sL·ling d1hl'1 il._a11. si:1p;1 \';111!' 

mclakukan konscling, <.Ian apa pcra11 mcn.:ka "L·h;1g:1i ko11-;L·l11r. 

GOAL: 

Mc111hcrika11 pc11gcrtia11 mcngL'llill pc1a11a11 d;i11 11111!'."' ku11scl111 d.d:1111 
pc1H1ru11a11 rcsiko 11 IV. 

OBJEKTJF: 

I S I 

Dcngan sclcsainya modul ini akan mcmpunyai 

.. 
* 

* 

* 

Pcngcrtian mcngcnai apa itu ko11..,cli11g. 

Pengcrtian mcngcnai mcngapa kunscling dihcrikan . 

Pcngctahuan mcngcnai siapa yang harus dihcrikan k<>11'icli11g. 

Pcngcrtian mcngcnai kapan konscling c.lil>nika11. 

Penr ... rtian mcngenai tempal-tcmpat ku11scli11g yang sc'luai. 

Dcfinisi mcngcnai konsclor. 

Penjclasan mcngena1 

* Apa itu konscling. 

* Mengapa konscling dibcrikan. 

• Siapa yang harus diberikan konscling. 

* Kapan konseling diberikan. 

• Tempat-tempat yang tepat untuk mclakukan konsding. 

• Orang-orang scbagai konsclor. 



METODOLOGI : 

Kcrja kclompok dan presentasi kclompok. 

WAK.TU YANG DIPERLUKAN: 

I jam. 

CATATAN BAGI FASILITATOR: 

MODUL 7 - KONSELING, SEBUAH lNTRODUKSI 

BAHAN YANG DIPERLUKAN: 

* Kcrtas flipchart dan spidol. 
Kartu dcskripsi tugas yang hcrisi tugas rncrcka. 

* Daftar jawaban yang tcpat bagi tiap tugas scpcrti c.litunjukkan di b;1wah. 

METODE: 

Bagilah kclompok rncnjacli cnam kclompok kccil. tkngan scc.lapal 1m111!.!ki11 
mcncampur disiplin yang bcrbcc.la-hccla dalam tiap kdompok. 

Bcritahu kclornpok bahwa mcrcka akan diha!!ika11 kan11 tkskrip..,i 111!!a". 
Mereka akan bckerja scbagai kclompok dalam mcnycksaikan LU!!."~ da11 
menulis jawahan pada kertas flipc.:hart yang discdiaka11. 

Tiap kelompok kecil akan memilih scorang reporter untuk mclapurkan 
kcmbali jawaban yang tclah selcsai kepada kcl(lmpok hcsar. 

Waktu yang disediakan untuk menydcsaikan t11gas adalah 2ll llh.:nit. 

KARTU-KARTU PEMBAGIAN TUGAS 

KARTU 1: 

Tugas kelompok anda adalah menjclaskan arli konscling. Mungkin akan 
membantu dcngan membaca skcnario di hawah untuk mcnjawab pcrlanyaan: 

APA ITU KONSELING? 

SKENARIO 

Scorang wanita muda sedang berjuang melawan kctakutannya akan lcrinfcksi 

HIV akihat pekcrjaannya sebagai WTS. Dia mc.!rasa khawatir akan 
kesehatannya tapi bclum bisa menemukan alasan kckhawatirannya itu. 



Wanita muda ini ingin melanjutkan pckcrjaannya tapi juga ingin mcng11rangi 
kekhawatirannya karena ini mcmpcngaruhi kemampuan hckerj<1 dan 
pendapatannya menurun. Sebagai akihatnya, kcluarganya ticlak mampu 
membayar sewa rumab mereka tiap minggu. 

Tiga pertemuan yang pertama dcngan konsclornya hclum clapat mcnycksai
kan masalah tcrsehut. 

SETELAH MEMBACA SKENARIO DI ATAS, APA KONSELING ITU 
MENURUT KELOMPOK ANDA ? 

K.ARTU 2: 

Tugas kelompok anda adalah membuat daftar alasan me11gapa konsding 
diberikan, terutama yang berhuhungan dcngan infcksi I I IV clan perilaku yang 
riskan/mempunyai resiko. 

K.ARTU 3: 

Tugas kelompok anda adalah mcmhuat daftar orang-orang yang mungkin 
memerlukan konseling, terutama yang bcrhubungan clcngan kcrnscling 
penurunan resiko HIV. 

K.ARTU 4: 

Tugas kelompok anda adalah mcmbuat claflar mcngcnai kapan konsding 
dapat diberikan, terutama yang berhubungan clengan ko11scling pcnurunan 
resiko HIV. 

KARTU 5: 

Tugas kelompok anda adalah mcmbuat daftar hal-hal yang clipcrlukan u11tuk 
menyediakan tempat yang tepat bagi konscling. 

KARTU 6: 

Tugas kelompok anda adalah membuat daftar aLribut pribacli clan profc"io11al 
seorang konselor. Dalam kata lain, kualitas apa yang sesuai harus dipt111yai 
seseorang untuk memerankan konsclor, atau siapa yang akan mcnjadi 

konsclor yang baik ? 

Setelah dua puluh menit, panggillah kelompok-kelompok kccil u11tuk 
berkumpul kembali dalam kelompok besar, mintalah agar kclo111pok
kelompok kerja kecil tetap berkumpul bersama dalam kclompok besar. 



Panggillah reporter kclompok satu demi satu, mintalah dia untuk pcrtama
tama membaca tugas kelompoknya lchih dulu dan kcmuclian mclaporkan 
jawahan mcreka. 

Tiap kelompok dibcri waktu lima mcnit untuk mclapor kcmbali, schingga 
tersedia waktu yang cukup untuk bcrtanya dan herc.liskusi. 

Peran pclatih adalah untuk mcmbantu pada laporan kcmbali. untuk 
menentukan waktu diskusi clan mcmbcri pcnjclasan apabila jawabannya s;dah. 
atau acla suatu hal pcnting yang kurang. 

Apabila matc.ri yang clisajikan salah, hcrilah pada kdompok untuk clikorcksi 
memperbaiki pacla kcscmpatan pcrtama, lalu bila pcrhaikan tidak cliperolch. 
berikan altcn1atif yang menunjukkan poin yang ingin anda kcmukakan. Ini 
akan mcnghindarkan kcsan bahwa <llldalah yang ''ahli'' clan akan mcnclorong 
kcmauan pescrta u11tuk bclajar. Tcknik scpati i11i juga mcnghargai pcsL'rta 
scbagai orang yang bcrpcngetahua11 <.Ian terla:1h. mcmhangun rnsa pcrL'aya 
diri mcrcka. 

MENUTUP MODUL : 

Tutuplah modul clcngan rangkuman jawahan-jawaban hcnar yang disajikan, 
yang scharusnya mirip dcngan daftar jawahan yang hcnar di hawah ini. 
Mungkin akan bcrguna bagi pcscrta apahila anda mcnycdiakan fotokopi 

daftar ini. 

AP A ITU KONSELING ? 

~(omcling adalah huhungan yang. saling 1111.:mhantu antara dua orang. dalam 

ha! ini scorang konsclnr dan klicn tclah memhuat kcputusan untuk : 

* 

Bek1..:"ja hcrsama dal<lm nmgka mcnolong klicn agar mcnolong dirinya 

dcngan hantuan hchcrapa cfori aspck kchidupannya. 

Mcngg11nakan komunikasi sccar.1 tcrlatih untuk mcmhantu lllL'nr:ng

gulangi ma:o-;alah-ma.;;alah yang mcngganggu. 

Mclil>:i1ka11 diri dalam proses yang hcrtujuan mcnycdiakan kcalilia11. 

p...:ngctahuan, akses pada sumhc:-sumhcr da11 pcrilaku yang uka11 

mcmbantu klicn mengatasi isu kd1iclupan yang lllL'.llycbahkan kckl1awa

tiran, lalu mengurangi kckhawatiran dan ml:nyclcsaikan isu tcrschut. 

Mclanjutkan proses jangka pa11jang climana klic11 ditawarkan ak~1.> dan 

dukungan sccarn kontinyu. 



Akhin1ya, ualam kontcks pckcrjaan kila. konseling. a<.lalal1 hagian pe111111g 

dalam mcmhuat scseorang mengcnai pcrilaku prihac.li yang riskan Lerhadap 
I IIV, mcmbual keputusan unluk mc11guhah perilaku. 111e11ggunakan pe1 il:iku 
baru, dan memperlahankan perilaku haru tcrsi..:hu t. 

MENGAPA KONSELING DIBERIKAN ? 

Dalam kontcks pcnyakit HIV, kcmsding dihcrikan unluk : 

* 

* 

* 

Memhcrikan dukungan sosial c.lan psikologis hagi nH.:n.:ka yang Li..:ri11lcbi 
atau terpengaruh HIV. 

Membantu mcncegah infeksi Hl V dcngan mcmhantu orang-orang 11ntuk 
merubah perilaku pribadi, dan mcncrima tanggung jawah prihadi 1111tuk 
mercka sendili dan orang lain. 

Membantu individu-individu dalam mcnghadapi pl!nyakit HIV yang 
mempengaruhi mereka dan/atau orang lain. 

SIAPA YANG HARUS DIBERl/TAWARK.Ai-1 KONSELING 

Konseling dapat diberikan pada siapa saja, tapi dalam kontcks prografll 1111. 

konseling harus diberikan pada : 

• 
• 

• 

* 

• 

* 

• 

* 

Orang-orang yang khawatir bahwa mcrcka mungkin tcrinfcksi HIV . 

Orang-orang yang baru saja mcngetahui status antihodi HIY-nya, tanpa 
mengindahkan aslinya positif/negatif. 

Orang-orang yang menderita AIDS . 

Orang-orang yang tahu bahwa mereka tclah tcrinfeksi HIV untuk 
beberapa lama dan memerlukan bantuan untuk hidup clengan infcksi itu. 

Orang dengan infeksi HIV yang dirawat di Rumah Sakit. 

Sauo ..... ra, teman, dan pasangan-pasangan scks orang-orang yang tc.:rkena 
penyakit HIV. 

Orang-orang yang tugasnya memberi perhatian dan bantuan unluk 
orang-or< ng dengan penyakit HIV. 

Orang-orang yang ingin tahu bagaimana mcnghindari infcksi atau 
reinfeksi HIV atau bagaimana menghind;:11 i agar orang lain tak terkena 

infeksi. 



KAPAN KONSELING DIBERIKAN 

Konscling dihcrikan pada waktu : 

* 

* 

* 

Orang yang datang untuk mclakukan pcmcriksaan, diagnosis. atau 
pcngobatan. 

Orang yang mcmerlukan dukungan dan hantt1a11. 

Orang yang mcndcrita penyakit I-ITV. kcluarga atau tcmannya mcng:il;1mi 
\'1aktu-waktu sulit atau kritis. 

Penderita pcnyakit HIV yang dirawat di rumah sakit. 

Orang mencari informasi dan/atau pcmcriksaan. 

Orang mengctahui status HIV rncrcka, tanra mL:ngindahkan hasil11ya. 

Kcbutuhan yang tclah diidcntilikasi. 

TEMPAT YANG TEPAT UNTUK KONSELING 

Konseling dapat diberikan hampir di mana saja, tapi tcmpat yang tcrpilih itu 
harus : 

* 
* 
* 
* 
* 

privat 
nyaman 
tenang 
berada di 
berada di 

tempat yang tidak dapat mcndcngar pcmhicaraan lain. 
tempat yang tidak dapat tcrjadi gangguan. 

ORANG-ORANG SEBAGAI KONSELOR 

Kualitas yang harus dirniliki seorang konsclor adalah : 

"' 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

Berkeinginan untuk belajar dari dan melalui pcngalaman. 
Kemampuan untuk menerima orang lain. 
Kemampuan untuk mendengarkan. 
Kemampuan dan keinginan untuk menguji asumsi. 
Cara pa11clang yang optimis. 
Sikap yang tidak menghakimi. 
Kemampuan untuk menyimpan rahasia. 
KemamiJUan dan keterampilan untuk mendorong pengamhilan 
keputusan. 
Kemampuan dan kecenderungan untuk membcrikan dukungan. 
Kemampuan untuk membentuk huhungan atas dasar kepercayaan. 
Kemampuan untuk mengerti pcrasaan dan kckhawatiran orang lain. 
Mengerti keterbatasan-keterbatasan mereka. 



8 MENDENGAR DAN MEREFLEKSIKAN 

DASAR PEMIKIRAN : 

Agar dapat menjadi seorang konselor yang cfektif, mcreka ticlak hanya pcrlu 
mengerti kepentingan mendengar dengan baik scwaktu mcmbcri kon~eling, 
tapi mereka juga perlu rnempraktekkannya. 

GOAL: 

Memberikan situasi dimana peserta akan mempclajari apa yang climabud 
dengan mcndengar dan merefleksikan, dan mcmpraktckkannya. 

OBJEKTIF: 

Dengan selcsainya modul ini, peserla akan 

* 

* 

IS I: 

* 
* 

"' 

Mengcrti mcngapa rnendengarkan sangat pcnting pacla waktu memhcri 
konseling. 
Mempraktckkan mendengar clalam kontck•; yang hcrhcda-hcda. 
Mernpraktekkan refleksi. 

Pcngukuran kcmampuan mcndcngaL 
Apa yang dipcrlukan untuk mcmlcngar clcngan baik. 
Mcmpcrbaiki kcbiasaan mendcngar ya1ig buruk. 
Mcndcngar apa yang tidak dikatakan. 
"Role play" mendengar dan mcrdlcksikan. 

METODOLOGI : 

* 
* 
* 
* 

Brain storming pada kelornpok bcsar dan kccil. 
Latihan pengukuran diri. 
Tugas pengemhangan diri. 
Praktek "role play". 

WAKTU YANG DIPERLUKAN : 

* 1 jam 30 menit. 

CATATAN BAGI FASILITATOR : 



MODUL 8 - MENDENGAR DAN MEREFLEKSIKAN 

BAHAN YANG DIPERLUKAN: 

* 
* 
* 
* 

Lembaran-lembaran pengukuran kcmampuan mcndcngar. 
Daftar kualitas yang diperlukan untuk mcndcngar dcngan baik. 
Lembaran-lemharan perbaikan kt!biasaan mendcngar. 
Lembaran-lembaran mendcngarkan pcrnyataan. 

* Persiapan "role play" mendcngar dan mcrcfleksikan. 
* Kertas flip-chart dan spidol. 
* Papan tulis dan spidol. 

METODE: 

Modul ini tcrdiri dari lima latihan, pescrta akan diminta untuk mclak11kan 
pengukuran kemampuan mendcngar dirinya, mcngidcntifikasi apa yang 
diperlukan untuk mendengar sccara produktif, mcnunjukkan cara-cara untuk 
memperbaiki kcmampuan mendcngar, bclajar untuk mcndcngarkan apa yang 
tidak dikatakan dan mclibatkan diri dalam "role play" yang uirancang untuk 
mcrangsang latihan mcndcngar. 

Sebagai fasilitator, penting bagi anda untuk mcrc11canakan waktu selama satu 
sctcngah jam itu, banyak yang harus disclcsaikan pada 111odul 1111, scmuanya 
akan rncmpunyai dampak pada 111od11l-111odul bcrikutnya. 
Latihan-Iatihan dibagi dabm aturan waktu scbagai bcrikut 

1. Pcngukuran kcmampuan mcmkngar 
2. Apa yang diperlukan untuk mcmkngar c.Jcngan baik 
3. Mcmpcrhaiki kebiasaan mcndcng;1r yang huruk 
4. Mendcngar apa yang tidak dikatakan 
5. "Role play" mcndcngar dan merdlcksikan 

LATIHAN MENDENGAR NOMOR 1 
PENGUKURAN KEMAMPUAN MENDENGAR 

Waktu yang dipcrlukan 15 menit 

Kalimat pembuka : 

15 mcnit 
5 mcnit 

15 me.nil 

10 mcnil 
45 mcnit 

"Sebelum memulai mcmprnktek/..::111 suntu /..:ctc:rnmpilci11. bin.rn11y<1 pcntinp. 
untuk mc11getalwi kemampua11 pncla saat ini. Latihan ini akan mcmhnntu 
peserta untuk mengemi/ keterampilCln mc11dc11gar ch111 kckurn11g<11111yn dn11 
memfoku.i;kan pad<1 peningkatan kcternmpilan mendcngar. 

Latihan ini menggunakan lembarnn pcngukuran diri di bawah ini, sebuat foto 
kopi kosong dapat ditemukan pada akhir pakct ini. 



PENGUKURAN DIRI PADA KEMAMPUAN MENDENGAR 

Untuk tiap-ti;1p pcrnyataan di hawah 1111. pilihlah jawaha11 yang paling d.qiat 
mcnggamharkan kchiasaan mcndcngar a11d;1. 

I. Saya sclalu mcnatap pcmbicara. 

" Saya mcncntukan apakah idc pcm
bicara bcrharga hanya herdasarkan 
penampilan dan cara pcnyampaiannya. 

3. Saya mcncoha mcnyamakan pikiran 
clan pcrasaan saya dcngan pikiran dan 
pcrasaai1 pcmbicara. 

4. Saya mendcngarkan fakta-fakta yang 
spcsi fik dari pad a mendengar pcm
bicaraan sccar: kcscluruhan. 

5. Saya mcndcngar isi yang faktual & 
cmosional di halik kata yang diucap
kan. 

6. Saya bcrtanya untuk mendapatkan 
penjclasan dan pcngertian. 

7. Saya mcnunda penilaian saya mcnge
nai apa yang dikatakan pembicara 
sampai dia selcsai. 

8. Say:i bcrusaha untuk mengevaluasi 
logika dan kckonsistensi dari apa 
yang dibicarakan. 

9. Sambil mcndcngar. saya berpikir 
mengenai apa yang akan saya kalakan 
segera setelah saya ada kesempatan. 

JO. Saya berusaha sebagai pemhicara 
terakhir. 

biasanya kadang-kadang jaran'.! . . 
( ) ( ) ( I 

( ) ( ) ( I 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

Bagikan lembaran pengukuran kemampuan mendengar dan rnintalah peserta 

mengisinya dengan menaruh tanda eek pada kotak yang scsuai di samping 
pernyataan. 



Sctelah 10 menit, mintalah peserta untuk menilai sendiri jawaban mereka mcnurut 
nilai-nilai yang tcrsedia di bawah ini. 

EV ALUASI PENGUKURAN KEMAMPUAN MENDENGAR 

Untuk pertanyaan nomor 1, 3, 5, 6, 7, dan 8, hcrikan nilai tiga untuk 
"biasanya", nilai dua untuk "kadang-kadang", dan satu untuk "jarang". 

Untuk pcrtanyaan nomor 2, 4, 9, dan 10, berilah nilai tiga untuk "jarang". 
dua untuk "kadang-kadang", dan satu untuk "biasanya". 

Jumlahkan nilai yang anda dapat. 

Jumlah nilai 27 atau lebih berarti anda scorang pendcngar yang baik . .Jurnlah 
nilai 22 - 26 berarti anda mempunyai bcherapa kckurangan cfalam 
mendengar. Jumlah nilai yang lebih kccil dari 22 hcrarti anda 111cmp1111yai 
kebiasaan mcndengar yang buruk. 

Sarankan pcserta agar nilai-nilai ini tidak usah dibagi-hagi dcngan kclompok, ldari 
untuk mengetahui kcmampuan mcndcngar anda st.:karang. Sarankan juga 1111t11k 
menyimpan hasil pcngukuran diri ini untuk c.lipdajari lagi c.limasa datang agar dapal 
melihat kemajuan yang didapat dalam mcndcngar. 
Hasil pcngukuran diri ini juga scbaiknya disimpan untuk refen:nsi dalam latihan
latillan mendcngar berikut. 

(Sumber - Robbins S.P. Training Jn Interpersonal Skills - Tips For Managing 
People At Work. Prentice Hall International t:!ditions, 1989). 

LATIHAN MENDENGAR NOMOR 2 
APA YANG DIPERLUKAN UNTUK MENDENGAR DENGAN BAIK 

Waktu yang diperlukan 5 menit. 

Untuk latihan ini anda akan memerlukan sehuah papan tulis atau kcrtas flips-chart 
untuk menulis. 

Kalimat pembuka : 

Setelah mengetahui kemampuan dan kekurangan mereka dalam mendcngar, 
peserta sekarang· akan dapat membuat suatu daftar untuk mempcrhaiki 
kemampuan mendengar mereka. Untuk mencapai ini anda akan melakukan brain
storming dengan kelompok sebagai satu kesatuan. Dalam brain-storming yang 



scbenarnya, tulislah pada papan tulis atau kcrlas flip-chart ckmcn-clcmcn y;1ng 

ditawarkan kelnmpok. Daftar itu akan mencakup hal-hal hcrikut : 

• 
• 
* 
* 
* 
* 
• 
* 
• 
• 
* 
• 

Motivasi unluk mendcngar. 
Membuat hubungan mata . 
Menunjukkan ketertarikan. 
Penuh perhatian pada pembicara. 
Em pa ti. 
Menginterpretasi perasaan dan emosi. 
Bertanya . 
Menggabungkan apa-apa yang dikatakan. 
Tidak mengambil alih pembicaraan orang lain . 
Melawan prasangka anda sendiri. 
Membuat transisi yang lancar antara menjadi pemhi<..ara dan pendcngar 
Bersikap wajar. 

Hati-hati jangan sampai membuat daftar terlalu panjang. Latihan ini untuk 
membantu latihan-Iatihan berikut dan jangan sampai melcbihi waktu lima mcnit 
yang telah ditentukan. 

LATIHAN MENDENGAR NOMOR 3 
MEMPERBAIKI KEBIASAAN MENDENGAR YANG BURUK 

Waktu yang diperlukan 5 menit. 

Kalimat pembuka : 

Tidak cukup hanya mengetahui kekurangan kita dalam mendengar. Peserta juga 
harus bisa mengenal cara-cara untuk memperbaiki kemampuan mendengar 
mereka. 

Seperti latihan me11dengar pertama, latihan ini tidak untuk bagi-hagi dengan 
seluruh kelompok. Ia adalah aktivitas individual dimana peserta mulai merancang 
perbaikan kemampuan mendengar mereka sendiri. 

Mungkin latihan ini akan memhutuhkan waktu lebih banyak dari batas waktu lima 
belas menit. Sebagai kasus, pernyataan kebiasaan buruk telah dibuat daftarnya 
dalam urutan yang istimewa. Peserta hams menyelesaikan pckerjaan mereka dalam 
susunan munculnya pernyataan. Mintalah yang. tidak sempat menyelesaikan agar 

melanjutkan latihan ini di rumah. 

Foto kopi latihan berikut dapat ditemukan pada bagian belakang paket ini. 



LATIHAN UNTUK MEMPERBAIKI KEBIASAAN 
MENDENGAR YANG BURUK 

Tugasnya adalah membaca urutan dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk da11 
menuliskan cara-cara untuk mengatasinya secara individu. Pcmccahannya dapat 
berupa : melatih kontak mata di depan kaca di rumah, mclatih diam dcngan 
mendengarkan suatu percakapan tanpa mcmberi komentar, dll. 

Anda tidak perlu menyclesaikan semuanya dalam waktu 15 mcnit. Akan tetapi 
adalah penting untuk mengikuti urutan kebiasaan yang buruk. Bila tidak sclesai, 
dapat diselesaikan di rumah. 

KEBIASAAN BURUK NO. 1 

Memikirkan isu-isu yang tidak berhubungan dengan percakapan sekarang 

Ini adalah kebiasaan yang umum, yang terjadi karcna kcmampuan bcrpikir 
yang lehih cepat dari pada berhicara. Scringkali anda scdang terlihat dalam 
pembicaraan sementara itu anda mcmikirkan hat yang lain. Ada hanyak hal 
yang akan terpikir oleh kita sewaktu mendcngar pcmhicaraan sescorang 
misalnya makan malah, olah raga, jalan yang akan dilalui. 

Akihat kehiasaan ini adalah kchilangan sipemhicara, tidak tahu apa yang 
dibicarakan, tidak dapat ikut dalam pemhicaraan dan kelihalan tiuak 
menarik. 

Bagaimana cara memperbaiki kebiasaan ini ? --------------

KEBIASAAN BURUK NO. 2 

Hanya mendengarkan Fakta-fakta saja 

Dengan mendengar fakta-fakta saja, dapat memberikan gambaran yang 
lengkap mengenai apa yang disampaikan oleh pembicara. 

Akibat kebiasaan ini anda tidak mengerti mengenai apa yang disampaikan 
pembicara dalam konteks keseluruhan. 

Bagaimana cara memperbaiki kebiasaan ini ? ---------------



KEBIASAAN BURUK NO. 3 

Pura-pura mendengar 

Banyak diantara kita yang pura-pura mcndengar bila scseorang bcrbicara. lni 
terjadi karena berbagai alasan, misalnya bosan, karcna kita menganggap 
harus mendcngar tetapi sebenarnya tidak mau, kita mcrasa sudah tahu yang 
akan dikatakan pembicara, ada hal lain yang kita pikirkan dana lain-lain. 

Akibat kebiasaan ini kita tampak tidak mcnarik bagi pcmbicara, kehilangan 
kepercayaan dan komunikasi. 

Bagaimana cara memperbaiki kebiasaan ini? ----------------

KEBIASAAN BURUK NO. 4 

Tidak mau mendengar kata-kata tertentu 

Banyak diantara kita mempunyai sikap dan nilai-nilai yang akan mclcdak 
akibat kata-kata tertentu. Pada orang-orang yang bekcrja di bidang HIV, 
contoh kata-kata ini adalah penderita AIDS, korban, penyalah guna obal, dll. 
Sebenarnya kata-kata ini merupakan satu-satunya cara untuk bcrkomunikasi, 
tetapi justru k-1ta-kata ini yangsering ticlak senang kita dengar atau membuat 
kita menjadi marah. 

Kebiasaan ini menyebabkan kita tcrutama memikirkan kata-kata tersehut, 
sehingga menimbulkan perasaan marah dan tidak menangkap apa yang 
sedang dibicarakan. 

Bagaimana cara untuk mengatasi hal ini ? -----------------

KEBIASAAN BURUK. NO. S 

Mendengar sambil mendebat 

Kadang-kdang kita tidak setuju dengan apa yang disampaikan olch scseorang 
dan mulai memikirkan bantahan terhadapnya, sebelum ia selesai dcngan 

penjelasannya. 



Kebiasaan ini mengurangi efcktivitas mcndcngar dan mcmbuat pcndcngaran 
kita menjadi subjektif, sempit dan hanya mcncari hal-hal yang ingin kita 
bantah. 

Bagaimana cara mcngatasi hal ini ? --------------------

KEBIASAAN BUl{UK NO. 6 

Tidak sabar mendengar 

Banyak diantara kita ccnderung senang bcrbicara daripada mcndengar. Kita 
senang mcnyatakan peridapat kita sehingga tidal: sabar menunggu orang lain 
berhicara. 

Kebiasaan ini mcnyebabkan kita hanya mcmikirkan apa yang ingin kita 
sampaikan daripada mendengar apa yang dikatakan pcmbicara. 

Bagaimana cara mengatasi hal ini ? --------------------

KEBIASAAN BURUK NO. 7 

Tidak senang pada pembicara 

Sering kita rnembuat penilaian apakah kita senang atau tidak pada seorang 
pembicara. Bila kita tidak senang, biasanya kita tidak mau mcndcngarnya, 
karena perasaan ini rne11ye'rnhkan kita tidak scnang dcngan idc atau 
paridangannya. 

Kebiasaan ini menyebabkan kita akan tertutup terhadap informasi yang 
rnungkin sangat bcrguna bagi kita. 

Bagaimana cara mengatasi hal ini ? ---------------------

(Sumber : Adamson G. and Prentice J. Communication Skills In Practice Nelsn 
Wadsworth, Melbourne Australia, 1987). 



