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KATA PENGANTAR 
KETUA KELOMPOK KERJA 
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DEPARTEMEN AGAMA 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., bahwa atas berkat rahrnat 

dan karunia-Nya upaya menyusun dan menerbitkan buku Pedom"n Konseling 

Penanggulangan HIV/AIDS Sektor Agama telah dapat dilaksanakan. 

Buku ini setelah disusun telah diadakan uji coba dalam bentuk focus diskusi 

oleh para pakar dan konselor serta telah disempurnakan sesuai dengan tujuan dan hasil

hasil yang diharapkan. Namun demilcian penyempurnaan terhadap buku ini akan terus 

dilakukan, seiring dengan perkembangan pennasalahan 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 para Konselor yang berasal 

dari Aparat dan Pimpinan LSM Agama di lingkungan Departemen Agama dalam 

menyelenggarakan konseling penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. 



Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Tim 

Penyusun Buku ini. Karena berkat kerja keras dan ketekunan mereka buku ini 

akhimya dapat terwujud. Semoga jerih payah Tim Penyusun menjadi amal jariyah dan 

mendapat balasan pahala dari Allah SWT. 

Akhimya kepada Kantor Menko Kesra, AusAID dan semua pihak yang telah 

berkenan membantu penyusunan dan penggandaan buku ini kami ucapkan terima kasih 

yang sebesar-besamya. 

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha baik kita. Amin 

Wassalam. 

Tim Kefompok Kerja Teknis 



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 jumlah penderita HIV/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 preventifbagi penanggulagan masalah IDV/AIDS ini. 

Salah satu langkah positif yang diambil Departemen Agarna dalarn ikut 

mensukseskan program pencegahan dan penanggulangan IDV/AIDS adalah 

melaksanakan Konseling Penanggulangan IDV/AIDS. Konseling tersebut berasal dari 

Aparat Pimpinan LSM Agama di lingkungan Departemen Agama yang bergerak dalam 

bidang penasehatan perkawinan dan keluarga setelah mengikuti konselor. Untuk itu 



telah disusun buku Pedoman Konseling yang dimaksudkan untuk memberikan bekal 

pengetahuan dan keterampilan para konselor penanggulangan HIV/ AIDS di 

Iingkungan masyarakat. Untuk maksud itulah penyusunan Pedoman Konseling 

Penanggulangan HIV/AIDS bagi aparat dan pimpinan LSM Agama di lingkungan 

Depa.rtemen Agama ini dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak. 

Di samping itu Buku Pedoman ini juga dapat digunakan sebagai panduan umum 

bagi jajaran Depa.rtemen Agama dan LSM Agama dalam rangka meningkatkan 

kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyebaran HIV/AIDS melalui 

pendekatan agama. 

Departemen Agama selaku lembaga yang langsung manangani masalah 

keagamaan, melalui Pokja AIDS merasa perlu menyusun Pedoman tersebut untuk 

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 buku 

Pedoman Konseling Penanggulangan HIV/AIDS Sektor Agama dan memberikan 

penghargaan kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras untuk menyusun buku ini. 

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha baik kita. Amin 
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A. LATAR BELAKANG 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Dewasa ini Indonesia telah 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, Jcbih kurang 21,8 juta orang dcwasa 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 clan .1,3 juta anak-anak) yang menderita HIV/AIDS 
diperkirakan telah meninggal dunia. Pada tahun 2000 nanti, WHO 
memperkirakan akan terdapat 40 juta orang termasuk 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 mcmper
panjang masa hidup penderita, namun harganya r~1asih sangat mahal dan 
tidak terjangkau oleh sebagian besar penderita di negara-negara 
berkembang. 

2. Pembangunan Sektor Agama merupakan bagian tak terpisahkan dari 
upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik sebagai insan 
maupun sebagai sumbcr daya pcmbangunan. Pengembangan Sektor 
Agama terscbut, berperan meletakkan landasan spiritual, moral dan etik 



bagi pembangunan nasional scbagai pcngamalan Panca~ila. Oleh karena 
itu sektor agama sangat strategis dalam upaya pencegahan clan 
penanggulangan HIV/AIDS. 

3. Pemerintah Indonesia sedang berusaha menanggulangi wabah HIV/AIDS 
ini secara tcrpadu dan tcrkoorclinasi, sehingga scktor agama mempunyai 
peranan penting. Fungsi Departemen Agama dalam penanggulangan 
HIV/AIDS adalah melaksanakan peningkatan pengetahuan, penyuluhan 
dan bimbingan terhadap masyarakat mcngenai bahaya HIV/AIDS 
dengan bahasa dan pintu agama agar masyarakat beragama 
melaksanakan perilaku hidup berkeluarga dan bermasyarakat yang sesucii 
dengan norma agama serta melaksanakan perawatan/pemeliharaan 
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, 
keluarga 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/Kett1a BKKBN. 

Pada masing-masing instansi/lemhaga diharapkan dapat melaksanakan 
perannya sesuai lingkup tugasnya. Diharapkan masing-masing instansi/ 
lembaga dapat mcngeluarkan kebijaksapaan, strategi dan langkah
langkahnya dengan pedoman dan petunjuk pelaksanaannya yang 
mengacu clan mcrupakan penjabaran dari kcbijaksa11aan dan str~tegi 
nasional. 



B. TUJUAN 

1. Tujuan Penanggulangan HIV/AIDS secara nasional adalah : 

a. Mencegah penularan HIV /AIDS. 

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

c. Menghirnpun dan menyatukan sumber daya untuk rnenanggulangi 
HIV/AIDS. 

2. Tujuan penanggulangan AIDS rnelalui jalur agama adalah : 

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

b. Meningkatkan peranan dan fungsi lembaga 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 bah a ya 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 pedoman para 
konselor dalam mengadakan konseling penanggulangan HIV/AIDS 
melalui jalur agama (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha) 
sehingga terdapat keseragaman dan keserasian dalam pola pikir dan 
langkah bagi para konselor dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di 
jajaran Departemen Agama dan lingkungan mitranya. 

C. DASAR HUKUM 

1. Pancasila; 

2. Undang-Undang Dasar 1945; 



3. Garis-garis Bcsar Haluan Negara 1993; 

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

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/KESRA/Vl/1994, tentang Susunan, Tugas dan Fungsi 
Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS; 

9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 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/MENKOJKESRAJVII/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; 

D. SASARAN 

Sasaran penanggulangan HIV/AIDS Sektor Agama adal0.h : 

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

2. Berupaya untuk mengurangi terjadinya perilaku seksual yang 
menyimpang serendah-rendahnya, scperti tuna susila, homoseks, 
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. 



E. PENGERTIAN ISTILAH 

1. Konseling 

Adalah suatu proses pertolongan yang diberikan oleh seseorang yang 
berpengalaman dan terlatih kepada orang lain yang mempunyai masalah 
dengan melalui hubungan antar pribadi (inter personal) yang mesra/tidak 
kaku dan dilakukan secara tatap muka. 

2. Konseling HIV/AIDS 

Adalah hubungan yang sating membantu antara dua orang yaitu antara 
konselor dan kliennya yang telah membuat keputusan untuk bekerjasama 
dalam rangka membantu klien agar dapat menolong dirinya, mengenal 
perilaku pribadi yang beresiko terhadap HIV/AIDS, membuat keputusan 
untuk merubah perilaku baru dan mempertahankan perilaku baru ini. 

3. ODHA 

Adalah singkatan dari Orang Dengan HIV/AIDS, dalam hal ini orang 
yang di dalam tubuhnya terdapat HIV (orang terinfeksi), setelah 
dilakukan pemeriksaan darahnya baik dengan test Elisa maupun Western 
Blot. 

4. OHIDHA 

Adalah singkatan dari orang yang Hidup dengan HIV/AIDS, yang dalam 
hal ini orang yang terinfeksi serta termasuk juga suami/isteri, anak, ayah, 
ibu, saudara dan kawan karib. 

5. Konselor 

Adalah seorang tenaga profesional yang melakukan dialog/wawancara 
dengan orang yang membutuhkan untuk memperkecil dampak HIV/ 
AIDS seperti; stress dan sebagainya pada individu yang HIV ( + ); dan 
mencegah transmisi infeksi HIV pada individu yang belum positif. 

6. Orang Berperilaku Resiko Tinggi. 

Adalah seseorang yang mempunyai perilaku yang berisiko tertular yang 
tinggi dengan berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan 
kondom, orang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain, 
menggunakan jarum suntik atau alat tusuk lain secara bersama/ 

bergantian. 