LATIHAN MENDENGAR NOMOR 4 
MENDENGARKAN APA YANG TIDAK DIKATAKAN 

Waktu yang diperlukan 10 menit. 

Kalimat pembuka : 

L'ltihan ini juga tidak untuk dikerjakan. Kcgunaannya hanyalah untuk mcnunjuk
kan bahwa seorang dalam suatu kalimat ada maksud lain yang tcrsirat yang tidak 
dikomunikasikan pada si pendengar. Banyak <liantara kita tidak mcnangkap pcsan 
yang sebenarnya dengan hanya mendcng:u kata-kata yang diucapkan, dan tiriak 
menempatkan mereka dalam gambaran keseluruhan. Kita tidak mcnangkap pcsan
pesan yang tersembunyi yang menampilkan sisi lain dari pesan yang diucapkan. 

Foto kopi dari latihan bcrikut dapat ditcmukan pada bagian akhir paket 1111 

LATIHAN MENDENGAR NOMOR 4 
LATIHAN UNTUK MENDENGAR APA YANG TIDAK DIKATAKAN 

Seorang pcndcngar yang baik, tidak hanya mcndcngar apa yang diucapka11 lclapi 
juga bcrusaha mcndcngar apa yang tidak ciikatakan. Dalam latihan ini :111da 
diminta untuk memhaca informasi yang tcrtulis kemuclian mcngiclcntifikasi apa 
schenarnya yang dimaksud olch pcmbicara. Dan akhirnya tuliskan apa yang 
diinginkan pcmbicara untuk dilakukan oleh pcnclengar. 



A. Informasi tertulis 

CONTOH: 
Pegawai anda melapor bahwa 
akhirnya ia sclesai dengan 
tugasnya yang memerlukan 
darah, keringat dan air mata. 

Seorang wanita yang cemas 
akan kegiatan seksual yang 
dilakukan oleh suaminya di luar 
perkawinan, berkata Saya 
tidak dapat meminta saya untuk 
memakai kondom. Seseorang 
yang akan menjalani pemer!k
saan antibodi HIV berkata : 
Saya takut, karena banyak 
orang yang kena infeksi HIV. 

Seseorang yang datang untuk 
mencari informasi mengenai 
penyakit HIV, be1 tan ya : Apa 
benar hanya orang homo, dan 
yang suka menyuntik obat yang 
bisa kena HIV ? 

Seseorang yang baru saja 
mengetahui hasil pemeriksaan 
HIV positif berkata : Kine HIV 
kan tidak berarti suatu 
hukuman mati ? 

Seseorang yang baru saja men
dapat hasil pemeriksaan HIV 
negatif berkata : Untung saya 
berhubungan dengan orang
orang yang bersih ! 

B. Yang scbenarnya 
dikatakan pembicara 

Saya Lelah bekerja berat 
untuk kamu, dan kamu 
seharusnya berterima 
kasih. 

C. Yang diinginkan 
pcmbicarn 

Mcngatakan kepada 
pegawai bahwa ia tclah 
bckerj a dengan baik 
dan sangat menghargai
nya. 

Akhiri latihan setelah 15 menit dengan menanyakan respon yang terbatas untuk 
beberapa pernyataan di atas. Setelah peserta mengerti tujuan ini, mintalah mereka 
untuk menyelesaikannya di rumah. 





lATIHAN MENDENGAR NOMOR 5 
ROLE PLAY DALAM MENDENGAR DAN REFLEKSI 

INTRODUCTORY NOTE : Lihat hal ini 

Tugas peserta : 

Orang pcrtama adalah orang yang mcngamhil :1al-hal yang c.Jisctujuinya tlari 
masalah yang sedang dibahas. Kemuclian ia akan mcnyatakan alasan mcngapa 
ia mendukung masalah tcrsebut kepada orang kc-2 sclama kira-kira 2 mcnit. 

Orang kedua adalah orang yang mengamhil hal-hal yang tidak disetujuinya 
dari masalah yang sedang dibahas. Kcmudian akan mcmhcrikan ala..;an
alasannya kcpada orang pertama. 

Orang ketiga adalah orang yang mcndcngar dan mcngobscrvasi. Si..:tl.!!ah 
orang ke-1 dan ke-2 sclesai berdiskusi, orang kc-3 rm:mhcrikan kesimpulan 
dari sctiap pembicara. Orang ke-3 dapat mcmhuat catatan bila pl.!rlu. lngat 
bahwa orang ke-3 tidak harus mengcmukakan semua yang dikatakan orang 
ke-1 dan kc-2, tctapi hanyalah hal-hal yang pcnting. Cara ini akan mdatih 
pcndengarannya. 

Setelah orang ke-3 sclcsai, barulah kctiga pcscrta itu dapat mcmpcrbaiki atau 
memperjelas kesimpulan yang dibuat, scrta mcmbahas masalah tcrschut kbih 
Ian jut. 

Pada akhir mcnit ke-45, semua masalah tclah dibaha~ dan scmua pescrta 11.::lah 
mendapat kesempatan memainkan atas ketiga macam peran di atas. 

MASALAH-MASALAH UNTUK LATIHAN DISKUSI 

Fasilitator akan memilih 3 masalah di bawah ini untuk keperluan latihan. Bacalah 
setiap masalah yang dipilih sebelum dan sesudah dibahas. 

1. Pemeriksaan antihodi HIV tidak ada gunanya. 

2. Kondom adalah satu-satunya pilihan untuk mencegah HIV. 

3. Penyakit HIV hanya merupakan salah satu penyakit yang kita hadapi. Karena 
itu tidak perlu dibesar-besarkan. 

4. Orang yang terinfeksi HIV harus mempunyai hak dan kewajiban yang sama 
dengan orang lain. 

5. Petugas medis yang terinfeksi HIV seharusnya tidak boleh praktek agar tidak 
menularkan kepada orang lain. 



6. Orang yang tcrinfeksi HIV seharusnya melakukan hubungan dcngan orang 
yang tidak terinfeksi HIV. 

7. Orang yang terinfeksi HIV seharnsnya tidak menikah. 

MENUTUP MODUL : 

Untuk menutup latihan, satukan kembali kelompok-kelompok kerja kccil dan 
bertanyalah apakah ada peserta yang ingin mengajukan scsuatu ha! untuk 
diskusi atau penjelasan. Apabila ada, tanyalah apakah kelompok-kelompok 
lain mcngalami masalah yang sama dan mintalah hagaimana cara mcn.:ka 
mengatasinya. lngatkan bahwa mcmbawa kcmhali masalah tcrschut pada 
kelompok akan mclatih mempcrkuat pcngctahuan da11 kcahlian. Sctclah 
diskusi di atas selesai mengemukakan apa yang mereka dapatkan secara 
pribadi dalam latihan ini. 



9 : MENEMUI KLIEN ANDA 

DASAR PEMIKIF AN : 

Agar dapat melakukan konseling dengan cfektif, penting untuk melihat orang 
yang akan bekcrja bersama kita. Tanpa mempunyai kescmpatan untuk 
mempelajari masalah klien, konselor sering tidak siap untuk menjawab secara 
efektif. 

GOAL: 

Memberi waktu pada peserta untuk menyatakan perkiraan mereka pada 
masalah yang akan diajukan klien. 

OBJEKTIF: 

Dengan selesainya modul ini, peserta akan : 

* Menulis daftar masalah-masalah klicn yang kira-kira akan dihadapi. 
* 

IS I : 

* 

Mendiskusikan masalah-masalah klien yang mereka rasa sulit untuk 
dihadapi. 

Membuat daftar masalah klien. 

METODOLOGI : 

* 

* 
* 

Brain storming dalam kelompok kecil dengan mcnggunakan sken: :·io 

mini. 
Presentasi kelompok-kelompok kecil. 
Diskusi. 

WAKTU YANG DIPERLUKAN: 

1 jam. 

CATATAN BAGI FASILITATOR: 

MODUL 12 - MENEMUI KLIEN ANDA 

BAHAN YANG DIPERLUKAN: 

* 
* 

Kertas flip-chart dan spidol. 
Skenario kelompok kerja. 



METODE: 

Foto kopi dar: skcnario-skenario untuk latihan ini dapat ditemukan di bagian 
akhir paket ini. Perhatikan latihan dengan membuat pernyataan sepcrti : 

"Banyak Jiantara kita yang akan membcri konseling pcnyakit HIV 
mempunyai pandangan stcrreotip mengcnai klicn yang akan dihauapi. 
Kita juga punya sebuah set yang discbut 111asalah-masalah klicn". Ini 
masalah-masalah yang diperkirakan akan diaj•Jkan oleh klien. 

"Masalah klien" ini sering tidak berdasar pada persepsi kita scndiri 
mengenai yang akan kita ajukan menjadi masalah apabila kita sendiri 
yang mengalami resiko terkena infeksi HIV, hasil pemeriksaan antibodi 
HIV yang positif, hams mengumpulkan informasi mengenai HIV, 
mempunyai keluarga yang terinfeksi HIV, mempunyai pasangan seksual 
yang terinfeksi HIV, dsb. 

Latihan ini akan memberi kita kesempatan untuk mcngajukan masalah
masalah ini dan melihat "masalah-masalah klien" yang diajukan dari 
perspektif peserta lain. la juga memberi kesempatan untuk mendis
kusikan "masalah-masalah klicn'' yang kita rasa susah untuk dihadapi. 

Setelah pcrnyataan pembuka ini, hagilah kclompok menjadi empat kelompok 
kecil yang terdiri dari 5 atau 6 orang. Mintalah kclompok-kelompok kecil 
untuk memilih seorang juru tulis, ia akan menulis pada kt:rtas flip-chart 
masalah-masalah yang diajukan oleh kelompok untuk dilaporkan. 

Bcrikanlah foto kopi dari salah satu skenario di bawah, mintalah mcrcka 
untuk membacanya dan menulis masalah-msalah yang mcrcka rasa akan 
diajukan klien kepada kon~dor. 

SKENARIO KELOMPOK KERJA 

SKENARIO KE-1 

Seorang lelaki muda datang kepada anda, setelah mt:ndcngar mengenai 
penyakit HIV dan AIDS melalui kampanye penyuluhan masyarakat. S1.:lama 
2 tahun terakhir ia telah berhubungan seks yang tidak aman dengan heherapa 

wanita, tcrmasuk istrinya. 

LeJaki muda ini bekerja sebagai juru masak pada suatu hotel setempat dan 
telah mendengar dari teman-teman kerjanya mcngcnai AIDS bahwa seorang 
yang menderita AIDS tidak boleh mcnangani makanan, karena khawatir HIV 

dapat ditularkan melalui makanan. 



SKENARIO KE-2 

Scorang wanita datang pada anda. mcngatakan bahwa ia yakin suaminya 
herhubungan scks dcngan wanita lain. Sekarang ia scdang hamil 3 hulan uan 
khawatir tcrinfcksi HIV. Dua anaknya yang lain pada saat ini sehat semua. 

SKENARIO KE-3 

Seorang pria datang pada anda, dan mcmberitahu bahwa dia tclah didiagnosa 
terinfeksi HIV 18 bulan yang lalu. Akhir-akhir ini dia mernsa mudah menjadi 
lelah dan dokternya menganjurkan menemui konselor. Dia tidak tahu 
sebenarnya alasan ia menemui anda, tapi ia merasa tidak dapat hekerja 
dengan baik sedangkan ia akan mcnghadapi ujian 3 minggu lagi. 

Sejak pemeriksaan antibodi HIV-nya yang pertama dia tidak pernah 
menemui sescorang sehubungan dengan penyakit HIV-nya, dan tidak pcrnah 
memberi tahu seseorang bahwa ia terinfeksi HIV. 

SKENARIO KE-4 

Seorang wanita mencmui anda, untuk memhicarakan penyakit I-IIV-nya yang 
baru diketahuinya. Hasil positif ini baru diterimanya kemarin. 

Selama diskusi anda mempelajari bahwa klien anda bekcrja part time, sehagai 
asisten toko pada siang hari, dan sebagai WTS tiga malam scminggu. 
Sebagian besar langganannya adalah pria setempat, tapi ia juga sering 
menemui turi ;-turis pria. Pekerjaannya sebagai WTS itu adalah sumber 
pendapatannya yang utama, tanpa itu ia tidak dapat membiayai hidup. 

K.Jien anda merencanakan menikah dalam wakt1..1 enam bulan. 

Beritahukan keempat kelompok kerja bahwa mereka hanya punya waktu 10 menit 
untuk mengidentifikasi dan menulis masalah-masalah yang mereka rasa akan 
dibawa klien pada hubungan konseling. 
Setelah 10 menit, mintalah pada kelompok-kelompok kerja untuk berkumpul 
kembali dalam kelompok besar. 

Mintalah reporter dari tiap kelompok kerja untuk maju satu per satu dan melapor 
pada kelompok besar. Dimulai dengan membacakan skenario pada seluruh 
kelompok dan membacakan daftar masalah yang diidentifikasikan sambil menunjuk 
kertas flip-chart yang telah ditulis oleh kelompoknya. 

Setelah daftar selesai dibaca, ucapkan terima kasih dan mintalah reporter untuk 
kemhali ke tempat duduknya. Lalu mintalah pada kelompok besar untuk 



menanggapi dan mcnambahkan, atau bertanya apabila ada masalah-masalah dalam 
daftar yang tidak dimengerti oleh pcscrta. 

Latihan ini tidak dirancang agar fasilitator menyclcsaikan masalah-masalah yang 
timbul, namun ditckankan agar peserta dapat mengatasinya. Bila ada kcsulitan 
mintalah orang yang telah mengidentifikasi masalah lcrscbut, apakah ia 
menemukan strategi untuk mengatasinya. Bila tidak ajukan pertanyaan terscbut 
pada kelompok besar. 

Setiap umpan balik tidak boleh lebih dari 10 menit agar sesuai dcngan waktu tclah 
dialokasikan untuk latihan ini. 

MENUTUP MODUL : 

Tutuplah modul dengan merangkum daftar yang dikemukakan peserta d~n 
beritahukan bahwa modul berik1:1tnya akan mcliput masalah-masalah konsclor 
yang akan mengidentifikasi strategi yang diperlukan untuk mengatasi kcadaan 
yang sulit. 



10: MASALAH-MASALAH KONSELOR 

DASAR PEMIKIRAN : 

Selama kursus konseling banyak masalah-masalah yang akan dihadapi dan 
kadang-kadang mengkhawatirkan konselor. l3ercrapa masalah sedemikian 
berat untuk konselor sehingga mereka mcmilih untuk menghcntikan 
konseling, yang lain akan mencari bantt.an, scmentara yang lain lagi a:.,m 
mengabaik~n masalah tersebut. 

Untuk konseling dan penanganan pribadi yang efcktif, konselor harus cbpat 
rnengenali masalah-masalah yang hcrat bagi mcreka dan mengatur stratcgi 
untuk mcngatasinya. 

GOAL: 

Mcngidentifikasi masalah-masalah prihadi clan masalah yang sulit yang 
mcmpcngaruhi konsclor clan mcngiclcntifikasi sumhcr-sumhcr yang tcr-;cdia 
untuk mcnanganinya. 

OBJEKTIF: 

Dengan sclcsainya modul ini pcscrta akan : 

* 

* 

* 

IS I: 

* 

* 

Mengidentifikasi masalah-rnasalah yang bcrat bagi mcrcka schagai 
individu dan konselor sewaktu bckerja sebagai konsclor penyakit H l Y. 

Mengidentifikasi strategi-strategi untuk menangani masalah-masalah yang 
berat itu. 
Mcngidentifikasi sumber-sumber yang tersedia hila masalah-masalah 
tersebut muncul dan bantuan yang dipedukan. 

Membuat daftar masalah-masalah konselor. 
Membuat daftar dari acara-acara yang tepat untuk mengatasi masalah

masalah itu. 
Membuat daftar sumber-sumber yang tersedia untuk membantu 

mengatasi masalah. 

METODOLOGI : 

* 
* 
* 

Kelompok-kelompok kerja kecil. 
Brain storming. 
Diskusi. 



WAKTU YANG DIPERLUK.AN: 

Satu jam. 

CATATAN BAGI FASILITATOR : 

MODUL 13 - MASALAH-MASALAH KONSELOR 

BAHAN YANG DIPERLUKAN: 

* Kertas flip-chart dan spidol. 

METODE: 

Mulailah modul dcngan pcrnyataan scpcrti : 

"Sebagai manusi;i, setiap kali kita memufai sualll hubungan kita 
mencmpatkan diri pada posisi yang terlwka untuk tanlClngan. Kon.-;c/ing 
juga begitu. 

Banyilk diantara masa/n/J yang akan anda hadapi sc:laku konsclor. tidilk 
hanya hcrpengaruh pada klic11 anda, tapi j~iga pada anda. 

Seperti telah kita identifikasi pada modul scbclumnyil, akan ada waktu
waktu dimana masalah yang dihadapi akan bcrtentangan dengan anda 
secara pribadi, filsafat, norma, moral, agama dan spiritual. Banyak 
diantarn tantangan tersebut akan membantu pengembangan diri anda. 
Pada waktu-waktu tertentu ada beberapa tantangan akan mengccilkan 
hati anda, membuat anda ragu akan peran anda sebagai konselor, 
menutup penilaian dan membuat anda bingung. 

Selama masa-masa tantangan ini anda mungkin mencari cara-cara untuk 
mengendalikan perasaan dan menjernihkan masala/1-masa!Clh tcrsebut. 
Modul ini akan mengidentifika:;i bcberapa masalah yang nwngkin timlwl 
bila anda sebagai konselor dan mulai mengidentifikasikan strntegi da11 
sumber-sumber yang tersedia bagi anda ". 

Bagilah kelompok menjadi kelompok-kelompok kerja kecil yang terdiri dari 
tiga orang, mintalah satu orang dari tiap kelompok kecil untuk menjadi juru 
tulis. Bagikan kertas flip-chart dan spidol pada tiap kelompok dan berikan 

tugas ini. 

"Dari modul sebelumnya, anda telah mengidentifikasi beberapa masa/ah 
yang mu,1gkin akan dihadapi sebagai seorang konselor. Sekarang saya 
akan meminta anda membuat daftar masalah-masalah yang anda rasa 
akan menimbulkan kc."11/itan secara pribadi. Beberapa contoh masalah-



masalah ini adalah kematian, /Jcrbicarn sccara terbuka mengenai seks, 
dsb. 

Tulis/ah wasa/ah-masa/ah ini pada kertas yang tcrscdia. Anda punya 
waktu 10 menit untuk menyelesaikan tugas ini". 

Setelah 10 menit berakhir, mintalah seorang wakil dari tiap kelompok maju 
dan membacakan daftar yang telah dibuat. Adalah tugas fasilitator untuk 
membantu proses ini dan tidak menanggapi dulu masalah-masalah yang 
disajikan. 

Setelah semua kelompok kecil melapor kemhali, yang tic..lak akan memakan 
waktu lebih dari 10 menit, tanggapilah kesamaan yang ac..la diantara laporan 
tiap kelompok. 

Sekarang mintalah kelompok-kelompok kccil untuk bcrkumpul kcmhali, 
berikan tugas berikut : 

"Saya ingin agar anda berpikir keml>ali kewaktu tcrakhir dimana anda 
dihadapkan pada masa/ah-masalah scbc/umnya. lni nwngkin terjadi pada 
hari terakhir anda bersama program ini. Pikirkanlah stratcgi yang anda 
kembangkan untuk menghadapi masa/ah ini, dnn sumher-sumher yang 
dapat mcmbantu anda. Tulis stratcgi yang <rnda pergunakan dan sumbcr
sumber yang anda pe1gunakan dalam berbag;1i yang l>erl>cda pada kc:rtas 
yang discdiakan. 
Anda hanya punya waktu 10 menit, untuk mc11yelcsaikn11 tugas ini''. 

Setelah semua kelompok menyelesaikan tugasnya, a tau batas waktu 10 1m:nit 
telah Jewat, satukanlah kelf)mpok-kelompok kccil menjadi kelompok bcsar. 
Mintalah scorang wakil dari tiap kelompok untuk maju dan melaporkan 
strategi dan sumber-sumber yang dipergunakan mercka pada seluruh 
kelompok. Berikan kesempatan pada tiap kelompok untuk menyelcsaikan 
laporan mercka sebclum memulai diskusi. lni schaiknya c..lari 10 men it. 

Waktu anda sekarang tinggal 10 menit untuk bcrdiskusi mcngenai strategi
strategi dan sumber-sumbcr untuk situasi yang sulit. 

Pada saat ini kelompok kadang-kadang tidak mcnangkap hal-hal yang 
penting. Bila kelompok tidak menulis daftar diri mercka sebagai sumbcr bagi 
yang Jain, beritahulah pada mereka. 

CATATAN : Satu strategi yang harus diperhatikan aclalah "mcngahaikan 
masalah". Ini bukan strategi penanganan, tapi strategi pcnghindaran. 
Sebagai fasilitator anda harus membicarakan hal ini bila tidak ada 
anggota kelompok yang lain tidak. 



Menghindari masalah yang sulit dengan cara tidak berbuat scsuatu tidak akan 
membantu dalam jangka panjang. Ini hanya menumpuk masalah dan 
membuat penyelcsaian akhir bertambah sulit, dan kadang-kadang mcngarah 
pada situasi kris;s. 

MENUTUP MODUL : 

Tutuplah modul dengan membahas persamaan-persamaan dalam daftar 
masalah-masalah kita sekali lagi. Tckankan pada kesamaan-kesamaan antara 
strategi pena.nganan dan sumber-sumher yang telah diidentifikasi oleh 
masing-masing kelompok ini tidak hanya membantu informasi yang telah 
dibahas, tetapi juga menyadarkan peserta bahwa mereka tidak sendiri. 



11 : BERBICARA MENGENAI SEKS 

DASAR PEMIKIRAN : 

Ssebagai konselor penurunan resiko HIV kita semua haruslah mcndapal 
kebebasan berbicara mengenai seks secara terbuka, dan sensitif. Bagaimana
pun juga, inilah topik utama yang berhubungan dengan pekcrjaan kita. 

GOAL: 

Menyediakan suatu lingkungan yang aman bagi pescrta untuk praktek 
berbicara mengenal seks. 

OBJEKTIF: 

Dengan selesainya modul ini peserta akan : 

• 

... 

IS I: 

• 
• 
• 

Menjadi lebih enak dalam berdiskusi mengcnai hal-hal berhubungan 
dengan seks. 
Menjadi sensitif terhadap hal-hal yang pcka dalam bcrdiskusi mcngenai 
seks. 

Penjelasan perbendaharaan kata mengenai seks . 
Membua. daftar perilaku seeksual. 
Menanyakan pengalaman seksual. 

METODOLOGI : 

Brain storming. 
Role-play/praktek mengenai cara menanyakan pe:igalaman seksual. 

WAKTU YANG DIPERLUKAN: 

45 menit. 

CATATAN BAGI FASILITATOR : 

MODULJ I" - BERBICARA MENGENAI SEKS 

BAHAN YANG DIPERLUKAN : 

• 
• 

Papan untuk menulis . 
Peranan pengalaman seksual. 



METODE: 

"Pemanasan" atau pernyataan dimulainya modul ini sebaiknya : 

"Sebagai konselor penurunan resiko HIV, pe11ting untuk mendapatkan 
apa yang dimaksud sebagai pengalaman seksual dari klien kita, 
pengalaman tersebut mungkin akan sangat bersifat pribadi pada waktu 
tertentu, jadi memungkinkan kita dan k/ien anda berbicara secara 
terbuka mengenai perilaku sek.malnya dan hal-ha/ yang menyangkut 
resiko infeksi HIV. 

Berbicara mengenai seks dapat menimbu/kan rasa malu pada klien anda 
dan anda sendiri. Jika anda tidak terbiasa dengan perbendaharnan kata 
mengenai seks dan kegiatan-kegiatan kelompok k/ien yang sedang anda 
hadapi. Rasa malu tersebut mungkin ak~n menimbu/kan hilangnya 
informasi pentingnya perlu bagi anda dalam mengajar!belajar bagi klicn 
anda. 

Sebagai konselor penurunan risiko HIV, kita merninta kepada klien 
untuk mengungkapkan perilaku sek.mal mereka dengan orang lain, untuk 
mengenal perilaku yang menempatkan mereka kepada risiko tcrhadap 
infeksi HIV, untuk mengena/ alternatif perilaku seksual yang dapat 
menghilangkan atau mengurangi risiko mereka, menyctujui dan akhirnya 
menerapkannya. 

Jika klien anda mengetahui bahwa anda merasa malu pada saat diskusi 
tertentu mengenal perilaku seksua/ mereka, mercka tidak akan 
mengungkapkannya dalam diskusi. Ini akan mengurangi cfektivitas 
konselin& anda mungkin akan menempatkan klien anda pada posisi yang 
berisiko. 

Pada moc.'ul ini kita akan mempelajari beberapa perbendaharaan kata 
mengenai seks dan praktek dari berbagai kelompok dalam masyarakat 
kita. Jika selama asumsi anda merasa malu dengan apa yang telah 
dikatakan, catatlah ini dan persiapkan diri anda untuk bekerja Jebib baik 
pada masa yang akan datang". 

BERBICARA MENGENAI SEKS - LATIHAN KESATU 

Latihan ini mencakup brain storming sederhana dengan melibatkan seluruh 
peserta. Sebagai fasilitator ingatlah bahwa beberapa peserta akan berbicara 
Iebih banyak daripada yang lainnya karena mempunyai pengalaman terbiasa 
atau karena rasa humor. Orang-orang ini mungkin akan dirasakan oleh 
peserta Iain sebagai orang yang terbiasa dengan seks yang menyebabkan 



peserta lain merasa tidak enak. Jika terjadi dcmikian rcflcksikan kcpada 
kelompok dan mintalah agar mereka untuk lebih berpartisipasi. 

Gunakan waktu selama lima betas menit untuk mengumpulkan daftar 
perilaku seksual pada salah satu sisi papan tulis dan perbendaharaan kata 
mengenai seks (kata-kata yang biasanya digunakan untuk menyatakan 
perilaku seksual) pada sisi yar:g lain dari papan tulis tersebut. 

Ketika daftar tersebut dikembangkan akan ada kata-kata atau pcrilaku yang 
tidak dimengerti oleh sebagian peserta. Mintalah peserta lain untuk 
menerangkan kata-kata dan perilaku tersebut, pastikan bahwa pescrta 
tersebut memberikan informasi dengan sukarela, ini akan menghindari 
peserta tersebut dari rasa tidak enak. Ini juga akan mendorong peserta lain 
untuk berpartisipasi, mengetahui bahwa mereka tidak akan dipojokkan. 

Bila daftar sudah selesai dan semua keterangan telah diherikan, hiarkanlah 
daftar tersebut tetap di papan tulis dan mintalah pescrta bekcrja dalam 
kelompok kecil yang berdiri dari dua orang. 

BERBICARA MENGENAI SEKS - LATIHAN KEDUA 

Terangkanlah pada kelompok-kclompok yang telah hcrpasangan bahwa 
latihan akan dimulai, yang akan menggunakan kata-kata dan perilaku yang 
telah diidentifikasi. Latihan akan mencakup role-play, scorang akan jadi klkn. 
Pada pertengahan latihan, peserta akan bcrtukar peranan untuk mcmberikan 
kesempatan kepada kedua peserta untuk praktek menanyakan pengalaman 
seksual. 

Peranan-peranan dalam latihan ini ialah 

1. Konselor 

Sebagai konselor anda mempunyai peranan untuk mcnanyakan suatu 
pengalaman seksual klien anda. Informasi yang harus anda kumpulkan akan 
termasuk: 

* 
* 
* 
* 

* 

Apa jenis aktivitas seksual yang klien anda Jakukan pada saat ini ? 

Jumlah pasangan seksual yang dipunyai klien saat ini ? 

Apakah klien anda homoseksual, heteroseksual atau biseksual ? 

Apakah klien anda menggunakan obat dengan suntikan intravena, bila 
ya, apakah jarum suntiknya dipakan bersama-sarna orang lain ? 

Kapan terakhir kali klien anda merasa bahwa mereka menempatkan 
dirinya terhadap resiko infeksi HIV ? 



Ketika anda menanyakan pengalaman seksual ini, gunakanlah kata-kata yang 
anda anggap tepat, akan tetapi bila suatu waktu klien anda merasa malu 
menjawab pertanyaan tersebut, atau dengan cara anda menanyakan, mereka 
akan menghentikan anda dengan mengatakan "saya tidak dapat menjawab", 
pada saat itu hendaklah anda. ulangi pertanyaan terse but sedemikian rupa, 
sehingga klien anda bisa menjawab pertanyaan tersebut. Klien anda akan 
terus mengatakan "saya tidak dapat merijawab", sampai anda menemukan 
cara diskusi yang tepat mengenai masalah ini dengan klien tertentu. Bila klicn 
anda sudah merasa enak, mcreka akan memherikan informasi mengenai 
pertanyaan tersebut. 

Ingat, ada kemungkinan klien tidak menjawab bukan karena kata-kata yang 
anda gunakan, akan ~etapi mungkin karena acara pengaturan posisi tcmpat 
duduk atau karena percakapan tersebut dapat didengar oleh orang lain, atau 
pertanyaannya tidak jelas. 

2. Klien 

Sehagai klien anda akan duduk hcrhadapan clcngan konsclor yang akan 
menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi mengcnai pcrilaku scksual a11da. 
Menjadi klien dalam suatu role-play, anda dapat memainkan pcran klicn apa 
saja yang diinginkan, hanya ingat janganlah anda mcrnainkan kcadaan anda 
yang sebenarnya. 

Ketika konselor berbicara kepada anda, rnungkin mcnanyakan bcbcrapu 
pertanyaan, memberi informasi, jika suatu saat anda mcrasa malu dcngan apa 
yang konselor katakan atau tanyakan atau karena tingkah lakunya, 
hentikanlah konselor dengan mengatakan "saya tidak dapat menjawab". 
Adalah tugas konselor untuk memulai diskusi kembali, mencoba mcmbuat 
anda merasa lebih enak. Selanjutnya, bila anda merasa tidak dapat menjawab 
katakanlah pada konse"lor. 

Bila anda telah merasa enak, mulailah kembali percapakan anda dengan 
konselor. Akan tetapi, jika anda kembali merasa tidak enak, ulangi perkataan 
"saya tidak dapat menjawab" dan seterusnya. 

Setelah 15 menit, atau separoh waktu telah habis, mintalah pasangan untuk 
bertukar dan ulangi latihan tersebut. 

MENUTUP MODUL : 

Penting untuk mengetahui pencapaian pelajaran melalui latihan ini dan ini 

menciptakan penutupan yang baik. 



Mintalah peserta kembali ke kel0mpok besar dan tanyakan "apa yang tclah 
anda pelajari dalam latihan ini"? 

Jawaban tiap-tiap kelompok akan sangat hervariasi, macam-macam jawaban 
akan seperti di bawah ini : 

* 

* 

* 

* 

* 

Alangkah hati-hatinya saya memilih kata-kata. 

Alangkah mudahnya membuat seseorang merasa tidak enak. 

Bagaimana saya harus memulai hubungan dengan klien sebelum sampai 
pada hal-hal yang berhubungan dengan seks. 

Bagaimana saya mencoba menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti 
oleh klien. 

Bagaimana saya merasa jika pertanyaan-pertanyaan saya membuat klien 
merasa tidak enak. 

Jika tidak ada jawaban-jawaban seperti tersebut di atas, kcmudian tanyakan 
hal-hal yang akan memakai konsep-konsep ini fehagai inti pelajaran. 





MODUL 12 : PILIHAN PERILAKU SEKSUAL YANG AMAN SESUAI 
NORMA AGAMA DAN MORAL LUHUR BANGSA 

DASAR PEMIKIRAN : 

Sebagai konselor penurunan resiko HIV, kita akan membantu orang-orang 
menemukan perilaku seksual yang dianggap lebih aman, mungkin, dapat 
diterima dan dapat dipertahankan. Untuk itu kita harus tcrbiasa dengan 
pilihan-pilihan kita sendiri. 

GOAL: 

Menyediakan suatu lingkungan belajar, dimana peserta dapat mengetahui 
pilihan-pilihan perilaku seksual yang aman. 

OBJEKTIF: 

Dengan selesainya modul ini peserta akan : 

IS I: 

Dapat membuat daftar pilihan-pilihan perilaku seksual yang aman. 
Menentukan apakah suatu perilaku seksual aman atau tidak berdasarkan 
cara penularan HIV. 

Membuat daftar perilaku-perilaku seksual yang lebih aman. 

METODOLOGI : 

* 
* 
* 

Kerja dalam kelompok kecil. 
Presentasi dalam kelompok besar. 
Diskusi umum. 

WAKTU YANG DIPERLUKAN: 

45 menit 

CATATAN BAGI FASILTTATOR : 

MODUL.12 - PILIHAN PERILAKU SEKSUAL YANG AMAN 

BAHAN YANG DIPERLUKAN: 

* Kertas flip-chart dan spidol. 



METODE: 

Mulailah modul ini dengan suatu pernyataan "pcmanasan" scpcrti 

Banyak diantara klien anda memerluka11 bantua11 dalam mengcnal 
pilihan-pilihan pcrilaku seksual yang aman bagi mereka, pililwn-pililwn 
yang akan mengurangi atau menghila11gka11 resiko terhaclap infc.:ksi da11 
reinfeksi HIV, atau menghilangkan rcsiko mcnulclrkan 1-l/V kcpuda 
orang Jain. Jika anda membantu ha/ ini nrnka a11da pcrlu mengctahui 
pilihan-pilihan itu, selanjutnya anda perlu menggunakan prinsip C:ilrn 

penularan HIV untuk membantu klien anda dalam mcnilai pcril:iku
perilaku seksual yang relatif aman sehubungan dengan penularan /-/IV. 

Bila anda sudah mengerti cam penularan HIV, anda dapat menggunakan 
prinsip ini dalam menentukan perilaku scksual yang relatif aman atau 
menemukan jalan untuk memili/J beberapa perilaku seksua/ yang lebih 
a man. 

Pada modul ini anda akan mempelajari apakah ada pilihan-pilihan yang 
lebih aman, dan mclihat behcrapa pcru/Jahan yan,g clapat kita l>uat 
terhadap perilaku-peri/aku seksual yang akan mengurnngi n:silw 
terhadap penularan HIV. 

Bagilah peserta menjadi kelompok-kelompok kerja yang tcrdiri dari lima 
peserta, bagikan kepada setiai:; kelompok kertas flip-chart dan spidol. 
Mintalah kelompok mengingat kembali latihan-latihan mengenai pcrilaku 
seksual yang telah diidentifikasi, b~rikanlah beberapa contoh. 

Instruksikan kepada kelompok kerja untuk menulis sebanyak-banyaknya 
perilaku seksual yang dapat mereka ingat dalam sepuluh menit, mcreka 
hendaklah menulis macam-macam perilaku baik yang mempunyai rcsiko 
untuk penularan HIV, maupun yang tidak. Jika suatu perilaku mempunyai 
resiko untuk terjadinya penularan HIV, kemudian mereka harus mengiden
tifikasi beberapa modifikasi perilaku yang akan mengurangi atau meniadakan 
resiko tersebut. 

Jika selama Jatihan mereka mendapat kesulitan dalam mengidentifikasi 
beberapa perilaku yang lebih aman, mintalah mereka untuk menandai 
perilaku, untl'k didiskusikan dalam kelompok yang besar. 

Setelah sepuluh menit berlalu dan kelompok telah mempunyai daftar, 
kembalilah ke kelompok besar. Sekarang and::i mempunyai waktu setengah 
jam untuk kelompok-kelompok kerja mempresentasikan hasil kelompok 

mereka. 



Bila dalam presentasi, peserta dari kclompok lain tidak setuju atau tidak 
mengerti mengenal perilaku atau midifikasi perilaku, atau klasifikasi, 
doronglah mereka untuk mengajukannya untuk kcjclasan. 

Maksud dari latihan ini ada tiga : 

Satu Agar peserta menggunakan informasi mengcnai cara pcnularan 
dalam menemukan jalan. 

Dua Mengenal dan mengerti pi_lihan perilaku seksual dan moclifikasi 
perilaku yang aman. 

Tiga Mendorong agar mereka kbih enak dalarn berbicara mcngcnal 
seks pada orang-orang bcrkumpul baik dalam kelompok kecil 
maupun dalam kelompok yang lebih besar. 

Daftar pilihan haruslah luas? pastikan pilihan-pilihan bcrikut tcrmasuk dalarn 
daftar anda. 

* 

* 

* 

* 

Berhubungan seks dengan satu orang, satu istri, pasangan yang tidak 
menderita infeksi HIV (pasangan-pasangan di tempat yang sudah 
menjadi mempunyai kebiasaan untuk beristri banyak). 

Menggunakan kondom dengan semua pasangan seksual. 

Memilih untuk tidak berhubungan seks. 

Kegiatan seksual tanpa menetrasi sehingga tidak terjadi pertukaran 
cairan tubuh. 

MENUTUP MODUL : 

Modul ini cenderung akan berakhir dengan sendirinya setelah presentasi dan 
diskusi akhir, namun petanyaan-pertanyaan mungkin akan timbul kemudian 
atau pada keesokan harinya. Akhirilah modul dengan pertanyaan seperti ini: 

"Dengan latihan seperti ini, menjadi lebih nyata hanya berapa banyak 
kita telah be/ajar melalui praktek. Namun akan timbul pertanyaan
pertanyaan mengenai perilaku dan modifikasi perilaku seksual yang lebih 
aman di kemudian hari. Jangan segan-segan untuk bertanya mengenai 
isu-isu seperti ini untuk didiskusikan setiap saat. 

MERANGKUM HARI KEDUA 

Setelah merangkum hasil kerja hari ini seperti yang dij6Iaskan pada modul B, 
ada sedikit pekerjaan rumah. Yang perlu anda minta kepada semua pcserta 
untuk melengkapi persiapan modul 16 pada hari ketiga. 



Mintalah semua peserta untuk mcmbeli kondom atau untuk memperolehnya 
dan bawalah kondom terscbut pada hari ketiga. Mintalah peserta untuk 
rriencatat bagaimana perasaan mereka atau jawaban-jawaban pribadi setelah 
mereka menyelesaikan tugas ini dalam mempersiapkan diskusi. 

Ingatlah bahwa beberapa piantara peserta mungkin telah pernah memheli 
kondom sebclumnya, sementara peserta yang lainnya mungkin baru 
pertamakali dan ini akan menimbulkan rasa khawatir. 

Jelaskan, bilamana beberapa peserta mengalami kesulitan atau tidak 
memungkinkan untuk membeli kondom, pelajari alasannya dan bersiap
siaplah untuk mendiskusikan alasan-alasan tersebut dengan peserta lainnya di 
dalam kelompok .. 



13:KONDOM 
(Fasilitator harus menyesuaikan dengan norma agama dan budaya setempat) 

DASAR PEMIKIRAN : 

Sebagai salah satu pilihan yang tersedia untuk melindungi ses~orang dari 
infeksi dan reinfeksi HIV, dan untuk melindungi agar virus tidak berpindah 
kepada orang lain, para konselor penurunan resiko HIV perlu mendapat 
pengetahuan dan keterampilan untuk menjaga klien mereka bagaimana 
menggunakan kondom dengan efektif. 

GOAL: 

Menciptakan suatu lingkungan belajar, sehingga kondom dapat dilihat sebagai 
sesuatu yang menyenangkan, tepat dan efektif scbagai tindakan pcncegahan 
terhadap infeksi dan reinfeksi HIV. 

OBJEKTIF: 

Dengan selesainya modul ini para peserta akan : 

* 
* 

* 

IS I : 

* 

* 
* 

Dapat menggunakan kondom dengan henar. 
Dapat mengajar orang lain· bagaimana cara menggunakan konc10m 
dengan henar. 
Mengcnal halangan-halangan dan kemudahan-kcmudahan c.:ara 
memperoleh kondom. 

Halangan-halangan dan kemudahan-kcmudahan untuk memperoleh 
kondom. 
Penggunaan kondom yang benar. 
Mengajar orang lain menggunakan kondom dengan bcnar. 

METODOLOGI : 

* 
* 
* 

Diskusi kelompok. 
Kerja dalam kelompok kecil. 
Demonstrasi. 

WAKTU YANG DIPERLUKAN : 

Satu jam. 



CATATAN BAGI FASILITATOR: 

MODUL 13 : KONDOM 

BAHAN YANG DIPERLUKAN : 

• Kondom. 

METODE: 

Mulailah modul ini dengan suatu diskusi mengenai cara memperoleh kondom 
malam sebelumnya. Introduksi anda mungkin seperti ini : 

Ketika kita selesai kemarin, saya meminta anda membeli atau 
memperoleh kondom untuk dibawa pada hari ini, mungkin ada diantara 
anda yang tidak dapat memperolehnya dengan alasan tertentu. Apakah 
ada diantara anda yang tidak dapat mcmperolehnya ? 

Pada saat in1 adalah penting untuk mendorong para peserta yang tidak 
berhasil memperoleh kondom dcngan sukarela mcngcmukakan alasan 
mereka. Alas?n-alasan tersebut mungkin termasuk : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Tidak dapat menemukan kondom . 
Tidak diperbolehkan oleh agama . 
Tidak ada waktu . 
Tidak mempunyai uang . 
Merasa sangat malu . 
Tidak tahu dimana harus memperolehnya . 
Dan lain-lain . 

Semua alasan ini dapat dilihat sebagai halangan untuk membeli dan 
menggunakan kondom, hal itu dapat meniadakan atau menghalangi pilihan 
untuk menggunakan kondom sebagai perilaku seksual yang lebih aman. 
Sebagai o;:eorang fasilitator adalah rnenjadi tugas anda untuk menggaris
bawahi h,al ini, rnembuat rnereka sadar bahwa banyak diantara klien mereka 
akan mengalami halangan yang sama dalam memperoleh kondom. 

Seorang konselor yang terdidik dan terampil dapat rnemastikan apakah 
kondom tepat untuk klien rnereka merekomendasikannya. Jika halangan 
untuk mernperoleh kondom sudah diketahui, lagi-Jagi menjadi tugas konselor 
untuk menganjurkan cara-cara bagaimana menghilangkan atau memperkecil 
halangan tersebut. 

Sekarang doronglah peserta yang berhasil memperoleh kondom untuk 
menceritakan pengalarnan mereka. Tanyakanlah hal-hal seperti ini : 



* 
* 
* 
* 

* 
* 

Dirnana anda mcmperoleh kondom ? 
Bagaimana perasaan anda kctika mcmpcrolehnya ? 
Apa jenis kondorn yang anda heli ? 

Apakah anda rnendapatkan instruksi mcngcnai cara rncnggunakan 
kondom tcrsebut ? 
Berapa harga kondom anda ? 
Apakah ada diantara anda yang mempunyai pengalaman yang lucu 
ketika memperolehnya ? 

Pada saat diskusi berakhir, mintalah salah seorang peserta secara sukarela 
untuk membantu anda. Apabila peserta tersebut sudah Jllaju, beritahulah 
para peserta bahwa anda akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan 
dan membuang kondom dengan benar, memakai jari sebagai model. 

Saat demostrasi berlangsung, pastikan anda mencakup hal-hal berikut ini. 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 
* 

Periksa kondisi dan tanggal kadaluarsa kondom. 
Penggunaan kondom sebelum penetrasi. 
Pencetlah ujung kondom ketika dipasang. 
Bukalah gulungan kondom sampai ke ujung penis. 
Jika menggunakan kondom lubrikan, gunakan hanya yang larut dalam 
air. 
Keluarka11 penis dengan segera setelah ejakulasi, jarigan tunggu sampai 
penis mengecil. 
Peganglah ujung kondom saat penis dikeluarkan. 
Buanglah kondom de11gan teinpat. 

Bila demonstrasi sudah selesai, mintalah kepada para peserta untuk 
mengajukan pertanyaan. 

Mintalah peserta untuk bekerja berpasangan. Masing-masing pasangan 
mempunyai beberapa kondom, salah seorang berperan sebagai pengajar, 
sedangkan yang Iainnya sebagai yang diajar. 

Sekarang mintalah peserta untuk saling mcngajar secara hergantian, 
bagaimana cara memasang, melepas dan membuang kondom yang telah 
dipakai dengan benar. 

Saat mempersiapkan para peserta untuk memainkan peranannya secara 
berturut-turut doronglah mereka yang berpcran sebagai yang diajar untuk 
bertanya sebanyak mungkin. Pengajar harus dapat menjawab sctiap 
pertanyaan dengan tepat. 

Sebagai fasilitator anda perlu berjalan berkeliling menemui pasangan
pasangan ketika mereka mengajar dan belajar. Lemparkanlah pertanyaan-



pertanyaan yang sulit/aneh bila pertanyaan tidak timbul dari yang belajar. 
Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan merupakan bagian 
yang diperlukan dalam keterampilan mengajar. 

MENUTUP MODUL : 

Bila semua peserta tclah mendapat kesempatan berperan sebagai pengajar 
dan yang diajar, k~mbalilah ke kelompok. Tanyal:anlah kepada mereka : 

lnformasi dan keterampilan baru apa yang 1cfoh anda pclajari dari 
latihan sederhana ini. 

CATATAN : Mungkin ada beberapa peserta yang merasa latihan ini tidak 
relevan sementara yang lain merasa tidak sesuai. Tenangkanlah pemikiran
pemikiran dan perasan-perasan ini, namun, selalulah kembali mengingatkan 
bahwa peranan konselor, tidak berpraduga terhadap pilihan klien mengenai 
alternatif pilihan yang lebih aman, atau tidak menganggap bahwa klien tahu 
cara menggunakan kondom. Merupakan peranan konselor untuk membantu 
klien menentukan pilihan mereka, dan kemudian membantu klien dcngan 
memberi informasi dan dukungan yang diperlukan. 

Kondom adalah satu pilihan perilaku seksual yang lehih aman, beberapa klien 
akan memilih untuk mcnggunakannya dan hcberapa kl ien memerlukan 
penyuluhan mcngcnai cara penggunaan dan pcrnbuangannya. 



14: PEMERIKSAAN DAN KONSELING HIV 

DASAR PEMIKIRAN : 

Banyak diantara pekerja para konselor penurunan rcsiko HIV adalah 
memberi konseling kepada para klien scbclum dan sctelah mclak11kan 
pemeriksaan antibodi HIV, atau saat klien scdang mempertimbangkan untuk 
melakukan pemeriksaan tersebut, dan sensitif terhadap macam-macam 
informasi dan dukungan yang diperlukan para klicn pada proses ini. 

GOAL: 

Mendorong para peserta untuk mengetahui macam-macam informasi dan 
dukungan yang diperlukan para klien sebelum, saat dan setelah oemeriksaan 
antibodi HIV. 

OBJEKTIF: 

Dengan selesainya modul ini, para peserta akan : 

* 

* 

* 

IS I: 

• 

* 

* 

Mengerti informasi yang diperlukan oleh seseorang yang akan melakukan 
pemcriksaan HIV. 
Mengerti arti "informed consent". 
Mengerti dukungan dan informasi yang diperlukan oleh sescorang 
setelah melakukan pemeriksaan HIV dan menerima hasilnya. 

Membuat daftar informasi yang diperlukan seseorang ketika hendak 
melakukan perneriksaan HIV atau pada proses pengambilan keputusan 
apakah akan melakukan pemeriksaan. 
Membuat daftar dukungan dan informasi yang dipcrlukan oleh seseorang 
ketiku. menunggu hasil pemeriksaan HIV. 
Membuat daftar dukungan dan informasi yang diperlukan oleh seseorang. 
ketika menerima hasil pemeriksaan HIV yang positif. 

METODOLOGI : 

* 
* 
* 
* 

Kerja dalam kelompok kecil. 
Presentasi umpan balik. 
Diskusi. 
Membac..i "hand out". 



WAKTU YANG DIPERLUKAN : 

1 jam. 

CATATAN BAGI FASILITATOR : 

MODUL 14- PEMERIKSAAN DAN KONSELING HIV 

BAHAN YANG DIPERLUKAN : 

• 
• 
• 
• 

Kertas flip-chart dan spidol. 
"Hand out" - Formulir check list konseling AIDS . 
"Hand out" - Pemeriksaan antibodi AIDS . 
"Hand out" - Formulir konseling pemeriksaan antibodi HIV . 

Fotokopi ketiga hand out di atas dapat ditemukan pada bab sumber di bagian 
akhir paket ini. 

METODE: 

Mulailah modul ini dengan meminta para peserta untuk mengingat kembali 
latihan "Wildfire" pada hari pertama, ingatkan dampak latihan, jawaban yang 
didengar saat pertanyaan-pertanyaan diajukan mengenai informasi dan 
dukungan yang diperlukan sebelum, saat dan setelah pemcriksaan antibodi 
HIV. 

"Sebagai konsclor pe11uruna11 resiko HIV, masing-nrnsing anda ;1ka11 
dihadapkan dengan ketiga tahap mi yailll sebelum, saat dan scLCIClh 
pemeriksaan antibodi HIV. Anda akan menjumpai klien-klien yang 
memerlukan informasi dan dukungan dalam mengambil kcpuwsan, 
menerima dan be/ajar hidup dengan keputusan yang telah mereka ambil 
dan status antibodi HIV, positif atau negatif. 

Agar dapat melaksanakan per-anan anda dengan nrnntap, anda pcrlu 
mengerti l>etul mengenai kelwtuhan-kclmt11han mcrcka tcrschut padn 
tahap antibodi HIV yang berbeda, dan untuk mcngerti penwan clew 
keterbatasan anda sebagai konselor da/am membanw mereka. 

Dalam modul ini kita akan mempelajari daftar informasi dan dukungan 
yang dibutuhkan klien kita ". 

Bagilah kelompok menjadi lirna kelornpok kecil, bagikan kertas flip-chart, 
spidol, dan fotokopi dan salah satu studi kasus kepada setiap kclompok. 

Fotokopi dari studi kasus ini dapat ditemukan pada bab sumber di bagian 

akhir paket ini. 



PEMERIKSA\N DAN KONSELING HIV - STUDI KASUS PERTAMA 

Seorang pria muda yang belum mcnikah datang kepada ancla untuk konscling 
sebelum men~ ambil keputusan untuk melakukan pemeriksaan antibodi HIV. 
Selama diskusi awal anda mendapatkan bahwa dia : 

1. Berhubungan seks dengan pria dan wanit<... 
2. Tidak bekerja dan tinggal bersama orang tuanya. 
3. Tidak pernah menggunakan kondorn. 
4. Mau menerirna uang untuk berhubungan seks. 
5. Tidak yakin apakah perlu rnelakukan perneriksaan antibodi HIV. 

Tugas anda: 

Tulislah informasi dan dukungan apa yang anda anggap tepat untuk laki-laki 
muda ini yang akan mengambil keputusan untuk melakukan pemeriksaan 
antibodi HIV. 

PE:MERIKSAAN DAN KONSELING HIV - STUDI KASUS KEDUA 

Satu pasangan yang belum menikah datang kepada anda, menanyakan 
mengenai pemeriksaan antibodi HIV. Mereka bertanya apakah mercka 
sebaiknya melakukan pemeriksaan-perneriksaan antihodi HIV sehelum 
menikah. 

Tugas anda: 

Tulislah informasi dan dukungan apa yang anda anggap tepat untuk pasangan 
ini yang akan mengambil keputusan untuk melakukan pemeriksaan antihodi 
HIV. 

PE:MERIKSAAN DAN KONSELING HIV - STUD! KASUS KETIGA 

Seorang laki-laki, umur 35 tahun, sudah menikah datang kepada anda satu 
hari setelah rnenerima hasil pemeriksaan antibodi HIV positif. Sampai saat 
ini dia belum pernah mendapat konscling setclah pemeriksaan dan rncrasa 
tidak sanggup untuk menccritakan hal ini kcpada istrinya. 

Tugas anda: 

Tulislah informasi dan dukungan apa yang anda anggap tcpat untuk laki-laki 
ini agar ia dapat menerima keadaan yang berkaitan dcngan basil pemcriksaan 
HIV positif. 



PEMERIKSAAN DAN KONSELING HIV - STUDI KASUS KEEMPAT 

Sa tu pasangan yang tdah rncnikah datan!! kcpada anda kira-kira 1 i~;1 h11L111 

setdah mengctalrni bahwa sang suami dihcritahu nwndr..:rita a 111 ihr..ldi 111 \ 

positif. Sang istri juga mclakukan pcmcriksaan HIV pada saat yang s;111i;1 
tetapi hasilnya ncgatif. Sampai saat ini tak scnrangpun d;1ri pasa11~;111 i11i 
mendapat konseling dan mcrcka tidak mclakukan huh1111ga11 sL·ks Sl'j.1k 
diberitahukan hasil pemeriksaan HIV di atas. 

Mereka mcmpunyai tiga orang anak dan tclah mclak11ka11 pcmL·11k-..;1.111 
de_ngan hasil yang ncgatif. Sang istri pada saat ini scd;mg hamil 1.:111p:1t hula11 

yang baru dikctahuinya dua hulan yang lalu. 

Tugas anda: 

Tulislah informasi dan dukungan apa yang anda anggap tcpat untuk pasa11ga11 
ini agar mcrcka dapat mencrima hasil pcmcriksaan I llV-nya. 

Tulislah informasi khusus yang anda rasa diperlukan oleh sang istri da11 ata11 
pasangan tcrschut. 

PEMERIKSAAN DAN KONSELING mv - STUDI KASUS KELIMA 

Seorang wanila muda datang kcpada anda dua hari sctclah _mclakukan 
pemeriksaan antihodi HIV. Dia herccrita hahwa dia tidak ada scscorangpu11 
yang dapat hcrhicara mengcnai pcmeriksaan tsh .. ia hclum mcndapat 
konseling da1 merasa ccn:as. Has ii pcmcriksaan haru akan ditcrima t iga 
sampai lima hari ini. 

Tugas anda: 

Tulislah informasi dan dukungan apa yang tcpat untuk wanita in.i kct ika dia 
menunggu hasil pemeriksaannya. 

Tugas kedua : 

Seandairiya hasil pcmcriksaan ncgatif, tulislah informasi apa yang anda rasa 
tepat untuk wanita ini. 

Beritahu kelompok kerja bahwa mercka mcmpunyai waktu dua puluh mcnit 
untuk membaca studi kasus, mendiskusikan informasi dan dukungan yang 
diperlukan klien/klien-klien dan memhuat catatan singkat mcngcnai 
kebutuhan-kcbutuhan ini pada kertas flip-chart yang discdiakan. Kclo111pok
kelompok ini akan melaporkan hasilnya pada kclompok hcsar kcmudian. 



Setelah dua puluh menit, kembalilah ke kelompok hesar, untuk masing
masing kelompok kerja melaporkan hasil kc.rja mcreka. Minta kepada 
pelapor untuk membaca dahulu studi kasus kclompoknya, kemudian haru 
presentasikan mengenai kebutuhan informasi dan dukungan yang telah 
diidentifikasi oleh kelornpoknya. 

Ikuti setiap presentasi dengan diskusi singkat, ingatkan hahwa kita hanya 
rnempunyai waktu empat puluh menit bagi kelima kelompok. 

Informasi dan dukungan yang diperlukan oleh setiap kasus haruslah 
mencakup: 

STUDI KASUS PERTAMA: 

1. Dukungan dandorongan agar dapat mengamhil keputusan untuk mencari 
informasi dan melakukan pemeriksaan HIV. 

2. Informasi mengenai cara penularan HIV. 

3. Menerima kenyataan dan perilaku seksualnya. 

4. Waktu yang disediakan bagi klien untuk bertanya dan mendiskusikan 
isu-isu yang mempengaruhinya. 

5. Informasi mengenai cara memperoleh kondom. 

6. lnformasi mengenai cara pemakaian dan pcmbuangan kondom dcngan 
benar. 