7. ELISA 

Adalah Enzyme Linked Jmmunoabsorbent Assay, suatu pengujian 
serologik untuk mendeteksi antibodi terhadap HIV. 

8. AIDS (Acqure Immune Deficiency Syndrome) 

Kumpulan gejala P.enyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem 
kekebalan tubuh penderita berakibat fatal. 

9. ANTIBODI 

Penurunan sistem kekebalan tubuh ini disebabkan olch HIV. Zat yang 
dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh sebagai perlawanan terhadap zat 
asing (antigen) seperti kuman. Beberapa jenis antihodi dapat melumpuh
kan kuman (bakteri atau virus) dan dengan cara itu menyembuhkan 
infeksi. Antibodi terhadap HIV, walaupun diproduksi oleh tubuh, 
ternyata tidak cfektif untuk melawan HIV. 

10. ANONIM 

Tanpa memberikan _nama. Dalam hubungannya dengan buku petunjuk 
ini, suatu uji untuk HIV dapat dilakukan, tctapi namanya tidak ditulis 
pada contoh yang diuji, sehingga hasilnya tidak dapat dilacak siapa 
pemiliknya. 

11. ANTIBIOTIK.A 

Obat-obatan yang diberikan untuk memerangi berbagai jenis infoksi. Bisa 
didapat dengan resep dokter. 

12. BAKTERI 

Sering disebut sebagai basil, yaitu organisme bersel tunggal, hanya 
terlihat dengan menggunakan mikroskop. Kebanyakan pcnyakit karena 
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 
hel:Jat. Dalam mulut akan kelihatan seperti bercak-bercak putih yang 
dapat terlepas. 



14. CAIRAN TUBUH 

Cairan yang dihasilkan oleh tubuh. Sebagian dari cairnn ini telah terbukti 
mengandung jejak-jejak HIV. Cairan tubuh yang diketahui menularkan 
HIV adalah cairan sperma, darah, cairan vagina, air susu dan cairan 
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 penyebab suatu penyakit 
penular. 

18. FENOMENA GUNUNG ES 

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

19. FAKTOR-FAKTOR RISIKO 

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

20. HIV (Human Immunodeficiency Virus) 

Sejenis virus merusak sistem kekcbalan tubuh manusia, schingga tubuh 
tidak dapat mc.lawan berbagai infeksi oportunistik. Nama ini dibcrikan 
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 mcnyebar ke seluruh dunia. 



22. INFEKSI OPORTUNISTIK 

Infeksi yang disebabkan oleh berbagai kuman yang biasanya tidak terjadi 
pada orang yang mempunyai sistem kekebalan tubuh yang baik. 
Seseorang pengidap HIV dapat mengalami infeksi oportunistik yang 
seolah-olah "mengambil kcscmpatan" menycrang pada saat sistem 
kekebalan tubuh seseorang sedang lemah. 

23. INFEKSI 

Masuknya "agent" berupa kuman/virus ke dalam "host" yaitu manusia 
dan kemudian berkembang biak di dalam tubuh host. Untuk infeksi HIV, 
bisa dideteksi lewat adanya antibodi spesifik dalam 6 - 12 minggu setelah 
terdapat (95% infcksi HIV tcrdeteksi setelah 3 bulan, 99% setelah 6 
bulan). 

24. INFEKSI HIV ASIMTOMATIS 

Infeksi terjadi tetapi belum tampak gejala/simtom klinis. 

25. INFEKSI HIV SIMTOMATIS 

Infeksi disertai gejala/simtom klinis. 

26. INKUBASI 

Masa antara terinfeksinya scseorang dengan kuman dan timbulnya gejala 
penyakit. Masa inkubasi infeksi HIV adalah sekitar 10 tahun di negara 
maju, di negara berkembang masa ini lebih pendek. 

27. INTRA VENA 

Dalam pembuluh balik, para pengguna narkotika sering menyuntikkan 
obat ke dalam pembuluh baliknya sendiri. Alat suntik sering digunakan 
beramai-ramai tanpa disterilkan lebih dahulu, sehingga ini merupakan 
cara penularan HIV yang sangat efisien. 

28. KPA 

Komisi Penangglangan AIDS, ada di tingkat Pusat, Propinsi dan 
Kabupaten 

29. KONSELING 

Dialog antara orang yang membutuhkan dengan tenaga profesional 
untuk memperkecil dampak HIV/AIDS seperti : Stress, dan sebagaimana 



pada individu yang HIV ( +) dan mencegah transmisi infeksi HIV pada 
individu yang belum positif. 

30. KONDOM 

Terbuat dari karet dan disarungkan ke penis pada waktu pria tcrsebut 
terangsang dan pe~is menjadi keras, bisa digunakan untuk mencegah 
kehamilan atau PMS termasuk AIDS. 

31. KLASIFIKASI INFEKSI HIV 

Dibuat oleh CDC/WHO untuk keperluan pamantauan HIV/AIDS. 
Pengidap HIV dibagi dalam 4 kelompok yang menunjukkan tahapan 
perkembangan infeksi HIV : (1) fase dengan gejala ringan mirip "flu" 
pada waktu seseorang baru saja tertular HIV; (2) fase HIV tanpa gcjala, 
yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun; (3) rnunculnya 
pembengkakan kelenjar limfe secara menyeluruh dan menetap; (4) 
disebut AIDS apabila muncul salah satu dari 26 jenis infeksi atau 
keganasan oportunistik yang telah ditetapkan. 

32. LIMFOSIT 

Sejenis sel darah putih (rneliputi limfosit 8 dan lirnfosit T) berperan 
dalam sistem kekebalan tubuh. 

33. LIMFADENOPATI 

Pembengkakan kelenjar limfe sering dialami oleh pengidap HIV disertai 
berkeringat malam, penurunan berat badan, diare, dan infeksi mulut. Ini 
merupakan tahap awal AIDS. 

34. MONITORING 

Proses pengumpulan dan analisa informasi mengenai pelaksanaan 
sesuatu, misalnya untuk memantau apakah pelaksanaan kegiatan sesuai 
dengan yang direncanakan. 

35. OBAT ANTI-RETROVIRUS 

Obat yang dapat menghambat perkembangbiakan infeksi oportunistik, 
tetapi tidak dapat melenyapkan HIV dari dalam tubuh (tidak dapat 
menyembuhkan AIDS). 



36. PCP (Pneumocystis carinii pneumonia) 

Penyakit radang paru-paru (pneumonia) yang disebabkan oleh sejenis 
kuman (Pneumocystis carinii) yang biasanya tidak menyerang orang yang 
sistem kekebalan tubuhnya baik. Apabila tidak diobati penyakit ini sangat 
berbahaya bagi penderita AIDS. 

37. PREV ALENS 

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

38. PERI ODE JENDELA (Window Perio) 

Masa di antara tertularnya seseorang dengan HIV sampai tubuhnya 
menghasilkan cukup antibodi terhadap HIV sehingga dapat dideteksi 
oleh tes antibodi HIV. Selama masa ini tes terhadap antibodi HIV akan 
memberikan basil negatif sekalipun orang yang bersangkutan telah 
mengandung HIV dalam tubuhnya. 

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

Penyakit yang bisa ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui 
hubungan seks. 

40. PERINATAL 

Periode sebelum kelahiran (mulai kehamilan minggu ke 28), saat 
kelahiran 7 hari setelah kelahiran. Transmisi perinatal berarti transmisi 
infeksi HIV dari seseorang wanita pengidap HIV/AIDS kepada janinnya. 

41. RAPID HIV TEST 

Pengujian untuk deteksi adanya antibodi terhadap infeksi HIV yang tidak 
memerlukan peralatan yang canggih dan cepat (lebih cepat dari pada 
ELISA) yaitu kurang dari 30 menit. 
Contoh : test PAK 

42. RETROVIRUS 

Suatu keluarga virus yang mempunyai cara berkembang biak berbeda 
dengan jenis-jenis virus lain. Termasuk di dalamnya HIV. 



43. SARKOMA KAPOSI (SK) 

Scjcnis kanker yang hcrsifat oportunistik, mcnycran!! "ulit atau sdapul 
lcndir dan bcrhcntuk hercak-hercak be1warna ung11 kchilaman; seringkali 
menycrang pcngidap HIV. 

44. SEL LIMFOSIT T4 

Sejenis scl darah putih yang menjadi sasaran utama HIV. 

45. SEROPOSITIF 

Darah yang memberikan hasil positif tcrhadap tcs antihodi HIV bcrarti 
telah tcrinfcksi HIV. 