7. Dukungan sewaktu ia mengambil keputusan. 

8. Informasi mengenai pemeriksaan itu, tcrmasuk prosedur, hasil dan 
artinya, dan waktu untuk mempelajari apa artinya hasil pemeriksaan 
terschut hagi klien jika hasilnya positif atau negatif. 

9. Informasi dan akses untuk mendapatkan konseling serta dukungan bila 
diperlukan . 

. 10. Objektifitas konselor. 

11. Informasi mengenai bagaimana cara mengurangi atau mcnccgah tcrjadi
nya infeksi HIV. 

12. Dukungan dan dorongan ketika .. ia mempelajari perilaku scksual baru 
yang arnan baginya dirnasa yang akan datang walaupun ia belum 
rnelakukan pemeriksaan saat ini. 

STUDI KASUS KEDUA : 

1. Klasifikasi mengapa pasangan tersebut merasa pcrlu melakukan 
pemeriksaan. 



2. Informasi m~ngenai cara penularan HIV. 

3. Dukungan dan dorongan dalam mcngambil kl:putusan untuk mc11cari 
informasi mcngcnai pemcriksaan HIV. 

4. Informasi mengcnai cara mengurangi atau mencegah infcksi HIV. 

5. Dukungan bagi klien mencari pcrilaku scksual yang aman sckarang. 
tanpa melihat kcputusan tcrhadap pcmcriksaan. 

6. Waktu bagi klicn untuk bertanya dan bcrdiskusi isu-isu yang mcmpl·nga
ruhi saat ini dan dimasa yang akan datang. 

7. Informasi mengenai arti hasil pemcriksaan HIV, positif clan ncgatil. 

8. Menawarkan konseling kepada masing-masing sccara pribadi bila 
dikehendaki, atau menyarankan hahwa sctiap waktu mcreka dapat 
kembali herdua atau sendiri-sendiri. 

9. Dukunglah pasangan tersehut dalam mengamhil kcputusan, hcritahu 
bahwa keputusan tersebut tak hams dilakukan sekarang. 

10. Jnformasi mengenai penggunaan kondom scbagai suatu pcrilaku scksual 
yang Jebih aman. 

11. Informasi mengenai penggunaan cl<1n pcmbuangan kondom dcngan 
benar. 

12. Dukungan sewaktu yang mereka mcndiskusikan apa yang akan dilakukan 
bila kedua mereka hasilkan positif, atau salah seorang yang positif. 

13. Bila mereka memutuskan untuk melakukan pcmeriksaan HIV bcritahu 
bahwa mereka dapat menerima hasil bersama atau ;;endiri. 

STUDI KASUS KETIGA : 

1. Dukungan dan dorongan untuk mencari konseling. 

2. Dukungan dan dorongan agar klien menceritakan pengalamannya. 

3. Informasi mengenai apa arti hasil pemeriksaan antihodi HIV positif, bila 
diperlukan. 

4. Dukungan bagi klien sewaktu mempelajari arti hasil pemeriksaan baginya 
sekarang dan dimasa yan~ akan datang. 

5. Informasi mengenai cara penularan HIV. 

6. Informasi mengenai pilihan perilaku seksual yang lebih arnan agar tidak 
menulari orang lain. 

7. Dukungan sewaktu klien mencari cara yang tepat untuk memberi tahu 

isterinya. 

8. Menawarkan dukungan pada saat dia memberi tah u isterinya a tau 
menawarkan untuk berbicara dengan isteri klien pada suatu waktu. 



9. Dukungan mcnawarkan konseling kepada istcrinya, bila ia melakukan 
pemeriksaan antibodi HIV. 

10. Informasi mcngenai pengobatan dan pclayanan bagi klicn. 

11. Informasi mengenai pentingnya melakukan hubungan scks yang aman 
dengan istri atau pasangan lain, saat ini dan climasa yang akan datang 
atau hubungan seks tanpa penetrasi. 

12. Dukungan sewaktu ia mempelajari, apa yang akan dia lakukan jika hasil 
pemeriksaan istrinya posit if. 

13. Dukungan dengan cara menawarkan konscling dan dukungan lain dimasa 
yang akan datang. 

14. Dukungan dengan menyediakan waktu bagi klien untuk bertanya clan 
berdiskusi mengenai isu-isu yang rclevan saat ini atau dimasa yang akan 
datang. 

STUD I KASUS KEEMP AT : 

1. Dukungan dan dorongan untuk mencari informasi dan konseling. 

2. Dukungan dan dorongan agar klicn mau mcnceritakan pengalama11i1ya. 

3. Dukungan terhadap arti hasil pcmeriksaan i·><1gi mcrcka pada saat ini dan 
pada masa yang akan datang. 

4. Informasi rnengenai cara penularan HIV. 

5. Informasi rnengenai perilaku seksual yang lcbih aman. 

6. Dukungan ketika klien mcndiskusikan mcngcnai pilihan pcrilaku scksual. 

7. Dukungan dcngan menawarkan konseling yang bersifat individual saat ini 
atau dimasa yang akan datang, bila diinginkan. 

8. Informasi mengenai "window period" dan dukungan ketika sang istri 
mempelajari arti dan kernungkinan yang dapat tcrjadi bagi kchamilannya. 
Juga dukungan sewaktu pasangan tersebut mernpelajari hila sang istri 
telah mendapat infeksi dan apa pc11gcruhnya tcrhadap keluarga mcrcka. 

9. Inforrnasi mengenai pentingnya rnelakukan hubungan scks yang aman 
tanpa dan penetrasi pada m·asa yang akan datang untuk menccgah infcksi 
dan reinfeksi HIV. 

10. InforHiasi mengenai cara memperoleh kondom. 

11. Informasi mengenai penggunaan dan pembuangan kondom dengan 
benar. 

12. lnformasi mengenai pengobatan dan dukungan pelayanan yang terscdia. 

13. Dukungan dengan menawarkan konseling dan dukungan pada masa 
yang akan datang. 



14. Dukungan dengan menawarkan rujukan yang tcpat hila dipcrlukan. 

STUDI KASUS KELIMA : 

1. Dukungan dan dorongan untuk mencari informasi dan dukungan. 

2. Dukungan dan dorongan agar klien mcnceritakan pengalamannya. 

3. Dukungan ~ewaktu klien mendiskusikan pcngaruh pemeriksaan ini dan 
hasilnya bagi mereka. 

4. lnformasi mengcnai arti hasil pemeriksaan HIV positif dan HIV negatif. 

5. Informasi mengcnai cara penularan HIV. 

6. Dukungan ketika klien mempelajari mengenai perilakunya yang bcresiko. 

7. lnformasi mengenai perilaku seksual yang lchih aman. 

8. Dukungan sewaktu klien mcmpclajari pilihan-pilihan yang ada dan 
keputusan yang dibuat untuk masa yang akan datang. 

9. Informasi mcngcnai penggunaan kondom scbagai salah salu pilihan 
perilaku seksual. 

10. Informasi mcngcnai cara pcmakaian dan pcmbuangan kondom hila 
diperlukan. 

11. Dukungan dengan menawarkan konscling p:i.da bcberapa hari sehclum 
dan sctelah rncncrima ha~il, hagaimanapun hasilnya. 

12. Dukungan dengan menyediakan waktu bagi klicn untuk mcnanyakan isu
isu yang herkaitan dengan pemeriksaannya dan HIV secarn umum. 

Sebagai fasilitator, bersiap-siaplah dengan strategi informasi dan dukungan 
selain yang terdapat dalam daftar. Sangat hesar kcmungkinan pada tahap ini 
peserta akan banyak bertanya dan itu adalah tugas anda pcserta lainnya dari 
ke_lompok untuk menilai ketepatannya. 

Kalau anda rasakan hahwa ada elcmen informasi dan dukungan yang hilang/ 
tak ada dalam laporan-laporan studi kasus, lcmparkan isu-isu ini kcpada 
kelonipok dengan menanyakan hila ada komcnlar atau tamhahan lain dari 
kelompok. Jika tidak ada baru kemuc.lian anc.la herikan _iawabannya. 

Sebaiknya informasi dan jawaban-jawahan datang dari kelompok itu scndiri, 
jadi mendorong pemecahan masalah, keterampilan, dan pcngctahuan masing
masing dan harga diri kelompok. 



MENUTUP MODUL : 

Selain mengikuti semua presentasi, akan ada scjumlah bcsar informasi pada 
kertas-kertas di sekitar ruangan. Sekarang tcrserah kcpada anda untuk 
mengumpulkannya dengan berhagai cara. Salah satu cam untuk mencapai ini 
dengan menanyakan pada kelompok scc.:ara umum. 

"Apa yang telah anda pelajari dari /atihan ini ? 

ATAU 

Ini adalah suacu Jatihan yang agak sulit, mcnguji anda dalam bebernpa 
tahap. Ini benar-benar meminta anda untuk mufai mempraktekkan 
peranan yang Jebih luas dari konseling, mcnggurrnkan sejumlali /1asil 
informasi dari klien untuk mengembangkan suatu rencana konseling. 

Apaka/J <1da diantara anda yang ingin mcndiskusikan sesuatu ;ltau 

memberi komentar sebelum kita mencruskan ke modul berikutnya '.' 

Bila diskusi tcl':1h berakhir atau anda telah mcnggunakan waktu yang terscuia 
tutuplah dan teruskan ke modul berikutnya. 
Tutuplah modul dengan menanyakan apakah ada hal lain atau diskusi yang 
ingin diajukan peserta untuk menutup hari tci·sebut dan lanjutkan ke hari 
berikutnya ? 





MODUL 15: KERAHASIAAN DAN KEPERCAYAAN 

DASAR PEMIKIRAN : 

Untuk suatu kepercayaan dan t~rjadinya suatu hubungan konseling yang 
efektif, haruslah ada saling percaya antara konselor dan klien. Kepercayaan 
ini selalu dipengaruhi oleh pers~psi klicn atau pengetahuan konsclor 
mengenai kerahasiaan. Oleh karena mutlak cliperlukan bahwa para kons~lor 
mengerti dan mempraktekkan di dalam batas-batas kepercayaan klien. 

GOAL: 

Untuk menciptakan suatu lingkungan belajar dimana peserta tidak saja 
mengerti keperluan dari suatu kepercayaan, tetapi juga menghargai suatu 
keterpaduan peranan dalam suatu konseling yang efektif dan pengembangan 
kepercayaan rlalam suatu situasi konseling. 

OBJEKTIF: 

Dengan selesainya modul ini peserta akan : 
... 

* 

... 

I S I : 

... 

... 

* 

Mengerti apa arti kerahasiaan dan bagaimana penerapannya bagi mereka 
sebagai konselor. 

Sadar akan kemungkinan yang akan terjacli akibat suatu pelanggaran dari 
suatu kerahasiaan. 

Mengenal bahwa kerahasiaan· mempunyai peranan yang amat penting 
dalam pengembangan kepercayaan dalam suatu konseling yang efektif. 

Apa yang dimaksud dengan kerahasiaan . 
Kerahasiaan dan peranan konsclor. 
Pelanggaran suatu kerahasiaan dan dampaknya terhadap klien. 

METODOLOGI : 

... 

* 
* 

Diskusi kelompok 
Latihan pemecahan masalah. 
Kerja dalam kelompok kecil. 

WAKTU YANG DIPERLUKAN: 

1 jam 



CATATAN BAGI FASILITATOR: 

MODUL l5": KERAHASIAAN DAN KEPERCAYAAN 

BAHAN YANG DIPERLUKAN 

• Papan tulis . 
• Foto kopi dari SITUASI KERAHASIAAN . 

METODE: 

Setiap orang dapat mcrnpunyai definisi yang bcrbcda cJan pcngcrtian 
rnengenai apa yang dimaksud dengan kerahasiaan. Olch karcna itu ad~dah 
sangat pcnting untuk mcmulai modul ini dcngan mcngcmhangkan ddi11isi 
yang hersifat umum mengenai konseling. 

LATIHAN PERTAMA: KERAHASIAAN 

Perkenalkan modul dengan suatu "pernyataan persiapan" seperti. 

Bila kita akan memulai suatu huhungan konseiing dcngan scscorn11g, kitn 
beke1ja untuk menolong mereka. Dafam usa/w menolong ini, kita sering 
memerlukan kesediaan klien untuk mcmberikan informm;i yang scbagian 
besar bersifat sangat pribadi, yang secarn normal tidak mcrcka ceritakan 
kepada orang Jain. 

Bila seorang klie11 merasa bahwa konselor dapat diperce1ya, mnka 
seringkali mereka mau membicarakan pikiran dan perasaan yang bersifat 
pribadi. Di dalam konseling penurunan resiko HIV, kita tidak lrnnya 
membicarakan pikiran dan perasaan klien, tetapi juga apa yang dilakukan 
pada tingkat yang bersifat sangat pribadi. 

Agar konseling dapat efektif kita pcrlu mendapatkan kepcrcayaan dari 
klien. Bila seorang klien karena sesuatu a/asan mernsa bahwa inforrm1si 
yang diberikan ~epada konselor tidak te1jamin kerahasiaannya, maka 
tidak hanya kepercayaan yang akan hila11g, tetapi juga konseling yang 
efektif dan klien itu sendiri. 

Sekarang lanjutkan dengan memberikan orientasi tugas dengan menyatakan: 

Jika saya mengatakan "kerahasiaan", apa artinya bagi anda? 

Doronglah peserta untuk memberikan jawaban dan tulislah kata-kata dan 
pernyataan-pernyataan tersebut di papan tulis. 



Contoh kata-kata kunci dan pernyataan : 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
• 
* 
• 
* 
• 
• 
* 

privat 
pribadi 
rahasia 
tidak untuk dibicarakan 
hanya untuk anda 
hanya antara kita 
beritahu orang lain hanya bila klien sctuju · 
terbatas pada bahan-bahan tertulis 
keamanan dokumentasi 
tersimpan dalam komputer 
tidak memakai nama orang lain 
tidak memakai tanda-tanda identitas 
tidak membicarakan apa yang dibicarakan orang Iain. 

Bila peserta sudah tidak dapat membcrikan kata-kata kunci dan pernyataan 
dan sudah tidak banyak lagi pengertian-pengertian sepcrti ini, berdirilah 
disamping papan tulis dan beri tahu kcpada pcscrta bahwa sckarang tcrnyata 
ada perbedaan mengenai apa yang dimaksud dengan "kerahasiaan". 

LATIHAN KEDUA: KERAHASIAAN 

Tetaplah dalam kelompok besar, jelaskan situasi yang akan dilakukan yaitu 
meminta mereka membayangkan seolah-olah menjadi klien dalam situasi 
yang berikut. 

Foto kopi dari situasi terdapat pada Bab Sumber di bagian terakhir dari 
modul. Akan lebih baik bila ada foto kopi situasi dalam bentuk transparansi 
atau· kertas flip-chart, sehingga dapat dibaca peserta 

SITUASI KERAHASIAAN 

Anda adalah klien suatu klinik, anda datang kembali ke klinik untuk 
mengambil hasil pemeriksaan antibodi-HIV dari konselor klinik. 

Konselor mempersilahkan anda masuk ke kamarnya dan menjelaskan bahwa 
hasil pemeriksaan HIV adalah negatif; dan menanyakan bagaimana perasaan 
anda mendengar hasil pemeriksaan tersebut. Reaksi anda adalah gembira dan 
merasa lega. 

Konselor ken1udian mengingatkan agar terus memakai kondom dengan 
pasangan anda dan menanyakan apakah anda telah memutuskan untuk 



menceritakan hasil pemeriksaan tersebut kcpada pasangan anda. Sctelah 
pembicaraan sclesai anda berdiri untuk keluarga. Ketika sampai di pintu, 
anda menyadari bahwa pintu tidak tertutup benar dan di luar banyak orang
orang yang sedang menunggu gilirannya. Anda tahu bahwa semua 
pembicaraan tadi dapat didengar oleh orang-orang yang menunggu di luar. 

Mintalah peserta untuk membcrikan komentar terhadap pertanyaan
pertanyaan berikut : 

1. Bagaimana perasaan anda pada saat itu ? 
2. Apa yang ingin anda katakan kepada konsclor ? 
3. Apakah anda mau datang kembali ke klinik itu ? 

Diskusi ini jangan lebih dari 15 menit, schingga ada sisa 20 menit untuk 
latihan terakhir dan 10 menit untuk diskusi umum. 

l.ATIHAN KETIGA : KERAHASIAAN 

Sekarang bagilah pcscrta mcnjadi kclompok kcrja yang tercliri atas 3 orang 
sambil mengatakan : 

Sekarang kita akan melihat pada berbagai situasi. Dengan menggunakan 
definisi kerahasiaan, diskusikan apakah suatu pelanggaran tcrlrncfap 
kerahasiaan telah terjadi ? Bila ya, akilmt apa yang mun1;kin te1jadi lmgi 
klien. 

Tidak peJ"/u untuk membahas semua situasi, tctapi usa/wkan .<>dnwyak 
mungkin dalam waktu 20 menit. 

Bagilah foto kopi situasi kep::i.cla setiap kelompok kecil dan mintalah mereka 
untuk : 

1. Membaca dan mendiskusikan 1 situasi pada satu waktu. 

2. Selama diskusi jawablah pertanyaan bcrikut : 

a. Apakah suatu pclanggaran tcrhadap kcralrnsiaan tcrjadi '> 

b. Bila ya, apa akibatnya hagi klien ? 

SITUASI KERAHASIAAN 

SITUASI 1: 

Seorang laki-laki muda yang telah menikah, menjalani pemeriksaan antihodi

HIV di sebuah klinik dan hasilnya adalah positif. Pada saat ini ia belum 
memberitahu isterinya dan menyatakan belum ada rencana untuk itu. Satu 



minggu kemudian istri laki-laki tersebut datang ke klinik yang sama dan 
bertemu dengan konselor untuk menanyakan masalah KB'. Konselor tersebut 
menyarankan agar wanita itu tidak merencanakan kematian dulu, karcna 
suaminya telah terinfeksi HIV. 

SITUASI 2: 

Seorang gadis berumur 15 tahun datang kesuatu klinik untuk konseling 2 
minggu yang lalu, dimana kemudian diambil darahnya untuk pemeriksaan 
antibodi -HIV. Dalam interview ia menyatakan bahwa ia telah melakukan 
kegiatan seksual scjak umur 13 tahun. Ketika mengambil hasil pemeriksaan, 
gadis tersebut ditemani oleh ibunya. Pada waktu gilirannya konselor 
memariggil klien beserta ibunya masuk tanpa meminta persetujuan si gadis. 
Kemudian konselor menerangkan kepada ibu dan anak bahwa hasil 
pemeriksaan HIV adalah negatif. 

SITUASI 3 : 

Seorang laki-laki datang untuk konseling penurunan resiko HIV di suatu 
klinik. Ketika ia masuk ternyata klien tersehut kenal dcngan konselor. Dalam 
interview laki-laki tersebut menceritakan kekhawatirannya mengenai infoksi 
HIV karena banyak teman-temannya sering pe

0

rti ke wanita tunasusila, 
termasuk dirina. Konselor itu menjawab : Ya, anda harus hati-hati, ingatkan 
si Anu ? (sambil menyebutkan nama salah seorang teman mereka) ia juga 
datang untuk pemeriksaan HIV. 

SITUASI 4: 

Seorang konselor harus memberitahukan scorang laki-laki bahwa hasil 
pemeriksaan H1V-nya adalah positif. Pada awal konseling ternyata konselor 
tahu bahwa laki-laki ini telah mengac.lakan huhungan dcngan scorang 
temannya. 

SITUASI S : 

Setel?..h mencrima telepon seornng konselor kt!n.1hali kc rnang kcrjanya dan 
mcnemukan hahwa kliennya scdang mcmbaca daftar nama yang mcmuat 
hasil-hasil pcmeriksaan HIV yang diterimanya hari ini. Rupanya konsclor itu 
meninggalkan ruangan dcngan daftar nama tcrsclrnt di alas mcjanya. 



MENUTUP MODUL: 

Tutuplah modul dengan mengumpulkan seluruh pcserta ·dan mulailah cliskusi 
umum mengenai situasi-situasi yang baru diperiksa atau isu-isu mengcnai 
kerahasiaan. 

Tutuplah modul bila waktu diskusi atau diskusi telah bcrakhir. 



MODUL 16 : KONSELING UNTUK KEAMANAN 

DASAR PEMIKIRAN : 

Titik berat program ini adalah mengenai penurunan resiko HIV. Adalah 
penting sekali agar peserta mendapat kescmpatan untuk mempraktekkan 
keterampilan dan pengetahuannya dalam lingkungan dimana mereka dapat 
berbuat kesalahan dan bereksperimen dengan teknik dan cara konseling, 
sebelum mereka menghadapi klien sebenarnya. 

GOAL: 

Menyediakan suatu lingkungan yang aman untuk mempraktekkan keteram
pilan dan pengetahuan yang baru. 

OBJEKTIF: 

Dengan selesainya modul ini, para peserta akan : 

* Mempraktekkan keseluruhan dari informasi mengenai HIV. 
* Mengobservasi peserta lain dalam berpcran sebagai konselor. 
* Memberikan umpan-balik yang konstruktif bagi peserta yang memprak

tekkan konseling. 

* 
* 

IS I : 

* 
* 

Merasa m'lntap sebagai konselor dalam beberapa situasi. 
Mereview tingkat pengetahuan dan keterampilannya. 

Role-play dalam konseling resiko HIV. 
Umpan-balik mengenai pengetahuan dan keterampilan konseling. 

METODOLOGI : 

* 
* 

Role-play dalam kelompok kecil. 
Diskusi dalam kelompok kecil. 

WAKTU YANG DIPERLUK.AN: 

2 jam 



CATATAN BAGI FASILITATOR : 

MODUL 16: KONSELING UNTUK KEAMANAN 

BAHAN YANG DIBUTUHKAN : 

• 
• 
• 
• 
• 

Tempat ducluk untuk kelompok-kelompok kccil (a 5 orang) 
Jum 
Jumlah foto kopi set Konseling untuk kcamanan untuk scua kclompok . 
Kertas dan spidol untuk setiap kelompok . 
Label untuk setiap anggota kelompok kerja yang terdiri atas Mediator, 
Klien, Asisten klien, Konselor clan Asistcn konselor. 

METODE: 

Pengaturan Ruangan 

Diperlukan waktu bagi fasilitator untuk mengatur ruangan. Sctiap kclompok 
memerlukan meja yang dikelilingi 5 kursi. Satu kursi herncla di kcpala rm:ja, 
2 kursi di sebelah kanannya dan 2 kursi disebelah kirinya. 

Letakkan label mediator pada kursi di kepala meja, klien, dan asistcn klicn 
di sebelah kanan dan konselor dan asisten konselor di sebelah kiri mediator. 
Pada setiap kursi letakkan kopi yang berisikan peran masing-masing anggota. 
Peran ini dapat dibaca pada halaman berikut dan juga tersebut pada Bab 
Sumber pada akhir paket ini. 

Introduksi 

Mulai modul ini dengan pernyataan seperti : 

Dalam 1 hari yang Jail' kita telah beke1ja melalui .matu set modul yang 
disusun sedemikian rupa untuk mcmbawa kita mcnc:apai objektif dari 
konseling. Sebagaimana dengan setiap ha/ yang barer, kita pcrlu 
mempraktckkan keterampilan dan pcngctahuan at<w bermain-main 
dengan pengetalwan yang kita dapat, sebelum dap<lt merasa mantap 
melaksa1•akannya. Dengan meningkawya kemampuan kita, maka 
efektivitas sebagai konselor dan perasaan pencapaian secara pribadi juga 
menillgkat. 

Modul ini dipersiapkan untuk praktek dan mendapatkan umpan balik 
yang dipcrlukan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan 
kita selanjutnya. 



Sebagai fasilitator anda ·bcrtanggung jawah untuk menjclaskan aturan-aluran 
latihan dan menjaga agar waktunya tepat. 

Bagilah peserta menjadi kelompok yang terdiri dari 5 orang dan aturlah 
duduknya disekeliling meja. Setiap anggota kelompok akan mengambil pcran 
sesuai dengan peran yang ditcntukan untuk setiap temapt. Bila ada group
group yang lebih dari 5, aturlah agar setiap pescrta mendapal giliran. 

CATATAN PENTING : 

Peserta akan lebih mengerti tugasnya, bila anda mendemonstrasikan sctiap 
peran sehelum mulai. Laksanakan ha! ini sclama 10 - 15 menit. 

Sekarang mintalah sctiap peserta untuk mcmbaca perannya masing-masing. 
Bila mcreka telah sclcsai membaca pcrannya, bcritahukan hahwa dulam 
latihan ini semua akan mendapat kesempatan untuk sctiap pcran. Tanyakan 
bila ada hal-hal yang bclum jelas. 

DES KRIPS I PERAN PESER TA 

MEDIATOR: 

Sebagai mediator anda boleh mengetahui p~ran yang harus clijalankan olch 
klien. Peran untuk konsclor hanyalah menghaclapi klien untuk mengetahui 
masalah mereka dan memberi konseling hila perlu. 

Tugas anda adalah membaca pcran klien, kernudian mendcngar dan 
mengobservasi percakapan antara klien dan konsclor. Anda diminta mc.mbuat 
catatan mengenai percakapan tersebut yang akan digunakan sebagai umpan 
batik terhadap konselor pada akhir latihan ini. 

Sebagai pegangan, carilah nal-hal di bawah ini : 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Cara menghadapi klien (misalnya huhungan dengan klie11, memperlihat
kan simpati, dll) 
Pengenalan tcrhadap persoaian klicn . 
Refleksi dan klasifikasi dari persoalan klien . 
Keterbukaan dan kejujuran terhadap klien . 
Kepc1<aan dalam menghadapi klien. 
Menawarkan bantuan dan informasi yang tcpat. 
Membantu klien menemukan persoalannya . 
Membantu klien mengidentifikasi alternatif-alternatif yang ada . 
Mendukung klien dalam proses membuat keputusan . 



Sebagai mediator anda akan melihat bahwa tidak semua hal-hal di atas akan 
tercakup oleh konselor. Anda akan mendapat waktu untuk memberi umpan 
baik pada akh1r setiap sesion. 

Dalam memberikan umpan balik, sebut dahulu aspek-aspck positifnya, ini 
dinamakan u111pan balik positif. Sedangkan aspek-aspek yang negatif 
sebaiknya dikemukakan dengan cara yang konstrktif dengan menawarkan 
alternatif dan -saran bila perlu. 

KONSELOR.: 

Sebagai konsclor, tugas anda adalah menghadapi klien, dimuali dcngan 
ucapan sclamat datang, membuat klien merasa senang, memulai hubungan 
dan .mendorong klien untuk menccritakan persoalannya. Anda hnrus 
mengidentifikasi persoalan klien, mengklasifikasi persoalan-pcrsoalan 
tersebut, mcmberi informasi yang tepat, menawarkan dukungan bila pcrlu, 
mendorong klien untuk mereview pilihan-pilihan yang ada, mcmbuat 
keputusan dari pilihan yang ditentukan dan akhirnya mcndukung klien clalam 
proses mengamhil keputusan. 

Anda akan didampingi oleh asisten konsclor yang membantu anda untuk 
m~ngembangkan rencana menghadapi klien, dengan cam mcnulis usulnya 
dan memberikan kcpada anda sewaktu interview; 

Asisten konselor tidak boleh berbicara kepada anda atau klicn. Anda juga 
tidak boleh bcrkomunikasi dengan asisten lcrscbut komunikasi hanya hcrjalan 
satu arah yaitu dari asisten kepada konsclor saja. 

ASISTEN KONSELOR : 

Sebagai asisten konselor, tugas anda adalah mendcngarkan percakapan antara 
konselor dengan klien, dan memberi hantuan bila anda rasa pcrlu. Anda 
tidak boleh berbicara kepada konselor atau klien. Anda hanya bolch 
menuliskan usul-usul dikertas untuk diberikan kcpada konsclor. 

Komunikasi antara anda dan konselor berjalan satu arah, dari anda kcpada 
konselor. Konsclor tidak boleh melakukan komunikasi secara verbal maupun 
dengan anda. 

KLIEN: 

Sebagai klien anda akan memainkan watak tertcntu. Sebelumnya ancla akan 
mendapat waktu untuk membaca peran yang akan dimainkan dan mercn
canakan strategi untuk menjalankan pcran ancla. 



Anda akan didampingi oleh asisten klien. Asisten ini akan membantu anda 
merencan.akan strategi dan juga sewaktu anda memainkan peran tersebut. 
Akan tetapi asisten tidak berbicara dengan anda, hanya menuliskan asal 
usulnya. 

ASISTEN KLIEN : 

Sebagai asisten klien, anda akan membaca peran yang akan dimainkan oleh 
klien. Kemudian membantu klien mengembangkan strategi situasi konseling. 
Bila konseling tclah mulai anda tetap membantu klien dengan memberikan 
usul-usul secara tertulis. Anda tidak boleh berbicara dcngan klien, klien hanya 
boleh bcrkomunikasi dengan anda dcngan membaca usul-usul yang anda 
tulis, dan mcmutuskan apakah akan diikuti atau tidak. 

FASILITATOR: 

Scbagai fasilitator, tugas utama anda adalah mcngatur waktu dan mcnjclas
kan pclaksanaan latihan kepada pescrta. Kcmudian setclah ke 5 pernn 
berakhir, anda akan hcrperan sebagai fasilitator c.lalam diskusi. 

Waktu yang dipcrlukan untuk sctiap peran aclalah : 

1. 1 - 2 mcnit untuk mcmhaca masing-masing peran. 
2. 4 menit untuk mendiskusikan dan mcmpersiapkan pcrnn merckcI dan 

stratcgi konscling. 
3. 6 mcnit untuk mclaksanakan konseling. 
4. 10 mcnit untuk memberikan umpan balik dan disusi. 

Dalam mengatur waktu, tugas anda adalah tn(.;mbcritahu kapan kelompok 
harus pindah ke peran benkutnya. Pelaksanaan konseling (butir no 3 diatas) 
akan berjalan lancar hila 1 menit scbelum wa!<tu hahis, anda mcmheritahu
kannya kepada kclompok. 

Pada saal kclompok mcmulai c.liskusi (butir no. 4 di alas), pastikanlah -.ctiap 
kelompok mcmbicarakan perasaan-pcrasaan yang dialami sclama prnst:s 
konseling sebagai akibat mendengarkan persoalan klicn. Pac.la sctiap akhir 22 
menit, m11.talah kelompok untuk berpindah tcmpat ke pcran bcrikutnya. Pada 
akhir peran ke 5, sctiap anggota kclompok tclah mcmainkan scmua pl!ran. 

Dengan demikian. setiap peran akan mengambil waktu maksimal 22 menit. 
Sebagai pcngatur waktu anda harus disiplin, bila tic.lak setiap pescrta tidak 
akan mengalami semua peran yang ada. 

Lima peran ini akan memerlukan waktu 110 mcnit, jacli ada sisa 10 mcnit 
untuk diskusi dan menutup modul. 



Lima situasi konscling yang dimainkan ada di bawah ini c.lan juga ada 
pada bah sumbcr di akhir pakct ini. Sebagai fasilisator anda p1.:rlu 
membuat kopi yang cukup dari pcran dan situasi konseling untuk 
kelompok-kelompok yang terdiri dari 5 orang. lngatlah, hanya klicn dan 
asisten klien yang memerlukan kopi situasi konseling dari karakter yang 
dimainkan. 

SITUASI KONSELING - SlFAT PERAN 

SITUASI KONSELING 1 - SIFAT PERAN 

Anda adalah laki-laki berurnur 29 tahun. Kemarin doktcr membcri tahu anda 
bahwa pemeriksaan yang dilakukan memberi hasil Sipilis positif, berarti anc.la 
menderita penyakit Sipilis. Pada saat ini anda tidak mempunyai keluhan apa
apa. Sebenarnya anda menemui dokter adalah karena anda pernah 
mendengar tentang AIDS, sehingga anda mcngingatkan pemcriksaan darah. 
Hasil diagnosis Sipilis ini tentu saja mengejutkan anda. Dokter telah 
memberikan pengohatan terhadap penyakit tersebut. 

Hasil terhadap pemeriksaan HIV belum anda peroleh, walaupun pengam
bilan darah dilakukan bersama-sama dengan pemeriksaan untuk sipilis. 

Dokter menyarankan agar anda menemui konsclor untuk membicarakan 
penyakit Sipilis dan risiko yang berkaitan dengan infcksi HIV Inilah alasan 
mengapa anda herada di sini sekarang. 

Anda tclah rn ..!nikah selama 10 tahun dan mempunyai 3 orang anak. Anda 
masih tetap berhubungan dengan istcri scperti biasa, walaupun tidak 
sebanyak yang anda inginkan. Untuk itu anda bcberapa kali dalam 6 bulan 
terakhir ini melakukan hubungan dengan WTS. Anda pcrcaya penyakit Sipilis 
didapat dari hubungan dengan WTS, dan sekarang ancla herpikir mngkin 
anda juga sudah tcrkcna HIV. Anda hclum bercerita kepada isteri anda 
mengenai hasil Sipilis itu atau pemeriksaan HIV. Tcrakhir anda berhubungan 
dengan isteri anda adalah dua minggu yang lalu, dan anda mcransa sangat 
khawatir mengenai ini. Anda menyadari bahwa isteri ancla harus diberi tahu 
tetapi aqda tidak tahu bagaimana caranya. 

SITUASI KONSELING 2 - SIFAT PERAN 

Anda seorang wanita berumur 18 tahun. Anda diminta menemui konselor 
setelah berdiskusi dengan doter anda. Anda tidak tahu mengapa harus 
menemui konselor dan mengapa tidak cukup dengan dokter anda saja. Tetapi 



karana dokter tcrsebut sudah membuatkan pcrjanjian dengan konselor untuk 
anda. pasti itu penting. 

Anda bckerja di pabrik sepatu pada siang hari, menjahit alas sepatu. 
Pekerjaan ini sebcnarnya membosankan tetapi gajinya tcratur walaupun tidak 
ban yak. 

Pada malam hari anda biasanya pergi ke night-club dimana banyak tamu
tamu berdansa dan bersukaria. Seringkali anda pulang ke rumah bersama 
teman laki-laki dari night club. Anda tidak n~inta bayaran dalam bentuk uang 
tetapi umumnya lelaki tersebut rnembayar minum, makan dan taxi ke rumah, 
anda menganggap hal ini selingan untuk bcrsenag-senang c.lengan lelaki 
tersebut. 

Selama ini anda jarang memakai kondom walaupun akhir-akhir ini beberapa 
tamu mernakainya tanpa rnenyataka11 kepada anda lebih dahulu. Anda tidak 
tahu apa-apa tentang infeksi HIV dan AIDS. 

SITUASI KONSELING 3 - SIFAT PERAN 

Anda seorang wanita berurnur 28 tahun datang kepada konselor setelah 
menemui dokter. Dokter andalah yang menyarankan untuk menemui 
konselor, setelah ia mengobati penyakit infcksi Chlamedia (penyakit yang 
ditularkan rnelalui hubungan kelamin), dua kali dalam tiga bulan. 

Dokter juga rr.enyarankan agar suami anda datang kcpadanya, tetapi ketika 
anda menyarankan hal ini kepada suami ia inenolak. 

Anda tahu ba'.1wa selama dua tahun tcrakhir suami anda bcrhubungan 
seksual dengan wanita lain. Anda telah mcncoba mendiskusikan hal ini 
dengannya, tetapi ia menjadi marah dan tidak mcngakui hal ini. 

Anda bersama kedua anak anda sangat tergantung kepada suami dalam hal 
keuangan, karena 10 tahun anda tidak bekerja. 

Anda tidak tahu apa yang akan dikerjakan dan anda takut kalau suami anda 
terinfeksi HIV dan menularkannya kepada anda. 

SITUASI KONSELING 4 - SIFAT PERAN 

Anda seorang laki-laki berumur 30 tahun. Anda datang menemui konselor 
untuk menanyakan mengenai infeksi HIV dan AIDS. Akhir-akhir ini anda 
banyak melihat mengenai hal-hal ini di televisi dan anda mcrasa takut. 

Anda belum pernah berhubungan dengan wanita tetapi anda banyak 
pengalaman seksual dengan laki-laki, baik dalam negeri maupun luar ncgeri. 



Pengalaman ini tidak pernah ada ceritakan karena anda tahu bahwa keluarga 
dan teman tidak akan mengerti. Bcberapa kali dan melakukan hubungan 
secara anal, sesuatu yang sangnt anda nikmati tctapi memalukan bila 
dibicarakan. 

Sekarang anda sadar bahwa anda mempunyai resiko untuk mendapatkan 
infeksi HIV, untuk itu anda merasa perlu membicarakannya denaga seseorang. 

SITUASI KONSELING 5 - SIFAT PERAN 

Anda seorang wanita berumur 23 tahun. Baru kemarin anda diberi tahu 
pemeriksaan HIV anda positif. Anda mengcrti bahwa anda sudah terinfeksi 
HIV, akan tctapi belum tahu banyak mengenai penyakit HIV. 

Dokter anda menyarankan akan lebih baik bagi <lnda untuk membicarakan 
hal ini dengan konselor yang mengetahui masalah ini. Doktcr anda mcrasa 
senang, bila anda datang lagi untuk pcmeriksaan lehih lanjut atau pcnobatan 
bila diperlukan. 

Anda percaya bahwa infeksi HIV didapat karena berhubungan dengan 
seorang teman pria kira-kira 18 bulan yang lalu. Hubungan ini sebenarnya 
telahputus 6 bulan yang lalu dan sudah 5 bulan tidak pernah bertemu. 

Sekarang anda scdang mempertimbangkan bahwa perkawinan merupakan 
suatu hal yang mungkin terjadi bagi anda. 

Belum lama ini anda menjalin huhungan dan jatuh cinta pada seorang pria. 
Kabar mengcnai HIV positif ini menghancurkan rencana anda dan anda ticlak 
tahu apa yang akan terjadi pada hubungan ini dan juga pada anda sendiri. 

MENUTUP MODUL : 

Ada 2 cara untuk mcnut 11 p modul dimana pescrta sebaiknya ikut tcrlibat 
dalam memutuskannya. Beritahu peserta bahwa modul akan ditutup clan 
mereka diminta mcmilih cara yang sama : 

1. Semua peserta hersama-sama dalam kclompok bcsar mcndiskusikan 
mengenai isu-isu yang dipcrolch dari p<.!lajaran tat.Ii. 

2. Diskusi dalam kelompok kecil dimana yang dibahas adalah isu yang at.la 
dalam masing-masing kelompok itu scndiri. 

Bila no. 1 di pilih, anda akan berperan scbagai fasilitator lagi. Tetapi bila no. 
2 yang dipilih, anda mcmbantu kelompok-kelompok diskusi hanya bila 

diminta. 

Tutuplah modul setelah waktu diskusi habis. 



MODUL 17 SUMBER DAN ORGANISASI PENDUKUNG 

DASAR PEMIKIRAN : 

Konselor mcrupakan satu-satunya sumhcr informasi hagi orang-orang yang 
terkena infeksi atau orang-orang yang dipcngaruhi pcnyakit HIV dalam 
masyarakat. Konsclor sendiri sering mcmcrlukan dukungan, bantuan dan 
konseling. Karena itu penting bahwa konsclor mengetahui adanya fasilitas
fasilitas pendukung dan mengetahui hagaimana cara mendapatkan pelayanan 
dari fasilitator tersebut. 

GOAL: 

Menyediakan waktu hagi peserta untuk herhagai pengetahuan dan 
pengalaman mengenai dukungan dan organ isasi pcndukung yang dapal 
memhantu yang ada dalam masyarakat. 

OBJEKTIF: 

Dengan sclcsainya modul ini, pcscrta akan : 

* 

IS I: 

* 

Mempunyai daftar dari organisasi pcndukung yang ada dalam 
mcsyarakat, yang dapat mcmbcikan hanluan kcpada pcscrta dan klien. 

Membuat daftar dan organisasi pcndukung dan dukungan yang ada 

dalam masyarak. 

METODOLOGI : 

* Brain storming dalam kelompok hcsar d~ngan mcmbuat datar tcrtulis. 

WAKTU YANG DIPERLUK.AN 

30 menit 

CATATAN BAGI FASILITATOR : 

MODUL 17: SUMBER DAN ORGANISASI PENDUKUNG 



MATER! YANG DIPERLUKAN: 

• 
• 

Papan Tulis atau kertas 
Spidol, kapur 

METODE: 

Perkenalkan modul dengan pernyataan sepcrti : 

Bekerja dalam area konseling penuruna11 resiko HIV sering mcnycbab
kan kita merasa terisolir dan be1juang sendirian. Kita sering mcrasa 
bahwa harus kita yang terlihat, da11 bcrtidak scolah-olah tidak ada orang 
lain yang akan memikirkannya. Lebi/J pcnti11g lagi, bi/a kita sendiri 
sedang mcmbutuhkan pertolongan, sering kita tidak dapat me11giJc11tifi
kasi keamanan harus bertanya atau pe1gi. 

Madu/ ini membantu untuk mengidentifikasi organisasi yang mcmbcrik;111 
dukungan kepadq masyarakat di dacrah kita. Tid;ik lw11ya u11tuk pc11yakit 
HIV, tetapi jug;1 dukunga11 da11 bantww ya11g akan bcrgww bagi kita elem 

klien. Yang dimaksud disini adala/J organisasi keagamaan, pelayana11 
konseling Jain, organisasi sosial .:fa11 orga11isasi yang tumbuh Jari 
masyaraka t. 

Lakukanlah brain storming dalam kclompok bcsar. Mintalah pcscrta untuk 
mengemukakan nama-nama organisasi yang daput mcmbantu atau 
mendukung, yang mereka yakini dapat mcmbantu mcrcka dan klicnnya. 
Sekali lagi, bisa saja organisasi tersebut tidak ada hubungannya dcngan 
pelayanan HIV, akan tetapi mereka clapat membcrikan dukungan spiritual, 
konseling, keuangan, fisik dan mental yang. mempunyai dampak langsung 
terhadap penderita HIV maupaun orang-orang yang tcrkcna akihatnya. 

Sementara itu, tulislah organisasi-orgnisasi yang discbutkan pcserta di papan 
tulis. 

Jangan lupa bahwa mereka juga termasuk dalam daftar organisasi pcndukung 

MENUTUP MODUL : 

Akhir modul dengan menunjuk daftar yang dibuat sambil mcnyataka1i bila 
peserta menginginkan 1 fotokopi dari list tcrsebut : 

Dari daftar ini dapt dilihat bahwa anda tida bekerJa scndiri. Bila snya 
bekerja sebagai konselor dan mememrhi kesu/itan, saya tidak akan ragu-



ragu untuk datang kepada sa/ah satu d.iantarn kc/ompok ini untuk minta 
bantuan, dukungan atau hanya l>ercaki1p-cak<1p. 

Untuk rnendorong agar dukungan dalam kelompok berkcmbang, jalanlah 
berkeliling sambil bertanya kepada beberapa pcserta. 

Bila saya memerlukan bantuan dalam konscling, at•w bantuan karena 
saya mereka stress sebagai konselor, maukah anda membantu saya ?. 

Peserta akan selalu menjawab "Ya". Pada saat ini tanyakan bila ada peserta 
yang berkeberatan bila nama, alamat dan no. telepon masing-masing peserta 
ditulis dan dibagikan kepada semua peserta. Bila ada yang berkeberatan, 
yakinkan mereka bahwa ini tidak apa-apa. 

Tutuplah modul, dan lanjutkan ke modul berikut : 





MODUL 18 : APA YANG MASIH PERLU DIBAHAS 

DASAR PEMIKIRAN : 

Pada umumnya selalu ada isu yang memerlukan klasifikasi atau pemhahasan 
sebelum pindah ke latihan praktek. 

GOAL: 

Memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan isu yang ingin 
mereka diskusikan, atau mengemukakan perasaan dan keprihatinan mengenai 
latihan praktek konseling yang akan dijalankan dalam 2 hari berikutnya. 

OBJEKTIF: 

Dengan selesc.inya modul ini, peserta akan : 

• 
• 

IS I: 

• 
• 

Merasa lebih mantap untuk mulai praktck konseling . 
Mempuny.1i foto kopi dan informasi mengenai dan yang diharapkan dari 
praktek konseling tersebut . 

Klasifikasi dan diskusi mengenai isu yang timbul 
Penjelasan mengenai placement 

METODOLOGI : 

• 
• 

Diskusi dalam kelompok besar 
"Hand out" praktek k:.nseling 

WAKTU YANG DIPERLUKAN : 

30 Menit 

CATATAN BAGI FASILITATOR : 

MODUL18 : APA YANG MASIH PERLU DIBAHAS 

BAHAN YANG DIPERLUKAN: 

Hand out mengenai klinik tempat letihan praktek. 
Semua peserta hams tahu mengenai nama, waktu, tempat clan alamat dan 
nomor telepon tempat praktek konseling. Peserta juga harus tahu bagainaana 



menghubungi fasilitator bila dipcrlukan. Foto kopi dari praktck konscling 
dapat ditemukan pada Bab Sumbcr pada ~khir paket ini. 

LEMBARAN PRAKTEK KONSELING 

NAMA ____________________________ _ 

TANGGAL KONSELING --------------------
JAM ____________________________ _ 

TEMPAT KONSELING --------------------
ALAMAT KONSELING 

NO.TELEPON ________________________ _ 

NO. TELEPON FASILITATOR ------------------

FASILITATOR DAPAT DIHUBUNGI DI ---------------

YANG DIHARAPKAN DARI PRAKTEK KONSELING 

Selama praktc k, anda diharapkan untuk : 

1. Observasi hubungan antara dokter dan klicn yang bagi keduanya. 

2. Lakukan konseling hanya pada klien yang dikirimkan kepada anda 
melalui jalur yang benar dari suatu organisasi. 

3. Berikan konseling penurunan resiko HIV, konseling scbelum dan setelah 
pemeriksaan antibodi HIV, pemeriksaan HIV antibody. 

4. Koseling dilakukan berpasangan. Kedua konselor harus mendapatkan 
pengalaman yang sama dalam konseling dan obse1vasi. 

5. Bila ada masalah medis, kirimkan klien kepada staf klinik untuk 
mendapat pertolongan. 

6. Mintalah bantuan mengenaimasalah konseling apa saja yang tidak 
mendapat pertolongan. 

7. Setiap akhir konseling, lakukan review dari klinik bersama dengan 
pasangan konselor anda. 

8. Simpanlah semua informasi dan dokumentasi yang relcvan dcngan 

konseling secara baik. 

9. Tulislah pengalaman anda, untuk direview. Tulisan ini tidak boleh 
berisikan nama, tanggal, waktu, atau informasi lain yang dapat 
menjelaskan· identitas klien. Tulisan tersebut harus dikumpulkan ke 



fasilitator untuk diperiksa dan akan dipakai untuk mcngatur pei-kem
bangan anda sehagai konselor penularan rcsiko HIV. 

CATATAN: 

Tanggung jawab profesional terhadap pengelolaan klien di klinik dapat 
menyebabkan peserta diminta untuk meningkatkan klinik setiap saat bila 
mereka merasa bahwa kliennya atau pengelola klien akan terganggu akibat 
tindakan konselor. Tindakan konselor itu akan dilaporkan kepada pelatih, 
dan mengakibatkan peserta tersebut gagal untuk mengikti program 
selanjutnya. 

MENUTUP MODUL : 

Modul ini akan berakhir dengan selesainya diskusi. Sebagai fasilitator 
sebaiknya anda menyatakan harapan anda agar peserta-peserta dapat 
menjalankan latihan berikutnya dengan baik_ Dan juga menguatkan bahwa 
anda siap bila ada yang memerlukan. 

Beritahu bahHa peserta dapat menelcpon anda untuk minta nasehat dan 
bertemu pribadi bila mereka merasa perlu. Karena anda memang harus 
membantu semua peserta dan tidak dapat mcninggalkan pos anda. Pcserta 
yang ingin bertemu harus menghubungi ancla di ros anda. 





MODUL 19 PRAKTEK KONSELING 

DASAR PEMIKIRAN : 

Semua keterampilan dan pcngetahuan yang haru dipraktckkan agar pcsc.:rta 
yang baru belajar dapat mcnguasai kctcrmpilan tcrschut. Sclain itu juga 
penting hahwa pcscrta berlatih dalam suasana yang mcndukung mcreka. 

GOAL: 

Memberi pcngalaman konseling dalam suasana y:111g mcndukung. 

OBJEKTIF: 

Dengan selcsainya modul ini pcscrta : 

* 

* 
* 
* 

IS I: 

* 
* 
* 

Tel ah mcmpraktekkan konscling yang hcrk.aitan dengan 111 V dalam 
suasana yang scbcnarnya. 
Tclah mcmhuat catatan untuk rcflcksi dan perbaikan kcterampilannya. 
Telah melakukan review kasus dengan pl..!serta lain 
Telah menyimpan dokumcntasi klien ckngan baik 

Pengalaman konseling 
Membuat catatan 
Review kasus 

METODOLOGI : 

* 

* 

Praktek konseling sccara herpasangan di tcmpat yang tclah ditcnlukan 
dengan supervisi tidak langsung oleh fasilitator. 

Membuat catatan untuk refleksi. Catalan ini akan discrahkan kcpada 

fasilitator untuk dinilai 

WAKTU YANG DIPERLUKAN 
1 1

/ 2 hari 

CATATAN BAGI FASILITATOR : 

1\iODUL 22 : PRAKTEK KONSELING 



BAHAN YANG DIPERLUKAN : 

• Klinik <;cbagai tcmpat praktck 
• Pas pusat yang ada tdcpon/carphonc (m11dah dihubungi) 

METODE: 

Carilah klinik yang tepat untuk tcmp:1t l;1tiha11 knnscling scla111a I 1 /~ lwri. 
Klinik ini harus rncmpunyai rnang yang scsu:1i untuk kn11scling. 111cmpu11yai 

informed consent untuk konseling, dapal mc11yo.:di:1k.a11 tid.ik khih dari 9 kli..:n 

ke sctiap pasangan konselor sclama I 1 /~ hari. 

Sctiap pasangan konsclor mcmcrlukan .'\O -- -Ill mc.:nil unt uk konscling clan 
20 - .30 menit untuk review kasus clan doku111cntasi. 

Selama praktck. sctiap konselor akan lllL~lllh11al catalan n.:fkksi mcngc11a1 
pikiran, pcrasaan dan pengalamannya. Catalan ini harus dibcrikan kL:pada 
fasilitator untuk diperiba dan di cvaluasi. Catalan itu tidak akan clihcri 
angka. Tctapi konsclor diminta untuk 1111..:nckmonslrasikan apa yang 

dipelajari, pcrkembangan dan kcscrasiannya schagai konsclor pcnularan 
resiko HIV. 

CARA MENILAI CATATAN: 

Sebagai fasilitator, anda harus memhaca dan mcnilai sctiap catatan yang 

dbuat peserta. Bila dalam menilai catatan tcrnyata seorang pcscrla tidak 

kompetcn bcrpcran schagai konsclor, maka pcserta tcrsebut hams dibcritahu. 

Pemberitahuan ini sebaiknya lcrtulis dan juga mcmuat kekurangan

kekurangan pescrta. 

MENUTUP MODUL : 

Modul ini akan bcrakhir dengan pulangnya scmua pescrta dari klinik. Dalam 

modul berikut, "Pengcnalan Mclalui Pcngalaman", dimana banyak dihahas 

pengalaman selama praktek konscling maka dihutuhkan pengakhiran modul 

secara fo1 •• rnl. 



MODUL20 PENGENALAN MELALUl PENGALAMAN 

DASAR PEMIKIRAN : 

Setelah melakukan konseling, peserta akan mcmpunyai banyak kesempatan 
untuk saling berbagi pengalaman. Saling membahas pengalaman-pengalaman 
ini akan menambah pengalaman seluruh pcserta dan membuat fasilitator 
mengetahui setiap peserta sebagai konselor penurunan resiko HIV. 

GOAL: 

Menyediakan situasi dimana semua peserta dapat belajar dari pengalaman
pengalaman pcserta linnya. 

OBJEKTIF: 

Dengan selesainya modul ini, peserta akan 

* 
* 
* 
* 

IS I: 

• 
• 

Berbagi pengalaman 
Belajar dari pengalaman temannya. 
Mengenal keterampilan dan kctcrhatasan dirinya dan pescrta alain. 
Memecahkan masalah dengan teman seprofcsi (peer situation). 

Berbagi pengalaman 
Pemecahan masalah 

METODOLOGI : 

• Diskusi c.Jalam kclompok b1,;sar 

WAKTU YANG DIPERLUKAN 

2 jam 

CATATAN BAGI FASILITATOR : 

MODUL 23 : PENGENALAN MELALUI PENGALAMAN 

BARAN YANG DIPERLUKAN: 

Tidak ada yang khusus 



METODE: 

Perkenalkan modul dcngan suatu pcrnyataan scr•;rti 

Dalam waktu 1 1/ 2 hari yang ialah, a11da akan mendapat banyak 
pengalaman. Sebagian akan melihat sebagai pengalaman yang positif 
sedangkan yang Jain negatif. 

Dengan cara be1·bagi pengalaman-pengalaman ini, kita mempunyai 
kesempatan untuk mempeduas pengalaman masihg-nwsing. 

Saya minta agar masing-masing peserta mendiskusikan pengalaman yang 
paling berkesan selama praktek konseling dengan teman sebelahnya. 
Kemudian saya minta agar setiap kelompok kecil ini menceritakan 
pengalaman praktek tersebut kepada kelompok besar sebagai umpan 
balik. 

Agar setiap orang mendapat kesempiltan nwka waktu yang disediakan 
untuk umpan balik setiap orang adalah 5 mcnit. 

Mulailah kegiatan dan bcrtindaklah scbagai fasilitator <.Ian pcngatur waktu. 
Bila timbul masalah yang perlu dipccahkan, masalah kelompok untuk 
mendiskusikannya. Hindarilah intervensi scdapat mungkin, agar kelompok 
bersemangat dan dapat mengatasinya scndiri. 

MENUTUP MODUL : 

Akhiri modul dengan pertanyaan positif mcngcnai kejelasan dan perkem
bangan dari pengalaman konseling yang dipelajari. Dan adanya kcterampilan 
serta pengetahuan di dalam ruangan ini yang menunjang kelompok dan 
berasal dari kelompok sendiri. 



MODUL 21 : KEAMANAN DARI SINI 

DASAR PEMIKIRAN : 

Adanya kebutuhan untuk membantu peserta untuk mengetahui perannya 
dimasa yang akan datang, sesuai dengan ketcntuan mereka dalam konseling 
penurunan resiko HIV. 

GOAL: 

Merangsang pendapat peserta mengenai arah dan tujuan dimasa yang akan 
datang dalam menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang baru. 

OBJEKTIF: 

Dengan selesainya modul ini, peserta akan : 

• 

IS I : 

• 

Dapat mengidentifikasi dan menyatakan tujuan utama yang berkaitan 
dengan konseling penurunan rcsiko HIV. 

Pernyataan mengenai tujuan pribadi masing-masing 

METODOLOGI : 

• Diskusi sccara herpasangan .. Umpan balik dalam kelompok besar 

WAKTU YANG DIPERLUKAN: 

30 menit 

CATATAN BAGI FASILITATOR 

MODUL 24 : KEMANA DARI SIN! 