46. SEROPOSITIVE 

Juga disebut HIV positive atau bahwa orang tcrschut Lelah terscrokon
versi. Kira-kira tiga bulan sctclah tcrtular HIV, tubuh mengcmbangkan 
antibodi tcrhadap infcksi, ini hisa didcteksi dalam darah yang diuji di 
laboratorium. 

47. SENTINEL SURVEILANS 

Pengumpulan dan pcngujian darah pada komunitas tertentu untuk 
mengidentifikasi prevalensi HIV dalam kurun waktu tcrtcntu dacrah 
tersebut, hasilnya digunak:111 untuk mcrcncanakan program penanggu
langan HIViAIDS di daerah tcrsebut. 

48. SEROSURVEI 

Survei yang dilcngkapi c.lcngan pcngamhilan sampcl darah sccara 
sukarela untuk dilakukan pcngujian (testing) st:roh>gik pada pnrrnlasi 
tertentu. 

49. SEROKONVERSI SURVEILANS HIV POSITIF 

Proporsi orang yang ternyata positif mempunyai antibodi HIV di 
dacrahnya di masyarakat pada satu saac tertentu. 

50. SKRINING 

Pcngujian sistematik di lahoratorium untuk dmah, produk-produk clarah 

jaringan (termasuk spcrma) clan organ-organ tubuh lainnya. 



51. STIGMATISASI 

Mengucilkan sescorang karena menganggap melakukan 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 lewat mata rantai tertentu, misalnya : hubungan scks, 
suntikan/alat suntik, transfusi darah, dan penularan dari ibu ke janin yang 
dikandungnya. 

55. TINDAKAN SEKSTRAUMATIK 

Tindakan seks yang·menyebabkan sejumlah kerusakan, besar atau kccil 
terhadap tubuh partner dalam melakukan seks. Ini bisa meliputi sobekan 
kecil pada mulut atau vagina atau penis yang disebabkan oleh gesekan 
yang terlalu lama. 

56. SERONEGATIF 

Darah yang memberikan hasil negatif terhadap es antibodi HIV berarti 
tidak terinfeksi HIV atau kemungkinan tertular tetapi masih berada 
dalam periode jendela. 

57. SURVEILANS 

Pemantauan penyakit yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan 
dengan jaJan pencatatan dan pclaporan atau mungkin dengan melakukan 
survei-survei. 

58. TES HIV 

Lebih tepat disebut tes antibodi HIV, karena yang diuku~· sebenarnya 
adalah antibodi terh.adap antibodi terhadap HIV yang dibyntuk oleh 
tubuh telah mcngandung antibodi terhadap HIV. Hal ini berarti bahwa 
pernah terjadi infeksi HIV dan tubuh telah mengandung HIV. Apabila 



hasil tes negatif, berarti tubuh tidak mengandung antibodi terhadap HIV 
(belum terinfeksi HIV) atau mungkin telah terinfeksi HIV tetapi masih 
dalam periode jendela. 
Tes HIV sampai tuntas terdiri dari dua tahap : (1) tahap skrining dengan 
menggunakan berbagai teknik tes, antara lain ELISA; (2) tahap 
konfirmasi dengan menggunakan tes yang dapat menghilangkan hasil 
positif palsu. Tahap konfirmasi diperlukan untuk sctiap hasil tes skrining 
yang positif, oleh karena pada tahap skrining itu banyak ditemukan 
positif palsu. 

59. TRANFUSI DARAH 

Pemindahan darah dari scseorang penyumbang (donor) kepada orang 
yang membutuhkan tambahan darah. Transfusi darah merupakan salah 
satu cam penularan HIV apabila darah tersebut tidak diskrin untuk HIV. 
Sekarang semua darah yang diterima oleh PMI diskrin untuk HIV dan 
beberapa kuman penyakit lain. 

60. UJI ANTIBODI HIV 

Suatu uji darah untuk mendeteksi apakah tubuh telah bereaksi terhadap 
kehadiran HIV. Tubuh akan mencoha untuk melindungi dirinya sendiri 
melawan virus dengan cara memproduksi antibodi. Reaksi ini herlang
sung kira-kira tiga bulan setelah infeksi, untuk memperlihatkan diri di 
dalam tubuh. Kalau uji tersebut itu hasilnya positif, maka orang yang 
tertular akan mampu menularkan virus sejak terjadinya infcksi, ini bukan 
suatu uji AIDS. Anda tidak hisa mengatakan dari hasil uji ini kapan dan 
bagaimana orang yang diuji akan berkembang menjadi pengidap HIV/ 
AIDS. 

61. VAKSIN 

Suatu suntikan yang dapat mencegah orang agar tidak sakit beberapa 
penyakit tertentu bahkan pada waktu mereka kontak dengan penyakit 
tersebut. 
Suatu zat bantuan yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk memberikan 
kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu sampai sekarang belum 
dapat dibuat vaksin terhadap HIV. 

62. VIRUS 

Jasad renik yang sering menyebabkan·penyakit. Virus lcbih kecil dari 
pada organisme apapun, Lidak dapat dimatikan dcngan antibiolika. 



BAB II 

KEBUAKSANAAN UMUM 
PENANGGULANGAN HIV/AIDS 

A. IATAR BELA.KANG 

1. Dewasa ini Indonesia telah 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/AJDS 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 meninggal dunia. Pada tahun 2000 nanti, WHO 
memperkirakan akan terdapat 40 juta orang termasuk 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 Jipat 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 terpisahkan dari 
upaya peningkatan kualitas sumber day~ manusia, baik sebagai 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 I 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 sesuai 
dengan norma agama serta melaksanakan perawatan/pemeliharaan 
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, 
keluarga dan masyarakat. 

5. Pemerintah bersama masyarakat sebagai pengemban amanat dalam 
melaksanakan pembangunan nasional bertekad menegakkan prinsip 
etika, moral d;in agama dcngan menangkal pcnctrasi nilai-nilai ncgatif 
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 masing-masing instansi/ 
lembaga dapat mengeluarkan kebijaksanaan, strategi dan langkah
langkahnya dengan pedoman dan petunjuk pelaksanaannya yang 
mengacu 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 ekonomi 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 lembaga 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 pedoman dalam 
pelatihan konselor penanggulangan HIV/AIDS melalui jalur agama 
(Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha) sehingga terdapat 
keseragaman dan keserasian dalam pola pikir dan langkah dari semua 
tingkatan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di jajaran 
Departemen Agama dan lingkungan mitranya. 

C. SASARAN 

Sasaran penanggulangan HIV/AIDS Sektor Agama adalah : 

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



2. Berupaya untuk mengurangi terjadinya perilaku seksual yang 
menyimpang serendah-rendahnya, seperti tuna susila, homoseks, 
heteroseks dan mengarahkan rnenjadi 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 lernbaga 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/KESRANI/1994, tentang Susunan, Tugas dan Fungsi 
Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS; 

9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 9/ 
KEP/MENKO/KESRNVl/1994, tentang Strategi Nasional penang
gulangan AIDS di Indonesia; 

10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 12/ 
KEP/MENKO!KESRANII/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; 

E. KONDISI LINGKUNGAN 

Penanggulangan HIV/AIDS melalui Sektor Agama adalah salah satu bentuk 
penanggulangan, dan pencegahan HIV/AIDS secara terpadu melalui kegiatan 
agama. Bentuk pelaksanaan tersebut dilakukan rnelalui jalur pendidikan agarna 
baik dalarn keluarga rnaupun masyarakat, dan di jalur pendidikan formal dan non 
formal, yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, organisasi rnasyarakat 
keagamaan dan lembaga keagamaan lainnya. Untuk itu perlu dipahami jalur-jalur 
pendidikan keagamaan tersebut dengan metode dan pola yang dapat digunakan 
dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. 

Peranan agama dalam kehidupan masyarakat menyangkut berbagai aspek dalam 
agama itu sendiri, yaitu aspek materi pendidikan agama, keimanan, ketaqwaan, 
akhlakul karimah, pembinaan tokoh agania, pembinaan lembaga keagamaan, dan 
peningkatan keswadayaan umat beragama. 

1. Potensi 

a. Pendidikan Sekolah 

Kegiatan pendidikan sekolah di bawah Departernen Agama dibagi dalam 
tiga kategori : 

1) Pendidikan Agama di Sekolah Umum 

Pendidikan Agama di Sekolah Umum adalah pemberian materi 
Pendidikan Agama di sekolah-sekolah; negeri rnaupun swasta yaitu 
SD, SLTP, dan SLTA dan Perguruan Tinggi, jumlah sekolah urnum 
yang mendapatkan pendidikan agama saat ini berjumlah ratusan ribu 
buah. Jumlah guru agama saat ini lebih dari 300.000 orang, 
penyuluhan penanggulangan HIV/AIDS dapat dilakukan di semua 
tingkat sekolah. 