BAHAN YAN DIPERLUKAN : 

Tidak ada yang khusus 



METODE: 

Perkenalkan modul dengan suatu pcrnyatnan scperti : 

Tanpa terasa kita sudah hampir sclesai dcngan program ini, akein tetapi 
sebenarnya kita baru mulai menuju arnh yang terbeda dari konseling 
penurunan resiko HIV. 

Biasanya pada saat ini, sebagian diantura kit;1 merasakan swltu keinginan 
untuk terus. Kita telah menyukai dengan siapa kita bckezja dan ingin 
melihat perkembangan dari tug:is ini. 

Beberapa dari kita akan sulit untuk melihnt masa dcpan dari keteram
pilan dan pengetahuan yang baru ini. Madu/ ini akan mcmbantu mereka 
yang mendapat kesulitan dan yang tidak medapat kesulitan, untuk 
mengemukakan apa yang mungkin. 

Mulailah bekerja dengan orang disebelnh anc/a dan untuk beberapa 
menit diskusikan apa yang anda ingin lnkukan dcngan kcterampilan clan 
pengetahuan ini bi/a anda kembali kc tugas anda sehari-hari. 

Setelah beberapa menit mintalah kelompok untuk menghadapi kc pos1s1 
semula, dan mintalah seseorang sccara sukarela untuk menceritakan apa 
tujuan utaman_1a. 

Hargailah setiap tujuan sederhana dengan ucapan "terima kasih" dan 
pindahlah ke pesera berikutnya. Lanjutkan proses ini sehingga semua 
menyebutkan tujuannya, n-i.n ingatlah untuk selalu mengawasi waktu yang 
tersedia. 

MENUTUP MODUL: 

Akhirnya modul dengan memberi sclamat dan menyatakan harapan anda 
yang positif untuk konseling penurunan rcsiko HIV dimasa yang akan datang. 



MODUL 22: EVALUASI 

D ASAR PE MIKI RAN : 

Bila program ini diharapkan berkembang dan s..:makin baik, dan bila pcscrta 
program diharapkan terus mendapat informasi dan keterampilan yang relcvan 
dengan kcpribadian dan kehidupan profcsinya, maka mutlak diperlukan 
evaluasi. 

GOAL: · 

Mcmhcrikan kcscmpatan kcpada pcscrta unluk mcmbcrikan umpan balik 
kcpada fasilitator dan perancang program. Untuk mcnilai danmencrima input 
mcngcnai pcrubahan-pcruhahan disuin program. 

OBJEKTIF: 

Dcngan sclcsainya modul ini, pescrta ukan : 

• Menyclcsaikandan mengemhalikan formulir cvaluasi program yang 
menilai disain program, kemampuan fasilitator, isi program dan proses 
dari program. 

IS I: 

Evaluasi program 

METODOLOGI : 

• 
• 

Mengisi formulir evaluasi 
Evaluasi verbal oleh kelompok 

WAKTU YANG DIPERLUKAN: 

1 jam 

CATATAN BAGI FASILITATOR: 

MODUL 25: EVALUASI 



BAHAN YANG DIPERLUKAN: 

• Foto kopi dar.i formulir cvaluasi, satu Ulllllk scliap pcscrta . 
Foto kopi dari formulir ini dapat clipcrolch pada Bab Sumber pada akhir 
paket ini. 

METODE: 

Perkenalkan modul dengan suatu pernyataan scpe.-ti 

Dalam setiap program pendidik<111, l>ilcl program tersebut tidak 
memenuhi kebutuhan dal"i pcsertanyn. berarti program itu gage1l. 
Formulir evaluasi yang 'c1kan sayct lwgik;rn memberikan kesemp;1ta11 
kepada anda untuk memberikan koment;1r mengem1i progrnm yang barn 
anda selcsaik<111. 

Dalam usaha untuk terns mcreview c/<111 111c:;mperb;iiki prugrnm, suya 
minta ag,1r anda benar-benar jujur cfalcrm mcni/Cli. Kitn mcngi11gi11kc111 
komentar y;mg positif nrnupun 11cg:1tif' c/;ll"i ;111de1. termm;uk pcrnlwlwn
perubahan atau perbaikan-perbaikan yun~ ;111c/;r rwm perlu. 

Bagikan formulir evaluasi dan mintalah pcscrla untuk Lidak 111cnulis narnanya 
pada formulir terscbut. Bcrikan waktu sccukupnya hagi pi.:scrta untu mcngisi 
formulir terscbut. Letakkan sebuah kursi di tengah ruangnn mintalah pcscrta 
untuk meletakkan formulir yang selesai diisi pada kursi tcrsebut. 

MENUTUP MODUL : 

Setelah formulir terkumpul, akhiri modul dengan meminta peserta untuk 
mengemukakan penilaian mereka di depan kclompok. 



FORMULIR EVALUASI 
PROGRAM KONSELING PENURUNAN RESIKO HIV 

LATIHAN KONSELOR 

Sebagai usaha untuk memperbaiki program ini, yang bertujuan memberikan 
pengetahan, keteran 1pilan yang relevan untuk anda secara pribadi dan profesional, 
kami minta agar anda dapat meluangkan waktu untuk mengisi formulir evaluasi ini 
dan mengembalikannya. 

Supaya umpan balik ini dapat diisi dcnganscjujur-jujurnya jangantulis nama 
anda pada formulir ini. 

TANGGAL: --------------

1. Setelah mengikuti program ini, apakah anda mcrasa telah siap untuk bekerja 
sebagai Konselor Penurunan Resiko HIV ? 

YA ( ) TIDAK ( ) 

Bila TIDAK, bcrikan alasannya 

2. Adakah perubahan pada diri anda setclah mcngctahui program ini ? 

YA ( ) TID/\K ( ) 

Bila YA, jelaskan perubahan apa yang anda rasakan : 

--------·------------- -------------·-·-

3. Bcrikan penilaian anda tcrhadap disain program ini. 

Sangat kurang ( ) 
Ku rang ( ) 
Cukup ( ) 
Baik ( ) 
Sangat baik ( ) 



4. Sebutkan modul-modul yang baik dari program ini : 

S. Modul-modul mana yang menurut anda perlu diperbaiki '? 

6. Dapatkah, anda memberikan saran perbaikan dari modul-modul yang anda 
tulis pada pertanyaan no. 5 di atas ? 

7. Apakah anda akan merekomendasikan kcpada orang-orang lain untuk 
mengikuti program ini. 

YA ( ) TIDAK ( ) 

Bila YA, siapa yang anda rekomendasikan untuk m~ngikuti program ini. 

8. Mengapa anda mengikuti program ini ? 

9. Apakah anda merasa bahwa kcbutuhan prib~cli dan profcsi ancla terc ... pai 
oleh program ini. 

YA ( ) TIDAK ( ) 

Bila TIDAK, jelaskan kebutuhan -kcbutuhan anda yang tidak tcrcapai, dan 
mengapa, kchutuhan ini tclah tercapai '? 

10. Apakah pengctahuan dan pcngcrtian amla nwngcnai pcnyakit HIV bertmbah 

setelah rnengikuti program ini ? 

YA ( ) TIDAK ( ) 



Bila YA, jelaskan bagaimana program ini n11:11imhulkan pt:ngctahuan anda. 

Bila Tidak, jelaskan mengapa anda berpcndapat demikian ? 

11. Bagaimana pendapat anda terhadap fasilitator program ini ? 

Sangat kurang ( ) 
Kurang ( ) 
Cukup ( ) 
Baik ( ) 
Sangat baik ( ) 

Berilah komentar terhadap fasilisator mengenai caranya mengajar, 
pengetahuan HIV, perhatian terhadap kelompok, dll. 

12. Adakah yanganda rasa perlu ditamhahkan pada program ini 

YA ( ) TIDAK ( ) 

Bila YA, apa yang ingin anda tambahkan 

13. Apakah anda yang anda rasa perlu dipcrhitungkan dari program ini 

YA ( ) TIDAK ( ) 

Bila YA, apa yang ingin anda hilangkan 



PENUTUPAN LOKAKARYA 

Penutupan daii pelatihan ini tergantung dari fasilitator, akan teapi ada 
beberapa hal yang harus dilaksanakan. Penufupan pelatihan ticlak hanya berarti 
berakhirnya pelatihan, tetapi kepada kehidupan mereka sebelumnya dan 
memberikan arti penting tethadap apa yang tdah mereka capai. 

Dalam upacara penutupan, anda dapat mcmbagikan sertifikat pelatihan 1111 

kepada peserta. Sertifikat dapat juga dikirimkan kepada pcscrta setelah selesai 
pelatihan. Cara ini rr.enguntungkan dari 2 segi : 

1. Tidak memalukan peserta yang suksl.!s dalam program ini. 
2. Mengingatkan peserta untuk melaksanakan tujuannya. 

CONTOH DARI UPACARA PENUTUPAN 

Sebagai fasilitator, saya ingin menutup program ini dengan memberikan suatu 
pernyataan yang bersifat pribacli. Dimulai dcngan ungkapan scclerhana scperti 
"Dimana kita berada" untuk menggambarkan awal clari lokakarya clan 
berakhir dengan menggambarkan awal dari pelatihan dan berakhir dcngan 
pernyataan refleksi yang menggambarkan bagaimana individu-individu 
berkembang melalui suatu proses, bagaimana pcrscpsi saya mengcnai 
kelompok sebagai suatu kesatuan clan apa yang saya rasakan dalam kerjasama 
ini. 

Terakhir, saya minta agar seluruh peserta bcrcliri mcmbentuk lingkaran 
sambil berpegangan tangan dan saling mcngucapkan salam perpisahan. 

Berapa fasilitator mungkin menutup kegiatan ini dcngan mcngadakan makan 
malam bersania atau kegiatan sosial lain. 



BAB SUMBER BAGI FASILITATOR 

Bagian ini berisikan semua materi tertulis yang dipcrlukan oleh modul-modul 
dalam program ini. Materi-materiini disusun sesuai dengan urutan modul yang 
memerlukannya. 

MODUL3-SUMBER~UMBER 

... 

* 
... 

... 

... 

... 

* 

* 

* 

• 

GOAL DARI PROGRAM 

Menyediakan lingkungan belajar yang mcrangsang bagi pcserta 

Mendorong belajar pada tingkat-tingkat yang berbeda dari individu. 

Memperbaiki sctiap peserta dengan pcngelah .. .ian dan kctcrnmpilan yang 
diperlukan untuk memberikan konseling penurunan risiko HIV kepada 
individu yang perilakunya rnerupakan risiko terhadap infoksi HIV 

Memberi kesempatan untuk mcmpclajari komponcn tcori dan praktck cJari 
konseling penurunan risiko HIV. 

Memantapkan kcpcrcayaan peserta clalam mcmberikan konscling . 

Membuat pcscrta peka terhadap konsckwcnsi pribacli dari infcksi I-Tl V da11 
dampaknya tcrhadap mcrcka yang tcrinfcksi dan yang tcrpcngaruh. 

Memhantu pcscrta mengenal pilihan-pilihan yi1ng tcrscdia bagi i11dividu unluk 
menurunkan risiko infcksi HIV, tanpa mclihat apakah mcn.::ka terinfeksi HIV 
atau tidak. 

Mendorong adanya harapan dalam mendapatkan pcrubahan pcrilaku mdalui 
strategi konseling yang cfektif. 

Mengembangkan dan mempertahankan organisasi-organisasi pcndukung 
untuk peserta. 

Memperkuat dan mengarahkan pengctahuan tlan kcti.;rampilan dan bic.lang 
HIV dan konseling penurunan resiko. 

MODUL 4 - SUMBER-SUMBER 

20 kartu, 10 dengan tulisan NEGATIF dan 10 dcngan lulisan POSlTIF, 
Masing-masing kartu berada dalam amplop yang tidak bcrtuliskan apa-apa di 
luarnya. 



Tergantung pada fasilirator untuk memilih yang positif dan yang negatif 
untuk lokakarya ini. Usahakan agar tulisan pada kartu tidak tcrbaca dari luar 
amplop. 

MODUL S - SUMBER-SUMBER 

Nara sumber lokal atau presentan yang mempunyai pengetahuan dasar dari 
penyakit HIV dan telah diberikan materi Modul 5 : GOAL dan OBJEKTIF 
sebagai pedoman untuk presentasinya. 

MODUL 7 - SUMBER-SUMBER 

Beberapa per.1yataan yang mengandung nilai-nilai itu adalah 

1. Promosi kondom juga dapat mempromosikan pcnyclcwengan. 

2. Semua "'anita ha mil dengan infcksi II IV harus menggugu rkan 
kandungannya. 

3. Majikan seharusnya punya hak untuk mcmccat pekcrja yang terinfcksi 
HIV. 

4. Seseorang yang menderita infeksi HIV scharusnya tidak melakukan 
hubungan seks. 

5. Narapidana dengan infeksi HIV seharusnya mendapatkan pengobatan 
khusus. 

6. Promosi pemakaian jarum hersih dalam penyuntikan obat intra vcna, 
juga meningkatkan penggunaan obat suntik intra vcna. 

7. Semua homoseks seharusnya diperiksa antibodi HIV. 

8. Wanita tuna ·susila (WTS) seharusnya diperiksa antibodi HIV. 

9. Pelanggan-pelanggan WTS haruslah dilindungi dari infeksi HIV dengan 
cara memberitahukan status HIV dnri WTS tcrsebut. 

MODUL 10 - SUMBER-SUMBER 

KARTU TUOAS 

KARTU 1: 

Tugas kelompok anda adalah rnembuat dcfinisi konsellng. Untuk ml!mbantu 
tugas ini, bacalah skenario berikut dan jawablah pcrnyataan : APA Y /'NG 
DIMAKSUD DENGAN KONSELING ? 



SKENARIO: 

Seorang wanita sedang berjuang melawan rasa takut bahwa ia telah terinfeksi 
HIV karena bckerja sebagai wanita tuna susila. Ia merasa prihatin dengan 
kesehatannya saat ini, tetapi tidak tahu alasan keprihatinan tersebut. 

Wanita ini ingin terus bekerja sebagai wanita tuna susila tanpa merasa cemas, 
karena kecemasan ini menurunkan kemampuannyahckcrja dan pcnghasilan
nya. Akibatnya, keluarga wanita ini tidak dapat membayar sewa rumahnya. 

Tiga kali pertemuan dengan konselornya, bclum membuat wanita tersebut 
mengatasi masalahnya. 

SETELAH MEMBACA SKENARIO DI ATAS 
APA YANG DIMAKSUD DENGAN KONSELING? 

KARTU 2: 

Tugas kelompok anda adalah membuat daftar dari alasan-alasan mengapa 
konseling per1u ditawarkan khususnya dalam hal infeksi HIV dan pcrilaku 
yang berisiko. 

KARTU 3: 

Tugas kelompok anda adalah mengemhangkan daftar dari orang-orang yang 
mungkin memerlukan konseling, khususnya dalam konseling penurunan 
risiko HIV. 

KARTU 4: 

Tugas kelompok anda adalah mengembangkan daftar kapan konseling dapat 
diberikan khususnya dalam hal konseling pcnurunan risiko HIV 

KARTU 5: 

Tugas kelompok anda adalah membuat daftar hal-hal yang diperlukan untuk 
menyediakan tern pat yang tepat bagi konsel ing 

KARTU 6: 

Tugas kelompok anda adalah membuat daftar utribut pribadi dan profesional 
seorang konselor. Dalam kata lain, kualitas apa yang scsuai harus dipunyai 
seseorang untuk memerankan konsclor, ata:1 siapa yang akan mcnjadi 
konselor yang baik ? 



RINGKASAN MODUL 10 HAL-HAL Ul'JTUK PENUTUPAN 

APA ITU KONSELING ? 

Konseling adalah hubungan yang saling mcmbantu antara dua orang, dalam 
hal ini seorang konselor dan klien telah mcmbunt kcputusan llntuk : 

• 

• 

• 

Bekerja bersama dalam rangka menolong klicn agar ml!nolong dirinya scmliri 
dengan bantuan beberapa dari aspck kchiclupannya. 

Menggunakan komunikasi secara terlatih untuk mcmbantu mcnanggulangi 
masalah·masalah yang mengganggu. 

Melibatkan diri dalam proses yang bcrtujuan mcnycdiakan keahlian, 
pengetahuan, akses, pada sumber-sumbcr dan pcrilaku yang akan mcmhantu 
klien mcngatasi isu kehidupan yang mcnychabkan kckhawatiran, lalu 
mengurangi kekhawatiran dan menyclcsaikan isu Lcrscbut. 

Melanjutkan proses jangka panjang dimana klicn ditawarkan askcs clan 
dukungan sccara kontinyu. Akhirnya, dalam konlcks pckc1jaan kita, konseling 
adalah bagian penting dalam membuat scscorang mcngcnai pcrilaku pribadi 
yang riskan tcrhadap HIV, mcmbuat kcputusan untuk mcngubah pcrilaku, 
menggunakan perilaku baru, dan mcmpcrtahankan pcrilaku barutcrscbut. 

MENGAPA KONSELING DIBERIKAN ? 

Dalam konteks penyakit HIV, konseling dibcriknn untuk : 

• 

• 

• 

Memberikan dukungan sosial dan psikologis bagi mcrcka yang terinfeksi atau 
terpengaruh HIV 

Membantu mencegah infeksi HIV dengan memhantu orang·orang untuk 
merubah perilaku pribadi, dan mencrima tanggung jawab pribadi untuk 
mereka sr>ndiri dan orang lain. 

Membantu individu-individu dalam menghadapi penyakit HIV yang 
mempengaruhi mereka dan/atau orang lain. 

SIAPA YANG HARUS DIBERl/TAWARKAN KONSELING 

Konseling dapat diherikan pada siapa saja, tapi dalam kontcks program ini, 
konseling harus diberikan pada : 

• Orang-orang vang khawatir bahwa mereka mungkin tcrinfeksi HIV 

* Orang·orang yang baru saja mengetahui status antibodi HIV-nya, tanpa 
mengindahkan hasilnya positif/negatif. 



... 

... 

... 

... 

... 

... 

Orang-orang yang menderita AIDS 

Orang-orang yang tahu bahwa mercka tclah tcrinfcksi HIV untuk bebcrapa 
lama dan memcrlukan bantuan untuk hidup dcngan infcksi itu. 

Orang dengan infeksi HIV yang dirawat di Rumah Sakit 

Saudara, teman dan pasangan-pasangan scks orang-orang yang tcrkena 
penyakit HIV 

Orang-orang yang tugasnya membcri pcrhatian dan bantuan untuk orang
orang dengan penyakit HIV 

Orang-orang yang ingin tahu bagaimana mcnghindari infeksi atau rcinfeksi 
HIV atau bagaimana menghi.ndari agar orang lain tak tcrkena infeksi. 

KAPAN KONSELING DIBERIKAN 

Konseling diberikan pada waktu : 

... 

... 

... 

• 
• 
• 
• 

Orang yang datang untuk melakukan pemcriksaan, diagnosa atau pengobatan . 

Orang yang memerlukan dukungan dan bantuan . 

Orang yang menderita penyakit HIV, kcluarga atau tcmannya mcngalami 
waktu-waktu sulit atau krisis. 

Penderita penyakit HIV yang dirawat di rumah sakit 

Orang mcncari informasi dan/atau pemcriksaan 

Orang mcngetahui status ~~IV mercka, tanpa mengindakan hasilnya 

Kebutuhan yang telah diidentifikasi 

TEMPAT YANG TEPAT UNTUK KONSELING 

Konseling dapat diberikan hampir di mana saja, tapi temfat yang terpilih itu 
harus : 

* 
• 
• 
• 
... 

privat 
nyaman 
tenang 
berada di tempat yang tidak dapat mendengar pembicaraan lain 
berada di tempat yang tidak dapat terjadi gangguan . 

ORANG-ORANG SEBAGAI KONSELOR 

Kualitas yang harus dimiliki sescorang konsclor adalah : 
... berkeinginan untuk belajar dari dan melalui pengalaman 



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

kemampuan untuk mendengarkan 

kemampuan dan keinginan untuk menguji asumsi 

cara pandang yang optimis 

sikap yang tidak menghakimi 

kemampuan untuk menyimpan rahasia 

kemampuan dan keterampilan untuk mcndorong pengambilan keputusan 

kemampuan dan kecenderungan untuk mcmbcrikan dukungan 

kemampuan untuk membentuk hubungan atas dasar kepercayaan 

kemampuan untuk menyampaikan informasi 

kemampuan untuk mengerti perasaan dan kekhawatiran orang lain 

mengerti keterbatasan-keterbatasan mereka 

MODUL 11 - SUMBER-SUMBER 

PENGUKURAN DIRI PADA KEMAMPUAN MENDENGAR 

Untuk tiap-tiap pernyataan di bawah ini pilihlah jawaban yang paling dapat 
menggambarkan kebiasaan mendengar anda. 

biasanya kadang-kadang jarnng 

1. Saya selalu menatap pembii..~•a. 

2. Saya menentukan apakah ide pem-
bicara berharga hanya berdasarkan 
penampilan dan cara penyampaiannya. ( ) 

3. Saya mencoba menyamakan pikiran 
dan perasaan saya dengan pikiran dan 
perasaan r'"'inbicara. ) ) 

4. Saya mendengarkan fakta-fakta yang 
spesifik dari pada mendengar pem-
bicaraan secara keseluruhan. 

5. Saya mendengar isi yang faktual & 
emosional di balik kata yang di ucap-
kan. 

6. Saya bertanya untuk mendapatkan 
penjelasan dan pengertian. ( 



7. 

8. 

9. 

10. 

Saya menunda penilaian saya menge-
nai apa yang dikatakan pembicara 
sampai dia selesai. ( ( 

Saya berusaha untuk mengevaluasi 
logika dan kekonsistensi dari ,apa 
yang dibicnrakan. ( ( 

Sambil mendengar, saya berpikir 
mengenai apa yang akan saya katakan 
segera setelah saya ada kesempatan. ( ) ( ) 

Saya berusaha sebagai pembicara 
terakhir. ( ) ( ) 

LATIHAN UNTUK MEMPERBAIKI 
KEBIASAAN MENDENGAR YANG BURUK 

( ) 

( 

( ) 

( ) 

Tugasnya adalah membaca urutan dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan 
menuliskan cara-cara untuk mengatasinya secara individu. Pemecahannya 
dapat berupa : melatih kontak mata didepan kaca dirumah, melatih diam 
dengan mendcngarkan suatu percakapan tanpa memberi komentar, dll. 

Anda tidak perlu menyelesaikan semuanya dalam waktu 15 menit akan tetapi 
adalah penting untuk mengikuti urutan kebiasaan yang buruk, bila tidak 
selesai, dapat diselesaikan di rumah. 

KEBIASAAN BURUK NO. 1 

Memikirkan isu-isu 
yang tidak berhubungan dcngan pcrcakapan sckarang 

Ini adalah yang umum, yang terjadi karcna kemampunn berfikir yang lebih 
cepat dari pada berbicara. Seringkali nncla secJang tcrlibat dnlum pembicarnan 
seme11tnrn itu unda meniikirknn hnl ynng lain. Adn bnnynk hat ynng nknn 
terpikir oleh kita sewnktu mendengar pemhicurnnn seseorang niisalnya mukan 
malam, olnh raga, jnlnn yang akan di lalui. 

Akibat kebiasaan ini adalnh kehilangon sip~.mbicnra, tidak tahu apa yang 
dibicarakan, tidak dapat ikut dalnm pembicaraan dan kelihatan tidak 
menarik. 



Bagaimana cara memperbaiki kebiasaan ini '! ---------------

KEBIASAAN BURUK NO. 2 

Hanya mendengarkan fakta-fal:ta saja 

Dengan mendengar fakta-fakta saja, dapat memberikan gambaran y.,ng 
Iengkap mcngenai apa yang disampaikan oleh pembicara. 

Akibat kebiasaan ini anda tidak mengerti mengenai apa yang disampaikan 
pembicara dalam konteks kescluruhan. 

Bagaimana cara memperbaiki kebiasaan ini? ------------

KEBIASAAN BURUK NO. 3 

Pura-pura mendengar 

Banyak diantara kita yang pura-pura me.nclcngar bila sescorang berbicara. Ini 
terjadi karena berbagai alasan, misalnya bosan, karena kita mcnganggap 
harus mendengar tetapi sc~ ..:narnya tidak mau, kita merasa sudah tahu yang 
akan dikatakan pernbicara, ada hal lain yang kita pikirkan dan lain-lain. 

Akibat kebiasaan ini kita tampak tidak menarik bagi pembicara, kehilangan 
kepercayaan dan komunikasi. 

Bagaimana cara memperbaiki kebiasaan ini ? ---------------

KEBIASAAN BURUK NO. 4 

Tidak mau mendengar kata-kata tertentu 

Ba.nyak diantara kita mempunyai sikap dan nilai-nilai yang akan meledak 
akibat kata-kata tertentu. Pada orang-orang yang bekerja di bidang HIV, 
contoh kata-kata ini adalah penderita AIDS, korban, penyalah guna obat, dll. 
Sebenarnya kata-kata ini merupakan satu-satunya cara untuk berkomunikasi, 
tetapi justru kata-kata ini yangsering tidak senang kita dengar atau membuat 
kita menjadi marah. 



Kebiasaan ini menyebabkan kita terutama mcmikirkan kata-kata terse.but, 
sehingga rnenimbulkan perasaan marah dan tidak menangkap apa yang 
sedang dibicarakan. 

Bagaimana cara untuk mengatasi hal ini ? ----------------

KEBIASAAN BURUK NO. S 

Mendengar sambil mendebat 

Kadang-kadang kita tidak sctuju dengan apa yang disampaikan oleh 
seseorang dan mulai rnernikirkan hantahan tcrhadapnya, sehelum ia selcsai 
dengan pcnjclasannya. 

Kebiasaan ini mengurangi efektivitas mcndcngar dan mcmhuat pcndcngaran 
kita menjadi subjektif, sempit dan hanya mencari hal-hal yang ingin kita 
bantah. 

Bagairnana cam mengatasi ha! ini ? --------------------

KEBIASAAN BURUK NO. 6 

Tidak sabar mendengar 

Banyak diantara kita cenderung senang bcrbicara daripada mendengar. Kita 
senang menyatakan pendapat kita sehingga tidak sabar menunggu orang lain 
berbicara. 

Kebiasaai. ini menyebabkan kita hanya mcmikirkan apa yang ingin kita 
sampaikan dari pada mendengar apa yang dikatakan pernbicara. 

Bagaimana cara mengatasi hal ini ? -------------------

KEBIASAAN BURUK NO. 7 

Tidak senang pada pembicara 

Sering kita membuat penilaian apakah kita scnang atau tid~k pada scorang 
pembicara. Bila kita tidak senang, biasanya kita ticlak mau mendengarnya, 



karena perasaan ini menyebabkan kiLa tidak senang ciengan ide atau 
pandangannya. 

Kebiasaan ini menyebabkan kita akan tcrtutup tcrhadap informasi yang 
mungkin sangat berguna bagi kita. 

Bagaimana cara mcngatasi hal ini ? --------------------

LATIHAN UNTIJK MENDENGAR APA YANG TIDAK DIKATAKAN 

Seorang pendengar yang baik, tidak hanya mendcngar apa yang diucapkan tetapi 
juga berusaha mendengar apa yang tidak dikatakan. Dalam latihan ini anda 
diminta untuk membaca informasi yang tertulis kcmudian mengidentifikasi apa 
sebenarnya yang dimaksud oleh pemhicara. Dan akhirnya tuliskan apa yang 
diinginkan pembicara untuk dilakukan oleh pcndengar. 

A. Informasi tertulis 

CONTOH: 
Pegawai anda melapor bahwa 
akhirnya ia selesai dengan 
tugasnya yang memerlukan 
darah, keringat dan air mata. 

Seorang wanita yang cemas 
akan kegiatan seksual yang 
dilakukan oleh suaminya di 
luar perkaw~ .. an, berkata 
Saya tidak dapat meminta 

B. Yang scbenarnya 
dikatakan pcmbicarn 

Saya Lelah bekc1ja berat 
untuk kamu, dan kamu 
seharusnya bcrtcrima 
kasih. 

C. Yang diinginkan 
pembicara 

Mcngatakan kcpada 
pegawai bahwa ia telah 
bekerja dengan baik 
dan sangat mcnghargai
nya. 



MODUL 14 - SUMBER-SUMBER 

BERBICARA MENGENAI SEKS - LA11HAN KEDUA 

Peran-peran dalam latihan ini adalah : 

1. Konselor 

Sebagai konselor anda mempunyai pcranan untuk menanyakan suatu 
pengalaman seksual klien anda. Informasi yang hams anda kumpulkan akan 
termasuk: 

• 

• 
• 

* 

Apa jenis aktivitas seksual yang klicn anc.la lakukan pada saat ini ? 

Jumlah prsangan seksual yang dipunyai klicn saat ini ? 

Apakah klicn anda homoseksual, heteroseksual atau biscksual ? 

Apakah klien anda menggunakan obat dcngan suntikan intravena, bila 
ya, apakah jarum suntiknya dipakan bcrsama-sama orang lain ? 

Kapan terakhir kali klien anda merasa bahwa mcrcka mcnempatkan 
dirinya tcrhadap resiko infeksi HIV ? 

Ketika anda menanyakan pengalaman seksual ini, gunakanlah kata-kata yang 
anda anggap tcpat, akan tetapi bila suatu waktu klien anda mcrasa malu 
menjawab pertanyaan tersebut, atau dengan cara anda mcnanyakan, mereka 
akan menghentikan anda dengan mengatakan "saya tic.lak dapat menjawab", 
pada saat itu hendaklah a,..,ia ulangi pertanyaan tcrsebut scdcmikian rupa, 
sehingga klien anda bisa menjawab pertanyaan· terscbut. Klien anda akan 
terus mengatakan "saya tidak dapat menjawab", sampai anda menemukan 
cara diskusi yang tepat mengenai masalah ini dengan klicn tcrtentu. Bila klien 
anda sudah merasa enak, mereka akan mcmberikan informasi mengenai 

pertanyaan tersebu t. 

Ingat, ad;-i kcmungkinan klien tidak menjawab bukan karcna kata-kata yang 
ancla gunakan, akan tetapi mungkin karcna acara pengaturan posisi tempat 
duduk atau karena percakapan terschut dapat didengar oleh orang lain, atau 
pertanyaannya tidak jclas. 

2. Klien 

Sebagai klien anda akan duduk herhadapan dengan konselor yang akan 
menanyakan hal-hal yang bersifat prihadi mcngenai pcrilaku seksual anda. 
Menjadi klien dalam suatu role-play, anda clapat mcmainkan peran klicn apa 
saja yang diinginkan, hanya ingat janganlah anda mcmainkan keadaan ancla 

yang sebenarnya. 



Ketika konsclor bcrbicara kcpacla anda, mungkin mc11a11yakan behcrapa 
pertanyaan. mcmhcri informasi, jika suatu saat amla mcrasa malu dcngan apa 
yang konselor katakan atau tanyakan atau karcna tingkah lakunya, 
hentikanlah konselor dcngan mengataka11."saya tidak dapat mcnjawab". 
Adalah tugas konselor untuk memulai diskusi kcmhali, mcncoba memhuat 
anda merasa lebih enak. Selanjutnya, hila anda mcrasa tidak clapat 1111.:njawah 
katakanlah pada konsclor. 

Bila anda telah merasa enak, mulailail kembali percapakan ancla dcngan 
konselor. Akan tetapi, jika anda kembali merasa tidak cnak, ulangi pcrkataan 
"saya tidak dapat menjawab" dan seterusnya. 

MODUL 17 - SUMBER-SUMBER 

Lihat ke halaman berikut untuk mcndapatkan foto kopi yang akan dibagikan. 

PEMERIKSAAN DAN KONSELING HIV - STUDI KASUS PERTAMA 

Seorang pria muda yang belum mcnikah datang kcpada anda untuk konscling 
sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pemcriksaan antibocli HIV. 

saya untuk memakai kondom. 
Seseorang yang akan menjalani 
pemerik-saan anti bodi HIV 
berkata : Saya takut, karena 
banyak orang yang kena infeksi 
HIV. 

Seseorang yang datang untuk 
mencari informasi mengenai 
penyakit HIV, bertanya : Apa 
benar hanya orang homo, dan 
yang suka menyuntik obat yang 
bisa kena HIV '! 

Seseorang yang baru saja 
mengetahui basil pemeriksaan 
HIV positif berkat• : Kine HIV 
kan tidak berarti suatu 
hukuman mati ? 

Seseorang yang baru saja men
dapat hasil pemeriksaan HIV 
negatif berkata : Untung saya 
berhubungan dengan orang
orang yang bersih ! 



Akhiri latihan sctdah 15 mcnil <.kngan 1111..:nanyakan n.:spon yang tcrhatas 
untuk heherapa pcrnyataan c.Jiatas. Setdah pcserla rnengerli tujuan ini, minlalah 
mercka untuk mcnyclcsaikannya di rumah. 

LATIHAN MENDENGAR NOMOR 5 
ROLE PLAY DALAM MENDENGAR DAN REFLEKST 

Tugas peserta : 

Orang pertama : adalah orang yang m_cngamhil hal-llal yang di-;etujuinya dari 
masalah yang scdang dibahas. Kemudian ia akan mc11yatakan alasan mengapa 1a 

mendukung masalah tcrscbut kepada orang ke-2 sl.!lama kira-kira 2 menit. 

Orang kedua : ada,Iah orang yang mengambil hal-hal yang t iclak disdujuinya c.Jari 
masalah yang scdang dibabas. Kemudian akan mcmbcrikan alasan-alasannya 
kepada orang pertarna. 

Orang ketiga : adalah orang yang mendengar dan mcngobscrvasi. Sctclah orang 

kc-1 dan kc-2 sclcsai berdiskusi, orang kc-3 mcmbcrikan kcsimpulan dari sctiap 
pembicara. Orang kc-3 dapat mcmbuat catatan bila pcrlu Ingat bahwa orang kc-
3 tidak harus mengcmukakan scmua yang dikatakan orang kc-1 <Ian kc-2, tctapi 
hanyalah hal-hal yang pcnting. Cara ini akan mclatih pcnclengarannya. 

Setelah orang ke-3 selesai, barulah kctiga pcscna itu dapat mcmpcrbaiki atau 
memperjclas kcsimpulan yang ..iibual, serta mcmbahas ma~·.alah tcrscbut lcbih 
Ian jut. 

Pada akhir mcnit ke-45, semua masalah telah dibahas dan semua peserta telah 
mendapat kesempatan memainkan atas ketiga macam peran di aLas. 

MASALAH-MASALAH UNTUK LATIHAN DISKUSI 

Fasilitator akan memilih 3 masalah di bawah ini unluk kcpcrluan latihan. Bacalah 
setiap masalah yang dipilih sebelum dan scsudah dihahas. 

1. Pemeriksaan antibodi HIV tidak ada gunanya. 

2. Kondom adal ih satu-satunya pilihan untuk menccgah l-llV. 

3. Penyakit HIV hanya merupakan salah satu penyakit yang kita hadapi. Karena 
itu tidak pcrlu dibesar-besarkan. 

4. Orang yang terinfcksi HIV harus mcmpunyai hak dan kewajihan yang sama 
dengan orang lain. 



5. Petugas medis yang tcrinfeksi HIV scharusnya tidak holch praktek agar tidak 
menularkan kepada orang lain. 

6. Orang yang terinfeksi HIV seharusnya melakukan huhungan dengan orang 
yang tidak terinfeksi HIV. 

7. Orang yang terinfeksi HIV seharusnya tidak menikah. 

MODUL12-SUMBER~UMBER 

SKENARIO KELOMPOK KERJA 

SKENARIO KE-1 

Seorang lelaki muda -datang kepada anda, sctclah mcndcngar mcngcnai 
penyakit HIV dan AIDS melalui kampanyc pcnyuluhan masyarakat. Sclama 
2 tahun terakhir ia telah berhuhungan seks yang tidak aman ckngan hcbcrara 
wanita, termasuk istrinya. 

Lelaki muda ini hckcrja scbagai juru masak pa .. la suatu hotel sctcmpal clan 
telah mendcngar dari teman-tcman kcrjanya mcngcnai A IDS hahwa scorang 
yang menderita AIDS tidak boleh mcnangani makanan, kan:na khawatir 1 IIV 
dapat ditularkan melalui makanan. 

SKENARIO KE-2 

Seorang wanita datang pada anda, mengatakan bahwa ia yakin suam1nya 
berhubungan seks dengan wanita lain. Sckarang ia scdang hamil 3 bulan clan 
khawatir terinfeksi HIV. Dua anaknya yang lain pada saat ini schat scmua. 

SKENARIO KE-3 

Seorang I-'• :J datang pada anda, dan mcmbcritahu hahwa dia tdah c..lic..liagnosa 
terinteksi HIV 18 bulan yang lalu. Akhir-akhir ini dia mcrasa mudah me11jadi 
lelah dan dokternya menganjurkan mcnemui konsclor. Dia tidak tahu 
sebenarnya alasan ia menemui anda, tapi ia mcrasa tidak dapat bckcrja 
dengan haik scdangkan ia akan menghaclapi ujian 3 minggu lagi. 

Sejak pemeriksaan antibodi HIV-nya yang pcrtama clia tidak pernah 
menemui seseorang sehubungan dengan penyakit HIV-nya, clan ticlak pcrnah 
memberi tahu seseorang bahwa ia terinfeksi HIV. 



SKENARIO KE-4 

Seorang wanita mencmui anda, untuk mcmbicarakan pcnyakit HIV-nya yang 
barn diketahuinya. Hasil positif ini haru ditcrimanya kcmarin. 

Selama diskus.i anda mempclajari bahwa klicn anda bckcrja part time, sebagai 
asistcn toko pada siang hari, dan_scbagai WTS tiga malam scminggu. 
Sehagian besar langganannya adalah pria sdcmpat, tapi ia juga sc.:;ring 
menemui turis-turis pria.· Pckerjaannya scbagai WTS it~• adalah sumbcr 
pendapatannya yang utama, tanpa itu ia tidak dapat memhiayai hidup. 

Klien anda merencanakan menikah dalam waktu cnarn bulan. 

Selama diskusi awal anda mendapatkan bahwa dia : 

1. Berhubungan seks dcngan pria clan "'-lanita. 
2. Tidak bekerja dan tinggal bersama orang tuanya. 
3. Tidak pernah menggunakan kondom. 
4. Mau mencrirna uang untuk berhubungan scks. 
5. Tidak yakin apakah pcrlu mclakukan pcmcriksaan antihm.li HIV. 

Tugas anda: 

Tulislab informasi dan dukungan apa yang anda anggap tcp:1t untuk laki-!aki 
muda ini yang akan mcngamhil kcputu.~an untuk mclakukan pcmcrik..,.ian 
antihodi HIV. 

PEMERIKSAAN DAN KONSELING HIV - STUD! KASUS KEDUA 

Satu pasangan yang bclum mcnikah datang kcpada alllla, mcnanyakan 
mengenai pcmeriksaan antibodi HIV. Mcrcka bcrtanya apakah nll.:reka 
sebaiknya melakukan pcmeriksaan-pcmcriksaan ~ntibodi I !IV schdum 
menikah. 

Tugas anda : 

Tulislah informasi dan dukungan apa yang anda anggap tepat unluk pasangan 
ini yang akan .mengamhil kcputusan unluk rnclakukan pcmcriksaan a11tiboc.li 
HIV. 

PEM:ERIKSAAN DAN KONSELING HIV - STUD! KASUS KETIGA 

Seorang laki-laki, umur 35 tahun, sudah menikah datang kcpada anda satu 
hari setclah menerima hasil pemeriksaan antibndi HIV positif. Sampai saat 

ini dia belum pernah mendapat konscling sctclah pcmcriksaan dan merasa 
tidak sanggup untuk menceritakan ha! ini kepada istrinya. 



Tugas anda : 

Tulislah informasi dan dukungan apa yang anda anggap tepat untuk laki-laki 
ini agar ia dapat menerima keadaan yang berkaitan dcngan hasil pemeriksaan 
HIV positif. 

PEMERIKSAAN DAN KONSELING HIV- STUDI KASUS KEEMPAT 

Satu pasangan Y!ing telah menikah datang kepada anda kira-kira tiga bulan 
setelah mengetahui bahwa sang suami diberitahu menderita antibodi HIV 
positif. Sang istri juga melakukan pemeriksaan HIV pada saat yang sama 
tetapi hasilnya negatif. Sampai saat ini tak seorangpun d<iri pasangan ini 
mendapat konseling dan mercka tidak melakukan hubungan seks sejak 
diberitahukan hasil pemeriksaan HIV di atas. 

Mereka mempunyai tiga orang anak dan telah melakukan pemeriksaan 
dengan hasil yang negatif. Sang istri pada saat ini sedang hamil empat hulan 
yang baru diketahuinya dua bulan yang lalu. 

Tugas anda: 

Tulislah inforrrnsi dan dukungan apa yang anda anggap tcpat untuk pasangan 
ini agar mereka dapat menerima hasil pemcriksaan HIV-nya. 

Tulislah informasi khusus yang anda rasa diperl .1kan oleh sang istri dan a tau 
pasangan tersebut. 

PEMERIKSAAN DAN KONSELING mv - STUDI KASUS KELIMA 

Seorang wanita muda datang kepada anda dua hari setelah melakukan 
pemeriksaan antibodi HIV. Dia bercerita bahwa dia tidak ada seseorangpun 
yang dapat berbicara mengenai pemeriksaan tsb., ia belum mendapat 
konseling dan merasa cemas. Hasil pemeriksaan baru akan diterima tiga 
sampai lima hari ini. 

Tugas anda: 

Tulislah informasi dan dukungan apa yang tepat untuk wanita ini ketika dia 
menunggu hasil pemeriksaannya. 

Tugas kedua : 

Seandainya hasil pemeriksaan negatif, tulislah informasi apa yang anda rasa 
tepat untuk wanita ini. lnformasi dan dukungan yang dipcrlukan oleh sctiap 

kasus haruslah mencakup : 



STUDIKASUSPERTAMA: 

1. Dukungan dan dorongan agar clapat mcngamhil keputusan untuk 
mencari informasi clan melakukan pcmcriksaan HIV. 

2. Informasi mengenai cara penularan HIV. 

3. Menerima kenyataan dari pcrilaku scksualnya. 

4. Waktu yang disediakan bagi klien unluk bertanya dan mendiskusikan 
isu-isu yang mempengaruhinya. 

5. Informasi mengenai cara memperolch kondom. 

6. Informasi mengenai cam pemakaian dan pcmhua11ga11 konc.lom dcngan 
benar. 

7. Dukungan sewaktu ia mengambil kcpulusan. 

8. Informasi mengcnai pemeriksaan itu, tcrmasuk proscdur, hasil c.lan 
artinya, dan waktu untuk mempclajari apa artinya hasil pcmcrik-;aan 
terscbut bagi klien jika hasilnya positif alau 11cgatif. 

9. Jnformasi dan akses untuk mcndapatkan kunscling scrta clukungan bila 
diperlukan. 

10. Objcktifitas konselor. 

11. Informasi mengenai bagaimana earn mcngu rangi a tau mencegah tcrjadi
nya infcksi HIV. 

12. Dukungan dan dorongan kctika klicn mcmpclajari mcngcnai pcrilakunya 
yang hcrisiko. 

13. Dukungan dan dorongan kctika ia mcmpelaja:-i pl.~rilaku scksual ham 
yang aman baginya dimasa yang akan datang walaupun ia lwlu111 
melakukan pemeriksaan saat 1111. 

STUDI KASUS KEDUA : 

1. Klas111kasi mengapa pasangan tcrschul mcrasa pcrlu melakukan 
pemeriksaan. 

2. Informasi mcngenai cam pcnularan 1-11 V. 

3. Informasi mengenai cara mengatasi atau mencegah inkksi HIV. 

4. Dukungan bagi klien dan perilaku seksual yang aman sekarang, tanpa 

melihat keputusan terhadap pemeriksaan. 

5. Waktu bagi klien untuk bertanya dan herdiskusi isu-isu yang mempcnga

ruhi saat ini dan dimasa yang akan datang. 

6. Informasi mengenai arti hasil pemeri1<.saan HIV, positif dan ncgatif. 



7. Mcnawarkan konseling kcpada masing-masing secara pribadi bila 
dikchendaki, atau mcnyarankan bahwa sctiap waktu mereka dapat 
kembali berdua atau sendiri-sendiri. 

8. Dukunglah pasangan terscbut dalam mcngambil kcputusan, beritahu 
~ahwa keputusan tcrsebut tak harus dilakukan sekarang. 

9. lnformasi mengcnai penggunaan kondom schagai suatu pcrilaku scksual 
yang lebih aman. 

10. Informasi mengenai penggunaan dan pembuangan kondom dengan 
benar. 

11. Dukungan sewaktu yang mercka mendiskusikan apa yang akan dilakukan 
bila kedua mereka hasilnya positif, atau salah seorang yang positif. 

12. Bila mereka memutuskan untuk melakukan pcmeriksaan HIV beritahu 
bahwa mereka dapat menerima hasil bcrsama atau sendiri. 

STUDI KASUS KETIGA : 

1. Dukungan dan dorongan untuk mcnangani konseling. 

2. Dukungan dan dorongan agar klien menccritakan pengalamannya. 

3. Informasi mengenai apa arti !1asil pemeriksaan antibodi HIV positif, bila 
diperlukan. 

4. Dukungan bagi klien supaya mempelajari arti hasil pemeriksaan baginya 
sekarang dan dimasa yang akan datang. 

5. Informasi mengenai cara penanggulangan HIV. 

6. Informasi mengenai pilihan perilaku seksual yang lebih aman agar tidak 
menulari orang lain. 

7. Dukungan sewaktu klien mencari cara yang tepat untuk memberitahu 
isterinya. 

8. Mcnawarkan dukungan pada saat dia rnemberi tahu istrinya atau 
menawai kan untuk berbicara dengan istri klien pad a suatu waktu. 

9. Dukungan menawarkan konseling kepada istrinya, bila ia melakukan 
pemeriks·ian antibodi HIV. 

10. Informasi mengenai pengobatan dan pelayanan bagi klien. 

11. Informasi mengenai pentingnya melakukan hubungan seks yang aman 
dengan istri atau pasangan lain, saat ini dar. dimasa yang akan datang 
atau hubungan seks tanpa penetrasi. 

12. Dukungan sewaktu ia mempelajari, apa yang akan dia lakukan jika hasil 
pemeriksaan istrinya positif. 



13. Dukungan dcngan cara mcnawarkan konscling dan dukungan lain dimasa 
yang akan datang. 

14. Dukungan dengan menyediakan waktu bagi klicn untuk bertanya dan 
berdiskusi mcngenai isu-isu yang rclcvan saat ini alau dimasa yang akan 
datang. 

STUDI KASUS KEEMPAT: 

1. Dukungan dan dorongan untuk mencari informasi clan konseling. 

2. Dukungan dan dorongan supaya klien mau menceritakan pengalamannya. 

3. Dukungan tcrhadap arti tentang pcmcriksaan bagi mercka pada saat ini 
dan pada masa yang akan datang. 

4. Informasi mengcnai cara pengohatan HIV. 

5. Informasi mengcnai pcrilaku seksual yang lcbih aman. 

6. Dukungan ketika klicn mcndiskusikan mengenai pilihan pcrilaku sd .... ual. 

7. Dukungan dcngan menanyakan konscling yang bcrsifat individual saat ini 
atau dimasa yang akan datang, bila c.liinginkan. 

8. lnformasi mcngenai "winering pcrioc.1·· dau dukungan kl.!tika sang istri 
mempclajari atas kcmungkinan yang c.lapat tcrjac.li bagi kclwmilannya alas 
dukungan sewaktu pasangan tcrsebut mcmpelajari istri tclah menc.lapal 
infeksi dan apa pcngan1h terhadap kcluarga mcreka. 

9. Informasi mengenai penting melakukan hubungan scks yang aman clan 
tanpa penctrasi baik dimasa yang akan datang untuk mcncegah infcksi 
dan menularnya HIV. 

10. Informasi mengcnai cara penggunaan kondom. 

11. Informasi mcngenai penggunaan clan pembuangan kondom dengan 

benar. 

12. Informasi mengenai pengobatan clan dukungan pelayanan yang tersedia. 

13. Dukungan dengan menawarkan konscling dan dukungan pada masa 
yang akan datang. 

14. Dukungan dengan menawarkan mewujudkan yang tepat bila dipcrlukan. 

STUDI KASUS KELIMA : 

l. Dukungan dan dorongan untuk mencari informasi clan dukungan. 

2. Dukungan dan dorongan agar dapat menceritakan peng'llamannya. 

3. Dukungan sewaktu klien mendiskusikan pcngaruh pemcriksaan ini dan 

hasilnya bagi mereka. 



4. Inforrnasi mengenai arti hasil pcmcriks;\an I !IV positif clan HIV negatif. 

5. lnforrnasi rnengenai cara penularan HIV. 

6. Dukungan ketika klien mempelajari mengcnai pcrilakunya yang bcrisiko. 

7. Informasi mengenai perilaku scksual yang lcbih aman. 

8. Dukungan sewaktu klien mcmpelaj<\ri pilihan-pilihan yang acla dan 
keputusan yang dibuat untuk masa yang akan datang. 

9. lnformasi rnengenai penggunaan kondom sebagai salah satu pilihan 
perilaku seksual. 

10. Inforrnasi mengenai cara pcmakaian clan pembuangan kondom bila 
dipcrlukan. 

11. Dukungan dcngan menav1arkan konseling pada bcberapa hari scbdum 
dan setclah mcncrima hasil, bagaimanapun hasilnya. 

12. Dukungan dengan menyediakan waktu bagi klicn untuk menanyakan isu
isu yang berkaitan dengan pcmcriksaannya dan 1-IIV sccara umum. 

MODUL18-SUMBE~SUMBER 

SITUASI KERAHASIAAN 

Anda adalah klien suatu klinik, ancla c.latang kcmbali kc klinik untuk 
mengarnbil hasil pemeriksaan antibodi HIV dari konsclor klinik. 

Konselor mempersilahkan anda masuk kc kamarnya dan me11jclaskan b;l11wa 

hasil pemeriksaan HIV adalah ncgatif, dan mc11anyaka11 bagaimana pcra'>aan 
anda mendengar hasil pemeriksaan terscbut. Rcaksi ancla adalah gembira clan 
merasa lega. 

Konselor kemudian mengingatkan agar terus memakai kondom clengan 
pasanga?' anda dan menanyakan apakah anda telah mcmutuskan untuk 
menceritakan hasil pemeriksaan tersebut kcpada pasangan anda. 
Setelah pembicaraan selesai anda berdiri untuk keluarga .. !(ctika sampai di 
pintu, anda menyadari bahwa pintu tidak tcrtutup benar dan di luar hanyak 
orang-orang yang sedang menun~gu gilirannya. Anda tahu bahwa scmua 
pembicaraan tadi dapat didengar oleh orang-orang yang mcnunggu di luar. 

SITUASI KERAHASIAAN 

SITUASI 1. 

Seorang Iaki-laki muda yang telah menikah, mcnjalani pcmcriksaan antibodi
HIV di sebuah klinik dan hasilnya adalah positif. Pada saat ini ia belum 



mcmberitahu istcrinya dan menyatakan hdum :1da :cnca11a untuk itu. Satu 
minggu kemudian istri laki-laki tcrschut d;1la11~ kc klinik :-;111g sama dan 
bertemu dengan konsclor untuk mcnanyakan masalah KB. Konsc..:lor tcrsdrnt 
menyarankan agar wanita itu tic.lak mcrcncanakan kcmatian dulu. karcna 
suaminya telah tcrinfeksi HIV. 

SITUASI 2. 

Seorang gadis berumur 15 tahun datang kcsuatu klinik untuk konscling 2 
minggu yang lalu, dimana kemudian diambil darahnya untuk pcmcriksaan 
antibodi HIV. Dalam interview ia mcnyatakan bahwa ia tclah mclakukan 
kegiatan seksual sejak umur 13 tahun. Kctika mengambil hasil pcmcriksaan, 
gadis tersebut ditemani oleh ibunya. Pada waktu gilirannya konsclor 
memanggil klien beserta ibunya masuk tanpa meminta pcrsctujuan si gadis. 
Kemudian konselor mcnerangkan kcpada ihu Jan anak bahwa hasil 
pemeriksaan HIV adalah negatif. 

SITUASI 3. 

Seorang laki-laki datang untuk konscling pcw1runan rcsiko HIV di suatu 
klinik. Kctika ia masuk tcrnyala klicn lcrscbut Kenai dcngan konsclor. Dalam 
interview laki-laki tcrscbut menccritakan kekhawatirannya mengcnai inl'cksi 
HIV karena banyak teman-temannya sering pcrti kc wanita lunasusila, 
termasuk dirina. Konselor ::u mcnjawah : Ya. anda harus hati-hati, ingatkan 
si Anu ? (sambil menyebutkan nama salah scorang tcman mcrcka) ia juga 
datang untuk pemeriksaan HIV. 

SITUASI 4. 

Seorang konselor harus membcritahukan sl!orang laki-laki hahwa hasil 
pemeriks·ian HIV-nya adalah positif. Pac.la awal konseling ternyata konsclor 
tahu bahwa laki-laki ini telah mcngadakan hubungan dcngan scorang 

temannya. 

Keesokan harinya ketika ia mengunjungi Lcmannya, konsclor itu bcrkata : 
Sebaiknya kami memutuskan hubunganmu yang sckarang. Kamu talm siapa 
yang datang ke klinikku hari ni '> 

SITUASI 5. 

Setelah mcnerima telcpon seorang konsclor kcmbali kc ruang kcrjanya dan 
menemukan bahwa klicnnya sedang mcmbaca daftar nama yang mcmual 



hasil-hasil pemeriksaa1) HIV yang ditcrimanya hari ini. Rupanya konsdor itu 
meninggalkan ruangan dcngan daftar nama tcrschut di alas mejanya. 

MODUL 19 - SUMBER-SUMBER 

DESKRIPSI PERAN PESERTA 

MEDIATOR 

Sebagai mediator anda boleh mengetahui pcran yang harus dijulankan oleh 
klien. Peran untuk konselor hanyalah menghadapi klien untuk mengctahui 
masalah mereka dan memberi konseling bila perlu. 

Tugas anda adalah membaca peran klicn, kcmudian mc1H.Jcngar dan 
mengobservasi percakapan antara klien clan konsclor. Anda climinta membuat 
catatan mengenai percakapan tcrsehut yang akan cligunakan schagai umpan 
balik terhadap konselor pada akhir latihan ini. 

Sebagai pegangan, carilah hal-hal di bawah ini : 

* 

• 
* 
* 
* 
• 
* 
* 
• 

Cara menghadapi klien (misalnya hubungan dcngan klicn, memperlihat
kan simpati, dll) 
Pengenalan terhadap pcrsoalan klicn . 
Refleksi dan klasifikasi dari pcrsoalan klicn. 
Keterbukaan dan kej1·.:·1ran tcrhadap klien. 

. Kepekaan dalam menghadapi klicn. 
Menawarkan bantuan dan informasi yang tt.!pat. . 
Membantu klien menemukan persoalannya. 
Membantu klien mengidentifikasi altcrnatif-alternatif yang acla. 
Mendukung klicn dalam proses mcmbuat keputusan . 

Sebagai mediator anda akan mclihat hahwa tidak scmua hal-hal di atas akan 
tercakup olch konsclor. Anda akan mcndapal waktu untuk mcmbcri um pan 
baik pada akhir setiap sesion. 

Dalam memberikan umpan balik, scbut dahulu aspek-aspek positifnya, 1111 

dinamakan umpan. balik positif. Scdangkan aspek-aspek yang ncgatif 
sebaiknya dikemukakan dengan cara yang konstrktif dcngan menawarkan 
alternatif dan saran bila perlu. 