2) Pendidikan Keagamaan 

Lernbaga ini adalah bentuk pendidikan yang menekankan kepada 
pemberian materi agama secara penuh atau bentuk pendidikan yang 
lulusannya disiapkan untuk menjadi ahli agama, dari pendidikan 



da~ar sampai pendid1kan tinggi sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 
1979. Jumlah pendidikan keagamaan saat ini mencapai puluhan ribu 
buah dan tersebar di seluruh tanah air. 

3) Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Umum Berciri Khas Agama 

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

b. 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: 

1) Bimbingan/Penasihatan perkawinan dan kduarga 
2) Bimbingan, ceramah dan penyuluhan agama 
3) Majelis Taklim, persekutuan do'a banjar, tempek 
4) Bimbingan agama melalui radio dan televisi 
5) Khutbah dilaksanakan di rumah ibadah 
6) Kelompok Yasinan, Wirid 
7) Pembinaan Keluarga Sakinah. 

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

c. 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 permasalahannya. 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 
lain HIV/AIDS adalah sebagai wabah.yang harus segera ditanggulangi. 



d. Peluang 

Di dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS melalui Sektor Agama 
terdapat sejumlah peluang yang dapat mempermudah pencapaian tujuan 
program. Di antara peluang-peluang tersebut 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 suatu bangsa tetapi 
juga seluruh umat manusia di dunia. 

2) Komitmen yang kuat dari Pemerinrnh Indonesia, membuktikan 
bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah untuk 
mengorganisasikan 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 pengalaman di dalam 
menanggulangi HIV/AIDS. 

e. Tantangan 

Sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan dalam upaya penang
gulangan HIV/AIDS Sektor Agama, 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 sendirinya 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 hagi umat beragama merupakan tantangan yang harus 
dicari jawah:rnnya. 

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

F. K.EBIJAKSANAAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS 

1. Kebijaksanaan Nasional 

Upaya penanggulangan HIV /AIDS dilaksanakan bersama oleh 
masyarakat dan pemerintah, Jembaga-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 : 

a. Mencegah pcnularan (tindakan preventif) 

b. Mengurangi sebanyak mungkin penderitaan perorangan serta 
dampak sosial t:konomi. 

c. Menghimpun sumber daya dan dana yang ada dalam n:iasyarakat. 

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

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

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

2. 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, pcran serta umat beragama, pendidikan agama dan 
pelayanan keagamaan. · 

Kebijaksanaan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Meningkatkan fungsi keluarga berlandaskan iman dan taqwa, nilai
nilai agama dan nilai-nilai Iuhur 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 melalui 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. 

b. Peran serta Umat Beragama 

1) _Meningkatkan peran serta umat dan tokoh agama serta lembaga 
keagamaan dalam penanggulangan HIV/AIDS dengan pemouda
yaan kegiatan sosial keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan. 

2) Meningkatkan fungsi rumah ibadah (mesjid, gereja, pura dan 
vihara) sebagai pusat informasi keagamaan dalam penanggu
langan HIV/AIDS. 

c. Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 

Meningkatkan pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan 
keagamaan dari dasar sampai dengan perguruan tinggi sehingga. 
berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran anak didik tentang 
ancaman bahaya HIV/AIDS. 

d. 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 111encapai ridho Tuhan. 

b. Memberikan penerangan dan inforrnasi agar masyarakat tetap 
memperlakukan penderita secara manusiawi, tidak mengisolasi dan 
mendiskriminasi penderita dari kegiatan masyatakat. 

Perawatan Jenazah 

Pengetahuan tentang perawatan jenazah penderita HIV/AIDS sesuai 
dengan ajaran agama (Islam, Kristen - Protest an, Katolik, Hindu, dan 
Budha) dan petunjuk teknis medis. 

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

G. STRATEGI PENANGGULANGAN HIV/AIDS 

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 bekerja 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 harus 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 masyarakat. 

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 !Yelayanan dan kegiatan harus tetap 
menghormati harkat dan martabat dari para pengidap HIV 
penderita AIDS dan keluarganya. 

g. Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV/AIDS ha.ms didahului 
dengan penjelasan yang benar da~endapat 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 pembcri layanan berkewajiban memberikan layanan tanpa 
diskriminasi kepada pengidap HIV/ penderita AIDS. 

2. Lingkup Program Nasional Penanggulangan HIV/AIDS. 

Program Nasional Penanggulangan HIV/AIDS mempunyai tiga 
kepedulian utama yang tak terpisahkan dan sating mengisi : 

a. 

b. 

c. 

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

Menggerakkan kegiatan perorangan, keluarga dan masyarakatR.i 
seluruh Indonesia untuk mencegah penyebaran virus HIV/Al1'~· 
secara luas. 

Menjamin pengobatan, perawatan dan pelayanan PW1dukung 
(support services) yang secara teknis dapat dipertanggung jawabkan, 
manusiawi, berkeadilan dan tidak diskriminatif bagi mereka yang 
hid up 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. Perjalanan penyakit dari saat 
sebelum 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) Penelitian dan kajian 
6) Monitoring dan evaluasi 

3. Pcran, 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 Intcrnasional 

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, sehingga 
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 Internasional, 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. 



STRATEGI SEKTOR AGAMA 

Sektor agama dalam 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 tangga 
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 dirniliki oleh masyarakat terutarna 
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 aga'ma 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 
dan alam lingkungan, sedangkan dimensi personal adalah merupakan 
peningkatan aktualitas diri. 

Dalam upaya peningkatan penghayatan ajaran agama para pemimpin/ 
tokoh agama hendaknya senantiasa memberikan birrtbingan kepada 
masyarakat untuk menggali dan menyampaikan 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 mempelopori upaya tersebut dan dijabarkan 
dengan bahasa yang segar dan mudah dipahami oleh-mas:siarakat. 

5. Forum Penggulangan HIV/AIDS. 

Sektor agama dalam upaya penanggulanga:ri HIV/AIDS perlu memben
tuk badan khusus, sehingga mudah untuk melaksanakan koordinasi, 
evaluasi dan monitoring basil 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 pelosok 
tanah air, penyampaian informasi tersebut disamping dilaksanakan secara 
khusus dan di tempat-tempat yang dipandang khusus pula, misalnya 
1 minggu 1 kali. 



H. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup penanggulangan HIV/AIDS melalui sektor agama meliputi : 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi 
Bimbingan dan Konseling 
Perawatan Penderita 
Perawatan Jenazah 
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, peringatan 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 mengikuti 
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. Perawatan Jenazah 

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. 

S. Kesam.aan 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 Pcnelitian. 

Penanggulangan HIV/AIDS melalui sektor agama juga dipandang perlu 
mengadakan kajian dan penelitian sebagai 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. Pcningkatan Kemampuan Aparat 

Disadari bahwa pola penyebaran HIV/AIDS di Indonesia cukup 
bervariasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut rnaka aparatur sektor 
agarna perlu ditingkatkan kernarnpuannya dengan wawasan, peningkatan 
keterarnpilan dan kemampuan manajerial dengan pelatihan rnaupun 
belajar dari negara-negara yang telah memiliki pengalaman luas dalam 
penanggulangan HIV/AIDS. 



I. LANGKAH-LANGKAH 

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

1. Memantapkan kesepakatan (komitmen) dan melakukan pendekatan 
koordinasi baik di jajaran Departemen 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, Jembaga 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 lanjut 
Berdasarkan basil evaluasi/review program perlu dikembangkan penyempur
naan langkah-langkah, pembaharuan dan model,..model kegiatan inovatif yang 
relevan dengan ajaran agama. 



J. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN 

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

1. Pemantapan Tim Teknis/Kelompok Kerja 
2. Komunikasi, lnformasi 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/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, Informasi 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 non
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 dengan 
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 (MUI, POI, KWI, 
PHDI, W ALUBI, Muhammadiyah, Nu, dll) di pus at dan daerah. 

c. Tokoh-tokoh agama 

Pokok-pokok Kegia tan 

a. Penyuluhan melalui khutbah, ceramah agama, di tempat-tempat 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. Konscling 

Tujuan 

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

Sasaran 

a. Pemimpin Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (MUI, POI, KWI, 
PHDI, W ALU BI, 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. Pertemuan 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/AIDS 
dalam rangka kebijakan, strategi dan program kerja. 

Sa saran 

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 agama 

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 hasil 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 Departemcn 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 

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 pcndapatan/penghasilan. 

e. Pelatihan 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/AIDS. 

b. Kebijakan tentang penanggulangan HIV/AIDS di scluruh 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 hasil dan pengkajian. 



7. Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektoral 

Tujuan 

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

b. Menyamakan persepsi dan gerak dalam upaya pt!nanggulangan HIV/ 
AIDS di semua tingkat administrasi/organisasi, lintas sektor 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, Muhammadiyah, 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 Departemen 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 Kegiatan 

a. Pemantau lapangan secara periodik 

b. Menganalisa laporan perioa1k pelaksanaan program dan memberikan 
umpan balik. 

c. Seminar/lokakarya pelaksanaan program 

9. Kerjasama Internasional 

Ttljuan 

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

Sasaran 

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 (Pesantrcn, 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 



K. 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. 

1. Tingkat Pusat 

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

1) Pengarah, terdiri : Sekretaris Jenderal Departemen Agama 
Direktur Jenderal dan Pejabat Eselon I setingkat Dirjen di 
lingkungan Departemen Agama. 

2) Pelaksana, terdiri atas unsur-unsur Setjen dan Direktorat 
Jenderal 

3) 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 basil dan pengamatan sebagai 
bahan keputusan kebijaksanaan penanggulangan HIV/AIDS. 

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

5) Mempersiapkan 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. 

b. 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 penyeluruh keagamaan 
yang diarahkan pada upaya penanggulangan HIV/AIDS. 

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

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

4) Menyampaikan saran, pendapat basil 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. 

2. Tingkat Daerah 

a. 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. 

b. 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. 

3. 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 Pemerintab setempat. Adapun 
tugas dan tanggung jawabnya dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS 
di tingkat Kecamatan adalah : 



a. Memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan penang
gulangan HIV/AIDS sektor agama di wilayahnya. 

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

c. Menghimpun menggerakkan dan memanfaatkan SDM (Sumber 
Daya Manusia) dan dana setempat secara efektif dan membantu 
kelancaran upaya masyarakat dan lembaga/organisasi swasta dalam 
kegiatan penanggulangan HIV/AIDS. 

4. 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 bekerjasama dengan perangkat 
para ustadz, guru ngaji, mubaligh, khatib, pastur, pendeta, pedinde dan 
tokoh masyarakat lainnya. 

Tugas dan Fungsinya adalah : 

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

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

L PEMBIA Y AAN 

1. Sumber keuangan 

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

a. 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. 



b. Lain-lain 

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

2) Bantuan luar negeri diharapkan dari Lembaga Internasional dan 
negara sahabat yang mempunyai perhatian dalam penanggu
langan HIV/AIDS. 

2. Mekanisme dan Administrasi Pengelolaan Keuangan 

Penerbitan dana diusahakan melalui satu pintu yaitu Tim Teknis 
Penanggulangan HIV/AIDS Sektor Agama yang selanjutnya didistribusi
kan 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. 

Strategi Program Penanggulangan HIV/AIDS Sektor Agama merupakan 
suatu pedoman umum usaha penanggulangan HIV/AIDS yang akan 
menjadi rujukan par~ 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. 



BAB. III 

HIV/AIDS 

A PENDAHULUAN 

Penyakit AIDS merupakan penyakit yang ·fatal, sampai sekarang tidak 
ada satu kasuspun yang dinyatakan sembuh dan penyakit ini telah menyebar 
dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Kemudian timbul pertanyaan dalam 
hati kita apakah sebetulnya AIDS itu. 

Definisi AIDS, sebetulnya sudah tercermin dari namanya. AIDS 
merupakan singkatan dari Aquired Immuno Deficiency Syndrome, Aquired 
artinya didapat, bukan penyakit keturunan, Immuno berarti sistem kekebalan 
tubuh, Deficiency artinya kekurangan sedangkan Syndrome artinya kumpulan 
gejala. AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, yang merusak 
sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi, sehingga dia mudah diserang 
penyakit-penyakit lain yang berakibat fatal. Jadi penyebab kematian pada 
penderita AIDS biasanya adalah penyakit lain yang kemudian masuk, bukan 
virus HIV-nya sendiri. Padahal penyakit-penyakiJ lain tersebut·(cacing, jamur, 
protozoa, virus-virus jenis tertentu, basil tuberkulosis dan lain-lain) tidak 
menyebabkan kelainan-kelainan yang amat serius, bahkan kadang-kadang 
tidak menimbulkan 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 sckarang, sekali dalam jangka vaksin untuk ml.!n<:l.!g<1h 
infeksi HIV maupun ohat untuk menyembuhkan AIDS belum ditemukan 
maka KIE (Komunikas. lnformasi, dan Edukasi Pendidikan) merupakan 
komponen kegiatan penanggulangan HIV/AIDS yang paling pl!nting untuk 
dilaksanakan secara intensif dan ekstensif. 

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



B. SBIARAH DAN EPIDEMIOLOGI AIDS 

1. SEIARAH HIV/AIDS 

Diperkirakan pada akhir 1970-an di daerah Sub Sahara Afrika, HIV 
sudah berketnbang dan meluas. Perkiraan ini dibuat berdasarkan catatan
catatan kasus penyakit yang tercatat di rumah sakit-rumah sakit beberapa 
negara di Afrika pada saat itu. Hal ini diperkuat oleh beberapa contoh 
darah dari tahun 1950-an yang terlihat 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 kemudian CDC 
Amerika Serikat mengamati bahwa terjadi peningkatan pada jumlah 
kasus infeksi yang tidak lazim, terutama di kalangan para homoseksual. 
Sebelum infeksi oppertunistik ini hanya dilaporkan terjadi pada orang
orang yang sistem kekebalan tubuhnya rusak oleh kanker atau oleh obat
obat penekan sistem kekebalan tubuh di kalangan pria homosek tadi. 

Kondisi ini kemudian diberi nama AIDS, oleh karena pertama kali 
ditemukan pada orang homosek di Amerika. Sampai sekarang ada mitos 
bahwa hanya orang yang homosek yang dapat tertular AIDS dan ada 
dugaan bahwa transmisi penyakit ini terjadi melalui hubungan seksual. 

Selanjutnya penyebab AIDS diketahui disebabkan oleh suatu virus. 
Penemunya adalah Prof. LUC MONTAGNIER dari Lembaga 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 karena banyak tempat pelayanan kesehatan 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 
suntik secara bersama-sama oleh para penyalah guna narkotika suntik. 



Dalam sidang umum PBB tclah dicanangkan stratcgi global 
pencegahan dan penanggulangan AIDS yang diajukan WHO tahun 1985/ 
1986. Tahun 1989 percobaan vaksin di-lakukan pada monyet dan 
menunjukkan vaksin tersebut bisa melindungi binatang dari infeksi. 

Sampai saat ini belum ada obat untuk virus apapun (termasuk HIV) 
yang masuk ke dalam tubuh. Untuk virus selain HIV, sistem kekebalan 
tubuh dapat melemahkan virus dan orang bisa sembuh dari penyakit 
yang ditimbulkan. Karena HIV melemahkan sistem kekebalan tubuh 
tidak bisa melawan virus tersebut dan tubuh dengan mudah terserang 
oleh penyakit-penyakit lain. 

Sebabnya ada obat yang dianggap dapat membantu penderita HIV dalam 
mempertahankan sistem kekebalan tubuh yaitu AZT-AZT dapat 
memperkuat sistem kekebalan tubuh selama 12 - 18 bulan, namun obat 
ini sangat mahal dan perlu digunakan bers.ama-sama obat lain. 

Tahun 1987 obat AZT diakui resmi sebagai obat untuk AIDS. 

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

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

Tahun 1993 hasil studi concorde menunjukkan AZT tidak bisa 
memperlambat AIDS. Tahun 1994 percobaan awal menunjukkan 
AZT bisa mengurangi resiko penularan itu ke anak sebesar dua 
pertiga. Jumlah kasus AIDS meningkat 60%. Organisasi Kesehatan 
Dunia WHO memperkirakan 4 juta orang telah terkena 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 dengan Pembentukan 
"Komisi Penanggulangan AIDS Nasional". 

2. SITUASI DAN PERKEMBANGAN AIDS DI DUNIA 

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



sebuah epidemi bagi masyarakat dunia· yaitu menjadi wabah penyakit 
yang menyebar secara cepat, pada wilayah yang luas. Dalam dua dekade 
sejak penyebaran luas HIV, AIDS menjadi pandemi modern yang 
pertama. 