KONSELOR. 

Sebagai konselor, tugas anda adalah mcnghadapi klicn, dimuali dcngan 

ucapan selamat datang, membuat klicn mcras<: s~nang, mcmulai hubungan 



dan mendorong klien untuk mcnccritakan pcrsoalannya. Anda harus 
mengidentifikasi persoalan klicn, mcngklasifikasi pcrsoalan~pcrsoalan 
tersebut, memberi informasi yang tcpat. 1111,;nawarkan dukungan hila pc-.-tu, 
mendorong klien untuk mereview piliha11-pilihan yang ada, mcmhuat 
keputusan dari pilihan yang ditentukan dan akhirnya mcndukung klien dalam 
proses mengambil keputusan. 

Anda akan didampingi oleh asisten konsclor yang mcmhantu anda untuk 
mengembangkan rencana menghadapi klien, dengan cam menulis usulnya 
dan memberikan kepada anda sewaktu interview. Asistcn konsdor tidak boleh 
berbicara kepada anda atau klien. Anda juga tidak bolch berkomunikasi 
dengan asisten tersebut komunikasi hanya hcrjalan satu arah yaitu dari asisten 
kepada konselor saja. 

ASISTEN KONSELOR : 

Sebagai asisten konselor, tugas anda adalah mcndcngarkan pcrcakapan antara 
konselor dengan klien, dan mernberi bantuan bila amla rasa pcrlu. Anda 
tidak botch herbicara kepada konsclor atau klien. Anda hanya botch 
menuliskan usul-usul dikertas untuk dibcrikan kcpada konsclor. 

Komunikasi antara anda dan konselor berjalan satu arah, Llari anda kcpacla 
konsclor. Konselor tidak boleh melakukan komunikasi sccarn verbal maupun 
dengan anda. 

KLIEN: 

Sebagai klien anda akan memainkan watak tcrtentu. Sebelumnya anda akan 
mendapat waktu untuk membaca peran yang akan dimainkan dan meren
canakan strategi untuk menjalankan peran anda. 

Anda aka.: didampingi oleh asisten klien. Asisten ini akan mcmbantu anda 
merencanakan strategi dan juga sewaktu anc.la mcmainkan pcran tcrschut. 
Akan tetapi asisten tidak berbicara dcngan anda, hanya menuliskan asal 
usulnya. 

ASISTEN KLIEN : 

Sebagai asisten klien, anda akan membaca peran yang akan dimainkan oleh 
klien. Kemudian membantu klien mengembangkan strategi situasi konseling. 
Bila konseling telah mulai anda tetap mernbantu klien dengan memberikan 
usul-usul secara tertulis. Anda tidak boleh berbicara dengan klien, klien hanya 
boleh berkomunikasi dengan anda dengan mcrnbaca usul-usul yang anda 
tulis, dan memutuskan apakah akan diikuti atau tidak. 



FASILITATOR: 

Sebagai fasilitator, tugas utama anda adalah mcngatur waktu dan mcnjclas
kan pclaksanaan latihan kepada pcscrta. Kcmudian sctclah ke 5 pcran 
berakhir, amla akan bcrperan sehagai fasilitator dalam diskusi. 

Waktu yang diperlukan untuk setiar peran at.blah : 

1. 1 - 2 menit untuk membaca masing-masing reran. 
2. 4 menit untuk mcndiskusikan clan mcmpcrsiapkan reran mcrcka dan 

stratcgi konscling. 
3. 6 mcnit untuk melaksanakan konscling. 
4. 10 mcnit untuk memberikan umpan balik dan disusi. 

Dalam mengatur waktu, tugas anc.la ac.lalah mcmbcritahu kapan kclompok 
harus pindah ke peran hcrikutnya. Pclaksanaan konscling (hutir no 3 diatas) 
akan berjalan lancar bila I mcnit scbclum waktu habis, anda mcmberitahu
kannya kcpada kclompok. 

Pada saat kelompok memulai diskusi (butir 110. 4 di atas), pastikanlah s1.:tiap 
kelompok mcmbicarakan pcrasaan-pcrasaan yang c.li<tlami sclama proses 
konseling sebagai akibat mendengarkan pcrsoalan klien. Pada setiap akhir 22 
menit, mintalah kelompok untuk bcrpindah tcmpat kc pcran hcrikutnya. Pada 
akhir peran ke 5, setiap anggota kelompok tclah mcmahami semua peran. 

Dengan clemikian, setiap 1 • ..:ran akan mcngambil waktu maksimal 22 mcnit. 
Sebagai pengatur waktu anda harus disiplin, bila tidak setiap pcscrta tidak 
akan mengalami semua pcran yang acla. 
Lima peran ini akan memerlukan waktu I IO men it, jacli ada sisa 10 men it 
untuk diskusi dan menutup modul. 

SITUASI KONSELING - SIFAT PERAN 

SITUASI KONSELING 1 - SIFAT PERAN 

Anda adalah laki-laki berumur 29 tahun. Kcmarin dokter memheri tahu anda 
bahwa pemeriksaan yang dilakukan memberi hasil Sipilis positif, berarti anda 
menderita penyakit Sipilis. Pada saat ini anda tidak mempunyai keluhan apa
apa. Sebenarnya anda menemui dokter adalah karena anda pernah 
mendengar tentang AIDS, sehingga anda mcngingatkan pemeriksaan darah. 
Hasil diagnosis Sipilis in! tentu saja mengcjutkan anda. Dokter telah 
memberikan pengobatan terhadap penyakit tcrscbut. 



Hasil terhadap pemeriksaan HIV belum anda peroleh, walaupun pengam
bilan darah dilakukan bersama-sama dengan pemeriksaan untuk Sipilis. 

Dokter menyarankan agar anda menemui konsclor untuk membicarakan 
penyakit Sipirs dan risiko yang berkaitan dengan infeksi HIV. Inilah alasan 
mengapa anda berada di sini sekarang. 

Anda telah menikah selama 10 tahun dan mempunyai 3 orang anak. Anda 
masih tetap berhubungan dengan isteri seperti biasa, walaupun tidak 
sebanyak yang anda inginkan. Untuk itu anda beberapa kali dalam 6 bulan 
terakhir ini melakukan hubungan dengan WTS. Anda percaya penyakit S.ipilis 
didapat dari hubungan dengan WTS, dan sekarang anda berpikir mngkin 
anda juga sudah terkena HIV. Anda belum bercerita kepada isteri anda 
mengenai hasil Sipilis itu atau pemeriksaan HIV. Terakhir anda berhubungan 
dengan isteri anda adalah dua minggu yang lalu, dan anda meransa sangat 
khawatir mengenai ini. Anda menyadari bahwa isteri anda harus diberi tahu 
tetapi anda tidak tahu bagaimana caranya. 

SITUASI KONSELING 2 - SIFAT PERAN 

Anda seorang wanita berumur 18 tahur .. Anda diminta mcncmui konselor 
setelah berdiskusi dengan doter anda. Anda tidak tahu mcngapa harus 
menemui konselor dan mengapa tidak cukup dcngan doktcr anda saja. Tctapi 
karana dokter tersebut sudah membuatkan pcrjanjian dengan konselor untuk 
anda, pasti itu penting. 

Anda bekerja di pabrik sepatu pada siang hari, menjahit alas sepatu. 
Pekerjaan ini sebenarnya memhosankan tetapi gajinya teratur walaupun tidak 
banyak. 

Pada malam hari anda biasanya pergi ke night-club dimana banyak tamu
tamu be,.<iansa dan bersukaria. Seringkali anda pulang ke rumah bersama 
teman laki-laki dari night club. Anda tidak minta bayaran dalam bentuk uang 
tetapi umumnya lelaki tersebut memhayar minum, makan dan taxi ke rumah, 
anda menganggap hal ini selingan untuk bcrscnag-senang dengan lclaki 
tersebut. 

Selama ini anda jarang memakai kondom walaupun akhir-akhir ini bebcrapa 
tamu mernakainya tanpa menyatakan kepada amla lebih dahulu. Anda tidak 
tahu apa-apa ten tang infeksi HIV dan AIDS. 

SITUASI KONSELING 3 - SIFAT PERAN 

Anda seorang wanita berumur 28 tahun c.latang kcpada konsclor sctclah 



menemui dokter. Dokter andalah yang mcnyarankan untuk menemui 
konselor, setelah ia mengobati penyakit infcksi Chlamedia (penyakit yang 
ditularkan mdalui hubungan kelamin), dua kali dalam tiga bulan. 

Dokter juga menyarankan agar suami anda datang kepadanya, tetapi ketika 
anda menyarankan ha! ini kepada suami ia mcnolak. 

Anda tahu bahwa selama dua tahun terakhir suami anda berhubungan 
seksual dengan wanita lain. Anda telah mc111..:oba mendiskusikan hal ini 
dengannya, tetapi ia menjadi marah dan tidak mcngakui hal ini. 

Anda bersama kedua anak anda sangat tcrgantung kepada suami dalam hal 
keuangan, karena 10 tahun anda tidak hekerja. 

Anda tidak tahu apa yang akan dikerjakan dan anda takut kalau suami anda 
terinfeksi HIV dan menularkannya kepacla anda. 

SITUASI KONSELING 4 - SIFAT PERAN 

Anda seorang laki-laki berumur 20 tahun. Anda datang mcnemui konselor 
untuk menanyakan mengenai infeksi HIV dan AIDS. Akhir-akhir ini anda 
banyak melihat mengenai hal-hal ini di tclevisi clan anda merasa takut. 

Anda belum pernah berhubungan dcngan wanita tctapi anda banyak 
pengalaman seksual dengan laki-laki, baik dalam ncgeri rnaupun Juar negeri. 

Pengalaman ini tidak pern. ·1 ada ceritakan karcna anda tahu bahwa kcluarga 
dan teman tidak akan mengerti. Beberapa kali dan melakukan hubungan 
secara anal, sesuatu yang sangat anda nikmati tctapi mcmalukan bila 
dibicarakan. 

Sekarang anda sadar bahwa anda mempunyai rcsiko untuk mendapatkan 
infeksi HIV, untuk itu anda merasa perlu mcmhicarakannya dcnaga scseo· 111g. 

SITUASI KONSELING 5 - SIFAT PERAN 

Anda seorang wanita berumur 23 tahun. 13aru kcrnarin anda diberi tahu 
pemeriksaan HIV anda positif. Anda mcngerti bahwa anda sudah terinfeksi 
HIV, akan tetapi belum tahu banyak mengenai penyakit 1-IJV. 

Dokter anda menyarankan akan lcbih baik bagi anda untuk membicarakan 
hal ini dengan konselor yang mengetahui rnasalah ini. Doktcr anda rncrasa 
senang, bila anda datang lagi untuk pcmcriksaan lcbih lanjut atau penohatan 

bila diperlukan. 

Anda percaya bahwa infeksi HIV didapal karena bcrhubungan clengan 



seorang tcman pria kira-kira 18 bulan yang lalu. Huhungan ini scbl!ncnnv<i 
telahputus 6 bu Ian yang lalu dan sudah S h11lan I idak pemah herlemu. , 

Sekarang anda scdang mempertimbangka11 hahwa perkawinan mcrupakan 
suatu hal yang mungkin tcrjadi bagi anda. 

Belum lama ini anda menjalin hubungan dan jaluh cinta pada scorang pria. 
Kabar mcngcnai HIV positif ini mcnghancurkan rcncana anda clan anda tidak 
tahu apa yang akan terjadi pada huhungan ini Lian juga pada anda sencliri. 

LEMBARAN PRAKTEK KONSELING 

NAMA _____________________________ _ 

TANGGAL KONSELING --------------------
JAM _____________________________ _ 

TEMPAT KONSELING ---------

ALAMAT KONSELING --------------------

NO. TELEPON ---------------------------

NO. TELEPON FASILITATOR --------------------
FASILITATOR DAPAT DIHUBUNGI DI ___ _ 

YANG DIHARAPKAN DARI PRAKTEK KONSELING 

Selama praktek, anda diharapkan untuk : 

1. Observas= hubungan antara anda dan klicn yang baik bagi keduanya. 

2. Lakukan konseling hanya pada klicn yang dikirimkan kepada anda 
melcilui jalur yang benar dari suatu organisasi atau pcrorangan. 

3. Berikan konseling penanggulangan HIV/AIDS, konscling sebelum dan 
setelah pemeriksaan antibodi HIV, pemcriksaan HIV antibody. 

4. Koseling dilakukan berpasangan. Kedua konselor harus mendapatkan 
pengalaman yang sama dalam konscling dan obscrvasi. 

5. Bila ada masalah medis, kirimkan klicn kepada staf klinik untuk 
mendapat pertolongan. 

6. Mintalah bantuan mengenaimasalah konseling apa saja yang tidak 
mendapat pertolongan. 

7. Setiap akhir konseling, lakukan review dari klinik bcrsama dcngan 

pasangan konselor anda. 



8. Simpanlah semua informasi dan cloku111~11Lasi yang rclevan dengan 
konseling secara baik. 

9. Tulislah pengalaman anda, untuk dircview. Tulisan ini tidak boleh 
berisikan nama, tanggal, waktu, atau informasi lain yang dapat 
menjelaskan identitas klien. Tulisan lcrsebut harus dikumpulkan ke 
fasilitator untuk diperiksa dan akan dipakai untuk mcngatur pcrkem
bangan anda sebagai konselor penularan resiko HIV. 

CATATAN: 

Tanggung jawab profesional terhadap pengclolaan klicn di klinik dapat 
menyebabkan peserta diminta untuk mcningkatkan klinik sctiap saat bila 
mereka merasa bahwa kliennya atau pengelola klien akan tcrganggu akibat 
tindakan konselor. Tindakan konselor itu akan dilaporkan kepada pclalih, 
dan mengakibatkan peserta tersebut gaga! untuk mengikti program 
selanjutnya. 



BAB VII 

PENUTUP 

Kurikulum Pemantapan Petugas Konseling I-IIV/AIDS Sektor Agarna Tahun 
1998/1999 merupakan Program Departcrnc11 i\gama dalam Pcnccgahan clan 
Penanggulangan HIV/AIDS Scktor Agama. 

Dengan diterbitkannya Buku Modul Pclatihan Konselor, yang bcrisi panduan 
serta arahan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Konsclor Pcnanggulangan 
I-UY/AIDS diharapkan adanya keseragaman clan kcsatuan panda:1g serta kcgiatan 
dalam pelaksanaan pemantapan. Dengan c.km:kian para fasilitator dapat 
memehami materi dan mampu untuk menjclaskan Ko11seling AIDS sccara hcnar. 

Dalam pclaksanaan praktis di lapangan, mungkin akan tcrc.lapal modifikasi 
ataupun temuan-temuan baru scsuai dcngan pcrkcmbangan pcrmasalahan yang 
ada, maka kami mcngharapkan para fasilitator dapal 1111:mhcrikan rnasukan schagai 
hahan penyempurnaan huku ini. 

Akhirnya kami menyadari hahwa kchcrhasilan Pclatihan Konsclor Lidak 
terlcpas dari partisipasi semua pihak baik bcrupa pcmahaman, tindakan, pcrbuatan, 
semangat, pengahdian serta kepcdulian tcrhaclap pl.!rmasalalwn l·llV/AIDS. 





EVALUASI TERHADAP PENGATAR/PELATIH 

MATA LATIHAN 

PENGAJAR /PELA TIH 

Petunjuk Pcngertian : 

1. Diisi olch pcscrta pclatihan. 

2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dcnga11 cara ml!mhuhuhkan tanda eek (./) 
pada ska la pcnilaian yang ada di bawah ini sesuai c.knga11 pL:11dapal Saudara ! 

3. Bcrilah alasan singkat pada tcmpal yang tcrs..:dia u11tuk sctiap jawaban yang 
Saudara bcrikan ! 

Perla nyaa n : 

I. Bagaimana pcndapal Saudara 111cng..:11ai tin~kat kcscsuaian antara ll>pik 
clcngan matcri yang clibcrikan '! 

a. 13aik b. Cukup c. Kurang 

Alasan 

2. Bagaimana pcndapat Saudara mcngcnai tingkat kescsuaian anlara materi 
yang diberikan dengan tugas-tugas dan kcwajiban Lli lapangan ? 

a. Baik b. Cukup c. K•1ra11g 

Alasan 

3. Bagaimana pcndapat Saudara mcngcnai pl!nugasan pcngajar/pclatih tcrhadap 
materi yang diberikan ? 

a. Baik b. Cukup c. Kurang 

Alasan 



EVALUASI TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN 

PETUNJUK 

1. lnstrumcn ini diisi olch pcserta pcmantapan. 

2. Berbagai aspek yang <licantumkan dalam instrumen ini mcrupakan 
komponcn. 

3. Diharapkan Saudara mengemukakan pcndapal th.:ngan scobjcktif mungkin 
sehingga menjadi salah satu hahan koreksi untuk pcnyiapan komponcn 
pelatihan selanjutnya. 

4. Berikan jawahan yang jujur mcmbcri tanda .. chccklis" pada jawaban yang 
tersedia. 

5. Bila Saudara mcngalami kesulitan untuk mcngisi instrumcn 1111, tanyakan 
pada pctugas yang ada. 

"Selamat mcngcrjakan dan tcrima kasih alas bantuan Saudara·· 

I. BIDANG EDUKATIF 

A Waktu 

-·-
.1 A W A B A N 

NO. UNSUR YANG DINILAI 
LAMA CUKlJP SED1\NG KUH.ANG 

I. Wakcu Pdacihan 

2. Wakcu Praktd Lapangan 

3. Wakcu P..:nyusunan Laporan 

4. Waktu lstirahal. 

I I ---·-·- __ L___J_ ___ ___J 



B. Kurikulum 

JAWAAAN 
NO. UNSUR Yt NG DIN ILA I 

BAIK CliKUP SEDANG KU RANG 

I. Jumlah Mata P ~latihan 

2. Komposisi Mata Pelatihan 

3. Sequence Mata Pelatihan yang 
diberikan. 

4. Jumlah Mata PclaLihan dcng.an 
pengaturan jamlatnya sctiap 
hari. 

5. Peninjauan Praktek Lapangan. 

6. Sasaran Praklek Lapangan. 

7. Kcscsuaian Ma Leri Diklat 
dengan pclaksan;ian tug.as. 

8. Tingkat Pcmahaman Matcri 
yang dih~·rikan. 

C. Pengajar I Penceramah 

Jt\WABAN 
NO. UNSUR YANG DIN ILA I 

BAIK CUKUP SEDA NG KURA NG 

I. Kemampuan para pengajar I 
penceramah. 

2. Kesempalan tanya jawab. 
I 3. Penggunaan mcto<lc. I 

4. KL·scsuaian silabi <lcngan matcri 
yang dibcrikan. 

5. Penguasaan Ke las. 

6. Anlusias at au scmangat 
pcngajar I pcnccramah. 

7. Efisicnsi dalam pcnggunaan 
waktu. 

i 

8. Pc111.:apaiui1 tujuan pcngajaran. I 
I 
I ---- J 



D. Koordinasi 

--------
__ ] .f r\ \\' :\ IJ :\ ,, 

NO. KOORDINASI - --- -·-- - --
BAIK ct:KLll' Sl'.DANG KURA'.\/G 

-

I. Pengajar 

2. Pelatih 

3. Peserta. 

I 

E. Diskusi I Seminar 

.lt\WABA.N 
NO. UNSUR YANG DINILA.I 

BAIK CIJKl.IP SEDAi-lG KUR!\NG 

I. Topik Diskusi I Seminar 

2. Jalannyu Diskusi I Seminar 

3. Krcativitas Anggola 

4. Hasil Diskusi I Sc1mnar 

5. Peranan Nara Sumbcr 

6. Peranan Modc1ator 



LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran I 

I. KARTU KONSULTASI 

NOMOR KASUS : ..................... ./ .............. ./ ...................... . 

= Nama/huruf terdepan nama klien 
= Nomor urut klien 
= Th. pelaksana konsultasi 

IDENTITAS KLIEN : 

I. Nama 

2. Alamat a.································································································ 
b ............................................................................................... . 

c ................................................................................................ . 

3. Tempat/Tgl. Lahir 

4. Pendidikan 

5. Agama 

6. Status a. Dalam Keluarga 

b. Dalam Masyarakat : 

c. Perkawinan 

7. Pekerjaan Sekarang 

8. Gambaran Umum 
Kondisi Kesehatan Klien : 

9. Tgl. Wawancara Pertama : ................................................................................................. . 

Konselor 

Nama lengkap 



Lampirnn II 

II. CATATAN KASU~.i 

NOMOR KASUS : ..................... .! .............. .! ......................... . 
(sama dcngan no. kas11~ di ata!.) 

A. IDENTITA S KLIEN : 

I. Nama 

2. Aliunal a ................................................................................................ . 

b ............................................................................................... . 

c ................................................................................................ . 

3. Unmr 

4. Pcndidikan 

5. Status .................................................................. Cya11g terakhir ..,aja) 

a. Dalam Kcluurga 

b. Dalam Masyarakat : 

c. Pcrkawinan 

6. Pekerjaan Sekarang 

8. Permasalahan I ............................................................................................... . 

2 ............................................................................................... . 

3 ............................................................................................... . 

4 ............................................................................................... . 

8. Harapan-harapan Klien: 

9. Tgl. Wawancara I .............................................................................................. .. 

2 ............................................................................................... . 

3 ............................................................................................... . 

4 ............................................................................................... . 



B. KEADAAN KELUARGA 

No. 

t. JUMLAll KELUAl~GA 

NAMA UMUR KEDU- l'El\IDI- l'EKER-
KET. DU KAN DI KAN JAAN 

2. TINGKAT PENGllll>UJ>AN 

a. Pekerjaan 

b. Jumlah Penghasilan 

c. Pekcrjaan Sambilan 

d. Kele ram pi lan-keterampi Ian yang dimil ik i 

I ) ................................................................................................................. ······ ....... . 

2) 

3) .............................................................................................................................. . 

3. SITUASI SOSIAL 

a. Keadaan kerumahlanggaan : 

I) Hubungan suami dengan istri 
(serasi, kurang scrasi, lidak serasi) 

2) Hubungan anak dengan orang tua 
(serasi. kurang serasi, tidak serasi) 

3) Hubungan anak dengan anak 

(serasi, kurang serasi, tidak scrasi) 



4. 

b. Pcnampilan status : 

I) Di Masyarakat 

······························································································································· 
······························································································································· 

2) Di Sd .. olah 

c. Tingkat Kegiatan 

I ) Di Sekolah : 
Aktif 

- Kurnng aktif 
- Tidak aktif 

2) Di Masyarakat : 
Aktif 
Kurang aktif 
Tidak aktif 

d. Hubungan kl!lctanggaan/tcman s1.:b<1ya 

SITUASI El\!IOSIONAL 

a. Gembirn 
b. Optimis 

c. Suka ragu-ragu 

d. Mu rung 

e. Pesimisme 

f. Kerns kcpala 

g. Cepat marah. 

5. LAIN-LAIN 

(Bantuan yang tclah ditcrima) 

I) Jeni~ ballluan 

2) Asal bantuan 



3) Tujuan pcmberian bantuan ..................................................................................... 
...................................................................................... 
··················································································· 

4) Pengaruh 'hasi I dari bantuan : ··················································································· 
··················································································· 
··················································································· 

C. INVENTARISASI GEJALA DAN MASALAH 

a. Gejala. 

I) ····································································································································· 

2) ····································································································································· 
3) .................................................................................................................................... . 

4) .................................................................................................................................... . 

5) ····································································································································· 

Keterangan : 

Catatan scgala gejala yang dikatakan oh:h klien dan jang:an petugas mencoba 
menafsirkan gejala yang dikatakan klien tcrsc.:but. (Jadi bukan basil pemikiran pctugas). 

b. Masalah 

I) .................................................................................................................................... . 

2) .................................................................................................................................... . 

3) ................................................................................................................................... .. 

4) ····································································································-································ 

5) ................................................................................................................................... . 

Keterangan : 

Masalah diisi setelah diadakan pertemuan pembahasan kasus dengan parn ahli dan 

supervisor .. 

D. PERKEMBANGAN GEJALA DAN MASALAH 

I. Kapan terjadinya : ............................................................................................................ . 

2. Kcadaan/situasi pada waktu kejadian : ........................................................................... . 



Keterangan : 

Untuk mendapatkan data pada poim 2: pctugas dapat mcnggunakan kata tanya apa. 
siapa, mcngapa. bagaimana dan dimana "? mas<llah tcrsdllll tcrjadi. 

& LINGKUPPERMASALAHAN 

Akibal-akibat yang dialami dan dirasakan oleh : 

a. Klien: 
1) .................................................................................................................................... . 

2) 
3) 
4) .................................................................................................................................... . 

5) 

b. Lingkungan. 

(Sebutkan : anggota keluarga, tetangga. sekolah. lempat kerja, kelompok organisa-;i dan 
sebagainya) 

1) .................................................................................................................................... . 

2) 

3) .................................................................................................................................... . 

4) .................................................................................................................................... . 

5) 

F. KESAN-KESAN KONSULTASI 

I. Jenis kemampuan dan keterampilan : ............................................................................. . 

Keterangan : Keahlian apapun yang pernah c.lilakukan klien. sejauh dapnl menjadi 
sarana penyembuhan. 

2. Cara berkomunikasi : ....................................................................................................... . 

............................................................................................................................................ 

Keterangan : Dengan siapa dan akibat-akibatnya apa, besaran lingkup komunikasi dan 

bagaimana cara-caranya. 



3. Kemmnpuan mcngc11d<1lilrnn diri : .................................................................................. . 

··········································································································································· 
··········································································································································· 
····························.··············································································································· 
Keternngan : Bagaimana kondisi emosionalnya <lun bo:rik<m 1.:ontuh. Guna mcn1.:cgah 

terjadinya tindakan-tindakan ncgatif dan mcngetahui ap<i yang 
diinginkan dikchenduki klicn. 

4. Bentuk-bentuk mekanisme pertahanan/penyesuaian diri 

··········································································································································· 
··········································································································································· 
··········································································································································· 
Keterangan : Apakah suka menyalahkan orang lain. suka mengada-ada dan tidak 

realislik, di sini hanya yang mcnclap saja yang digur.akan. 

5. Kemampuan memberikan pe11imbangan/pengambilan keputusan : .............................. .. 

Keterangan : Dapat diketahui dari hasil konsultasi antara petugas dengan klien. 

G. TUJUAN PELAYANAN 

................................................................................................................................................... 

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ................................................ . 
················································································································································· 
················································································································································· 
................................................................................................................................................... 

················································································································································· 



.................................................................................................................................................. 
················································································································································· 
..................................................................................................................................................... 

················································································································································· 

Keterangan : Catat tujuan konsultasi secara tcrperinci dan disebutkan lang.kah-langkah 
yang diambil. 

Kalau perlu halaman tujuan konsultasi ini 2 (dua) halaman. 

H. TINDAK LANJUT KONSULTASI: 

I. Diterima 

2. Dialihkan 

3. Lain-lain 

(di:-chulkan) 



Lampiran Ill 

RAH ASIA 

FORMULIR PENGALIHAN/PELIMPAHAN KASUS 

I. Nama Klien 

2. Alamat 

3. Jenis kelamin 

4. Agama 

5. Status 

a. Status pcrkawinan 

b. Status pekerjaan 

6. Klien telah menerima 
bantuan dari lembaga ini 
sejak tanggal 

·································································································· 
.................................................................................................... 

·································································································· 
·································································································· 
·································································································· 
·································································································· 

7. Masalah-masalah dan kebutuhan klien : 

a. 

b. 

c. 

8. Pelayanan yang ,elah diberikan oleh lembaga ini : 

a. 

b. 

c. 

9. Hal-hal yang masih dibutuhkan klien guna pemenuhan kebutuh:!n/penanggulangan 

masalahnya : 

a. 

b. 

c. 

19 .•.•... 

Konselor 

( ........................................... ) 
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