Perkiraan jumlah kasus AIDS berikut diambil dari proyeksi yang 
dibuat oleh "Koalisi Kebijaksanaan AIDS Global" (Global AIDS Policy 
Coalition atau GAPC) Amerika Serikat diperkirakan pada tahun 1981 
kasus HIV positif dan AIDS terdapat pada 20 negara dan berjumlah 
sekitar 100.000 orang, sampai pada awal tahun · 1992 diperkirakan 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 lain : 

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

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

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

d. Dari 11,8 ju ta orang dewasa yang terinfeksi, 4,? jut a adalah 
perempuan (40% dari jumlah keseluruhan). Padahal tahun 1980 
diperkirakan 80% dari kasus HIV dan AIDS adalah laki-laki. Ini 
berarti jumlah perempuan yang terinfeksi telah melipat 22,5 kali. 
dalam 11 tahun. 

e. 68% dari orang terinfeksi HIV tertular melalui kegiatan hubungan 
seksual (perbandingan jumlah kasus adalah 5,1 antara hetero
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 jumtah orang yan·g 
diperkirakan menderita AIDS di·seluntli dunia selama·kurun waktu yan~ 
sama berjumlah 7,7 juta orang, walaupun jumlah keseluruhan yang 



dilaporkan kepada WHO hanya 1.393.649. Panckmi ini sudah mc\uas 
ke lima benua yang ada dan tidak mengccualikan Indonesia (Grafik I 
dan 2). Pada akhir abad ini. WHO. memperkirakan bahwa jumlail 
keseluruhan global tcrakhir aknn lebih dari dua kali lipat, dan hahwa 30 
sampai 40 juta orang akan tclah terinfeksi dcngan virus itu. 

WHO sclanjutnya melaporkan bahwa pcnularan HIV sccarn 
heteroseksual tclah meluas di kawasan ini dcngan tingkat-tingkat i11kk~i 
yang nyata di kalangan Vv'TS di bebcrapa ncgara hagian Jndia. di 
berbagai kota fvlyanmar dan scluruh Thailand, infoksi HIV sekara 11g 
menyebar di kalangan penduduk umum (Tabel J ), iebih dari 35<J(, para 
wajib militer berusia 21 tahun dilaporkan terinfeksi di banyak dacrah 
kerajaan itu berdasarkan survei-survei berkeliling dari tahun 1992, 
dengan suatu angka prevalensi mendekati 20% di Chaing Rai, Thailand 
sebclah Utara. Di kalangan kaum wanila yang mcngunjungi klinik
klinik antenatal di propinsi Chaing Rai, angka prevalensi sekarang 
adalah 8%. 

Di bagian-bagian Asia hari ini, HIV sedang menjalar secepat seperti 
HIV menjalar di Afrika satu dasawarsa yang Jalu. Jika prngrnm-program 
pencegahan HIV yang efektif tidak diletakkan di tcmpat yang tcpat, Asia 
akan melarnpaui Afrika rnenjelang pertengahan sampai nkhir tahun 1990-
an dalam pengertian jumlah orang yang baru terinfcksi sctiap tahun. 

Kenyataan <lan pcrkiraan terscbut di alas telah menimbulkan 
keprihatinan dunia, karcna sampai sekarang baik vaksin pcnccgah inkksi 
HIV maupun obat penyembuh AIDS belum juga dihasilkan oleh p 1.1sat
pusat penelitian yang ada. Dalam situasi seperi ini uraya pcnC'cg<than 
infeksi HIV dan pengurangan dampak AIDS tcrutanw berlump11 pada 
penyuluhan a tau komunikasi. informasi dan edukasi (Kl E). Dl"'t1g~ n 
sistem ini dapat diharapkan agar semua orang mcmp~roleh informasi 
yang cukup tentang apa yang seharusnya mercka kctahui da11 lak 1.1ka11 
baik secara scndiri-scndiri maupun sccara bcrsama-sama agar i11frksi 
HIV dan darnpak AIDS baik tcrhadap individual maupu11 masyarak;!t 
dapat dikurangi scminimal mungkin. Dengan sistcm ini pula diharapkan 
agar semua upaya penanggulangan HlV/AIDS baik yang uilakukan 
perorangan maupun kelornpok/instilusi/orga nisasi/pc mc.rin tah clap<: t 
dipadukan rnenjadi suatu upaya penggulangan ,-:\l DS 11asional m~11li 
sektoral yang cfektif. 



3. 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 herada di Indonesia 
selama 2 tahun, meninggal di Jakarta pada bulan Mei 1989 dan seorang 
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/deret 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 15 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% ). Pen ularan melalui car a 



homoseksual/hubungan seks pasangan sejenis me£upakan ca£a penularan 
yang kedua terbanyak (20% ). Penularan melalui jarum suntik tidak suci 
hama yang digunakan bergantian oleh para pccandu obat bius suntikan 
terjadi sedikit sekali (0,9% ). Penularan dengan cara lainnya yaitu melalui 
transpusi darah terjadi di luar negeri jadi bukan karena produk darah 
pada para pendetita penyakit Hemofilia, terjadi karena penggunaan 
produk darah impor yang tercemar HIV. 

Jumlah keseluruhan pengidap HIV dan penderita 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/menderita AIDS yang 
dilaporkan (295) ternyata masih hampir tiga kali lipat lebih banyak dari 
pada jumlah keseluruhan wanita (97) yang mengidap HIV dan menderita 
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/ 
menderita AIDS akan sama/paling tidak hampir sama dengan jumlah 
keseluruhan wanita yang mengidap HIV/menderita AIDS. Hal ini berarti 
pula bahwa untuk kesempatan bagi Indonesia untuk mencegah masalah 
HIV/AIDS mencapai puncaknya masih terbuka. Kesempatan ini harus 
dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan meningkatkan dan memperluas 
&erakan 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 menyembuhkan 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 Bu kit Girang di pulau 
Batam (Tabel 4) Persentase darah donor yang terinfcksi HIV di 
Indonesia masih sangat rendah (Tabet 5). Walaupun demikian angka 
persentase itu meningkat setiap tahun. Peningkatan ini terlihat lebih 



nyata di DKI (Tabel 6). Di Merauke, lrian Jaya, peningkatan ini sudah 
mencapai angka kritis tahun 1995 yang lalu; yaitu lebih dari 1 % 
(Tabel 7). 

Bahkan terdapat 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). Mereka yang 
menderita PMS mempunyai resiko jauh lebih besar terinfeksi HIV 
dibandingkan dengan mereka yang bebas PMS. 

4. EPIDEMIOLOGI HIV/AIDS 

a. Pengertian 

Epidemiologi berasal dari kata "Epi" yang berarti "pada", 
"Demo" yang berarti "Penduduk" atau masyarakat dan "Logos" 
yang berarti "Ilmu", jadi Epidemiologi artinya ilmu yang mempelajari 
segala kejadian (penyakit) yang terjadi pada penduduk (masyaraat). 
Epidemiologi menurut definisi singkatnya adalah studi atau peneliti
an tentang determinan-determinan 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 determinan (faktor
faktor yang berpengaruh) dan distribusi yang berbcda dengan 
penyakit-penyakit lainnya. Determinan-determinan dan distribusi 
sesuatu penyakit perlu diketahui karena tanpa pengetahuan tentang 
semua ha! 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 diderita oleh orang 
homosek saja, padahal setelah dilaksanakan penelitian Epidemio
logik yang intensif dan ektensif kemudian ternyata siapapun dapat 
ditulari HIV/AIDS. 

b. Penyebab 

Kuman penyebab AIDS adalah HIV. HIV adalah kata dalam 
bahasa Inggris yang merupakan singkatan Human Immuno 
Deficiency yang dalam bahasa Indonesia berarti virus penyebab 



menurunnya kekebalan tubuh manusia. Virus adalah jasad renik 
hidup yang amat kecil sehingga dapat lolos melalui jaringan yang 
teramat halus atau ultra filter. 

AIDS adalah kata dalam bahasa Inggris yang merupakan 
singkatan dari Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang bahasa 
Indonesianya adalah Sindroma, merupakan kumpulan gejala dan 
tanda penyakit. Deficiency dalam bahasa Indonesia berarti 
kekurangan. Immuno berarti kekebalan, sedangkan Acquired berarti 
diperoleh atau didapat. Dalam hal ini, "diperoleh" mempunyai 
pengertian bahwa AIDS BUKAN PENYAKIT KETURUNAN. 
Seseorang menderita· AIDS bukan karena ia terjangkit a tau 
terinfeksi kuman penyebab AIDS. 

Banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh berbagai jenis virus 
antara lain yang paling umum dikenal masyarakat adalah penyakit 
cacar dan campak. Penyakit cacar suqah berhasil dibasmi 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 memproduksi 
vaksinnya yang ampuh agar dapat digunakan untuk mencegah orang 
terjangkit HIV kemudian menderita AIDS masih saja belum 
berhasil. Menurut pejabat WHO, pengembangan vaksin HIV berada 
pada persimpangan jalan. Mereka mengatakan bahwa ilmu 
pengetahuan yang diperlukan belum ada dan berbagai kebijaksanaan 
yang berkaitan dengan pengembangan vaksin ini rumit. 

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

c. 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. 



Sebagai vehikulum yang dapa_t membawa HIV keluar tubuh 
adalah berbagai cairan tubuh, namun yang terbukti berperan hanya 
cairan semen (air mani), cairan vagina, cairan serviks, dan cairan 
darah saja. Selain itu HIV juga telah dapat diisolasikan dari ASI, air 
mata, dan air liur namun kesemua cairan tersebut belum terbukti 
dapat menularkan HIV. 

HIV terbukti sangat lemah dan mudah mati di luar tubuh. Pola 
transmisi/penularan yang berhubungan· dengan unsur tempat keluar 
dan masuknya agent adalah : transmisi seksual, yang berhubungan 
dengan semen dan cairan vagina/serviks; serta transmisi non seksual, 
yang berhubungan dengan darah, yaitu transmisi parenteral 
(penularan melalui transfusi darah) serta jarum suntik/alat tusuk lain 
yang tercemar virus HIV dan transfusi transplacental (penularan dari 
ibu hamil pengidap HIV kepada janinnya). 

Pola penularan HIV/AIDS dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Penularan Seksual 

Cara hubungan seksual ano-genital merupakan perilaku yang 
berisiko tinggi bagi penularan HIV, oleh karena mukosa rektum 
sangat tipis dan mudah sekali mengalami perlukaan saat 
berhubungan seksual secara ano-genital. 

Dari perhitungan statistik, resiko tertular HIV melalui hubungan 
seksual adalah 0,1 - 1 %. Hal ini yang menarik perhatian adalah 
kemungkinan penularan tidak tergantung pada frekuensi 
hubungan seksual yang dilakukan, artinya ada yang berhubungan 
beberapa kali saja dengan pengidap· HIV, telah dapat tertular. 

b. Penularan Non Seksual 

1) Penularan Parenteral 

Yaitu penularan melalui darah atau produk darah yang 
tercemar HIV. Orang kejangkitan HIV jika darah tercemar 
HIV masuk dalam darah mereka. Darah tercemar ini dapat 
datang dari suatu transfusi darah atau datang dari suatu 
jarum atau pisau yang telah digunakan oleh/pada seseorang 
yang telah kejangkitan HIV dart tidak disucihamakan. 
Setelah jarum atau pisau tersebut digunakan secara bergan
tian. Penularan HIV degan cara ini banyak sekali terjadi 
pada mereka yang kecanduan obat bius/narkotik yang 
disuntikkan. 



2) Penularan Trnnsplacental 

Yaitu penularan dari ihu ham ii pell£idap 1-J JV kcpacla bayi 
yang dikandungnya. Bayi itu kcjangkitan kctika masih dalan~ 
rahim ibunya atau kctika sedang difa.birkan. Ada juga rl!siko 
tertentu melalui pemherian air susu ibu. Scgcra ~ctdah HfV 
inamasuki tubuh seseorang, maka orang terscbut bcrpotcns1 
menularkan HIV. 

Setelah memahami ketiga cara pcnularan I-ITV tcrsebut, nwka 
nampak bahwa HIV tidak menular semudah bcrbagai kuman 
penyakit menular lainnya. Dalam berbagai pcristiwa yang biasa kita 
alami sehari-hari penularan dengan memakan makanan yang sama 
bersama orang lain, meraba, memeluk, bersalaman, mcnangis, duduk 
bcrdckatan dengan orang lain de.ngan cam biasa. Orang tidak clapat 
menjangkit atau kejangkitan HIV dcngan menggunakan bergantian 
sisir rambut, sprei, handuk. pakaian, atau kakus. Anda ticlak dapat 
kejangkitan HIV dari nyamuk, lipas atau serangga lain manapun 
atau juga tidak dari binatang lain. HIV memhuat tubuh jadi lcmah 
dan kurang mampu melawan penyakit. 

Dalam hal-hal tersebut di atas terlihat ada beherapa earn renularan 

yang belum dapat dibuktikan (terbukti), yaitu : 

1) Mcskipun virus HIV dapat diisolasikan dari berhagai cairan 
tubuh penderita HIV, scperti ASI, air liur, air mata, maupun 
urine, namun penularan melalui cairan-cairan tuhuh tcrschut 
belum terbukti. 

2) Penularan mclalui hubungan sosial biasa pada 01-ITD;\ juga 
belum terbukti. 

3) Penularan mclalui gigitan serangga juga tidak terbukli, olcl! 

karena dari hasil penelitian ternyata virus HIV tidak dapat hidup 
di dalam tubuh scrangga. 

Walaupun cara-cara penularan tersehut di alas hclum t..:rhukti, 
namun di negara-negara dengan prevalensi HIV yang tinggi scpcrti 
di Amerika Serikat, telah dianjurkan hal-hal sebagai bcrih1t 

1) Bagi ibu pengidap HIV untuk tidak mcnyusui bayinya. 

2) Mengurangi kon ta mi nasi ~al iva pad a ala t resusita~ i, saa t 
berciuman, dan pada anak-anak cacat mental pcngidap HIV 
yang sering menggigit. 



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

c. Kelompok Resiko Tinggi. 

Memperl\atikan 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 
berganti-ganti pasangan (partner) seksual, yaitu antara lain : 
kaum homoseksual, waria, biseksual, WTS, PTS, dan lain
lain. 

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

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 diungkapkan 
tentang HIV/AIDS adalah masa inkubasinya yaitu masa yang 
berlangsung antara alat seseorang mulai kejangkitan/terinfeksi HIV 
dengan saat mulainya seseorang menunjukkan tanda dan gejala 
sindroma AIDS. Masa inkubasi ini rata-rata adalah antara 5 - 10 
tahun. Selama 10 tahun itu orang yang bersangkutan 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 HIV-nya 
bisa menular pada orang lain pada setiap kesempatan yang ada dan 
memungkinkan terjadinya penularan itu (lampiran 4a). 



Kerumitan lainnya adalah adanya periode jendcla atau "Window 
Period" yang dimaksud dcngan periode jendela adaiah jangka waktu 
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 bulan. Dengan 
adanya jendela ini dalam hal penyelenggaraan transfusi darah, WHO 
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 y_ang 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 gejala AIDS untuk dipakai 
dalam diagnosa AIDS. Gejala-gcjala 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 tcnggorokan discbabkan oleh jamur 
Candidi albicans 
herpes simpleks kronis, berkembang dan bertambah banyak 



pembengkakan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh 
tubuh (persistent generalized lymphadenopathy atau PGL). 

Pada saat sistem kekebalan tubuh semakin menurun mungkin pula 
akan timbul gejala-gejala mayor seperti : 

penurunan berat badan lcbih 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 tubuh akan 
menjadi sangat ·berbahaya. Jnfeksi oportunistik Sarkoma Kaposi 
(sejenis kanker kulit) atau _Cryptoccocal Meningitis saja mungkin 
dapat timbul adalah : Pneumocytis carini pneumonia (PCP) (sejenis 
radang paru-paru). Candida albicans (semacam jamur yang 
berkembang di mulut, anus dan vagina), hairy leukoplakia (infcksi 
mulut), herpes zoster (ruam saraf), TBC, AIDS dementia complex 
(gangguan saraf), Mycobactrium avium (MAC) (ga.ngguan fungsi 
liver), toxoplasmosis (infeksi otak) dan lymphoma (kanker kelenjar 
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 
julJllah bcsar para pengidap HIV yang ada dalam sesuatu 
masyarakat hanya sebagian kecil saja yang diketahui. Sudah banyak 
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 mereka adalah para 
pengidap HIV. Mereka terlihat sehat dan meras sehat seperti orang
orang sehat lainnya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa 
mereka akan meninggal karena AIDS pada suatu hari kelak. 
Lamanya waktu tanpa gejala inilah yang .m~mbuat penyakit ini 
berbahaya, oleh karena ·orang tidak menyadari bahwa dirinya telah 
mengidap HIV, namun terus menempuh perilaku yang berisiko 
tinggi dapat menyebarkan penyakit tersebut. 



Perjalanan penyakit AIDS dapat digambarkan sebagai berikut : 

Infcksi HIV 
I Ra1a-ra1a 10 1h AIDS Kcmaiian 
!--------------- X ___ Ra~r~a------~ 
I (bcr!tisar o.s · :?O 1h) I I (O.S • :? ih) I 
I I I I I 
I I I I I 

I I I I I I 
/ -----} I I I 
"'Salci1 Aku1 I I I 

I ukil rlngan I I : 
I ~-------} I I I 

sedang I I 
I I I ~-----------' I 

~si~~alisL -7 Sak.ii parah / 
I 
I 
I 

Tc.~I Tc:s1 
HIV- HIV+ 

~----~ 
Winduw period 

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 basil 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. 

5. KESIMPULAN 

a. 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 lebih rendah dari 
angka kritis 1 %, kedua angka persentase infeksi HIV pada penduduk 
um urn yang dianggap diwakili oleh darah donor (0,0000045%) dan 



wanita hamil juga masih sangat rendah (berbagai survei yang dilaksana
kan termasuk survei kesehatan rumah tangga belum menemukan wanita 
ha mil yang seropositif HIV, walaupun di berbagai klinik sud ah 
ditemukan 5 (lima) orang wanita hamil yang seropositif HIV yaitu 4 
(empat) orang diantara mereka adalah mantan WTS); ketiga perkiraan 
sejumlah pakar tertentu 7 - 10 tahun setelah penderita AIDS pertama 
dilaporkan di Indonesia akan terjadi kejadian luar biasa dalam bentuk 
ledakan jumlah penderita AIDS ternyata sampai sekarang belum juga 
terjadi. 

b. Indonesia sangat receptif terhadap infektif HIV karena hampir semua 
faktor yang memudahkan terjadinya penularan HIV terdapat di negara 
ini yaitu antara lain adalah urbanisasi, imigrasi penduduk, berbagai 
kelompok berperilaku berisiko tinggi (WTS, Homoseks, Waria dll), 
persentase penderita penyakit kelamin yang tinggi di kalangan tertentu. 

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



C. PENYAKIT MENULAR SEKSUAL DALAM KAITAN HIV/AIDS 
DAN PENATALAKSANAANNYA. 

1. PENDAHULUAN 

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: 

a. 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. 

b. 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. 



Dengan 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 pelatih dan penyuluh mengenai epidemiologi PMS, gejala klinis, 
cara penularan, bahaya PMS, kaitannya dengan HIV/AIDS serta 
penatalaksanaannya. 

2. PENYAKIT MENULAR SEKSUAL DALAM KAITAN PENULARAN 
HIV/AIDS DAN PENATALAKSANAANNYA. 

a. EPIDEMIOLOGI PMS 

1) Pengertian 

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

Penyakit Menular Seksual (PMS) adalah penyakit yang 
penularannya terutama melalui hubungan seksual. Ditinjau dari 
penyebabnya, PMS ini dapat 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, seperti 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 sepintas sukar dibedakan. 
Keadaan fisiologis dapat dilihat pada fosfaturia spermaturia dimana 
ada tendensi mengikuti rangsangan seksual dan biasanya timbul pada 
malam hari, tetapi dapat juga terjadi pada saat buang air kecil atau 
setelah buang air besar. 



Pada keadaan patologis (getah) ditemukan keluhan 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 sepcrti, 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 
bcberapa hal : 

jumlahnya; scdikit atau banyak 
warnanya; putih, putih kekuningan, kuning kehijauan 
konsistcnsinya; encer, agak kental, kcntal 
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 Gardncrella vaginalis. Oleh karena itu pada makalah ini 
kami akan bicarakan hanya terbatas pada penyakit yang disebabkan 
oleh mikroorganisme tersebut. 



3. JENIS-JENIS PMS DENGAN GEJALA-GEJALA KLINISNYA 

a. GEJALA DUH TUBUH URETIANAGINA 

1) 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 
melah.~i 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. 



2) Uretritis Non Spesifik (Non Gonore) 

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

Akhir-akhir ini pad a 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 lebih lama dan lebih sukar. 

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

3) Infeksi 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 rrienimbulkan 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, epididimis dan kadang-kadang kulit 
ujung kemaluan. 



4) Infeksi Candida Albicans 

Kandisiasi merupakan penyebab ~eputihan yang paling sering 
(40%) dan candida 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. 

S) Infeksi Gardnella Vaginalis 

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

b. TIMBUL TUKAK 

1) 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 

a) 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, tidak merasa nyeri. Pada perabaan terasa keras. 



Diameter sekitar 3 - 4 milimeter sampai I - 2 centimeter. 
Kalau tidak diobati dapat menetap sdama 2 - 6 minggu 
dapat sembuh/hilang sendiri. 

b) Stadium sekunder (stadium II) 

Sifilis II timbul 6 minggu sampai 6 hulan sctclah permulaan 
sifilis primer. Bentuk ini menimbulkan mcnifestasi kulit yang 
bermacam-macam dan berlangsung selama 2 - 6 n-iinggu 
pada pasien yang tidak diohati. Sepcrcmpat dari penderita 
dapat kambuh dalam jangka waktu 2 tahun. 

Pada sifilis sekunder gambaran karakt~ristik adalah herupa 
timbulnya kelainan kulit yang diikuti p~mbesaran kelenjar 
limfe menyeluruh dan tidak nyeri. Tl.!s serologis merupakan 
tes diagnostik yang sangat sensitif. 

c) Stadium laten 

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

d) Stadium lanjut. 

Setelah sifilis melalui masa laten k~mudian 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 tcrjadi pada sepertiga 
pasien yang tidak diobati, setelah 20 - 30 tahun terkena 
infeksi pertama. Sekitar 20% penderita timbul sifilis syaraf, 
50% sifilis jinak, 30% sifilis jantung dan pembuluh darah. 
Pada beberapa penderita dapat terjadi kelainan campuran. 

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



Sifilis saraf dapat hersifat asimptomatis (tanpa gejala), 
mcningovaskuler (selaput otak dan pembuluh 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, hayi 
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. 

2) 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 dengan jaringan mati. Kadang-kadang 
penderita tidak dapat kencing. 



Pada beberapa penderita virus tetap laten. tidak kambuh Iagi. 
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 ternpat 
yang sama. Sebelum kambuh pen~erita mengeluhkan nyeri pada 
otot, rasa gatal, atau rasa terbakar. 

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

3) Ulkus Mole (Chancroid) 

Penyebab penyakit ini adalah hasil Haemophilus ducreyi. Basil 
ini sukar dibiak. Penyakit ini banyak ditemukan di negara-negara 
Afrika, Asia Tenggara. Lebih banya~ 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 tukak destruktif yang 
menyebabkan fistula (lubang) pada glans penis. Kelenjar limfe 



lipat paha dapat pecah membentuk tukak yang besar. Untuk 
pengobatan perlu dilakukan pembersihan tukak. dan rr ~ringan
kan bengkaknya. 

c. TIMBUL TUMBUHAN 

1) 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 hcsar sekali sehingga 
hampir meliputi seluruh alat kelamin luar yang disebut sebagai 
giant condyloma. pada kelainan ini cenderung untuk timbulnya 
tukak (ulserasi), infeksi oleh kuman lain dan perdarahan. 

Wanita hamil dengan kondiloma akuminatum pa<la jalan lahir 
dapat menularkan HPV pada bayinya. Lesi yang besar akan 
menghambat jalan lahir dan menimbulkan perdarahan. 

2) Limfrogranuloma Venereum 

Sinonim 

Tropical bubo, climatic bubo. 

Definisi 

Limfrogranuloma venereum adalah PfvlS yang disebabkan oleh 
Chlamydia trachonatis dengan gambaran klinis berrnacam
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, 
berwarna 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 Im akan menghilangdengan meninggalkan jaringan 
parut dalam waktu 8- - 12 minggu, sehingga mengakibatkan 



bendungan aliran Iimfe dan berakhir dengan pembengkakan 
pada alat yang berhubungan dengan aliran limfe tersebut 
( clefan tiasis ). 

Komplikasi lain yang dapat timbuf adalah penyempitan pada 
lubang rektum sehingga terasa sakit pada waktu buang air 
besar. 

Pada wanita setelah beberapa bulan atau tahun timbul 
clefantiasis alat kelamin luas dan tungkai serta kelainan pada 
rektum dan anus. 

3) Cara Penularan 

Penyakit menular seksual pada u·mumnya ditularkan melalui 
hubungan seksual baik secara hetero maupun homoseksual. 
Disamping itu juga penularan dapat terjadi dari ibu penderita 
PMS kepada anaknya yang terjadi selama kehamilan dan pada 
waktu persalinan. 

4) Bahaya Penyakit Menular Seksual (PMS) 

Komplikasi penyakit menular seksual paling banyak berakibat 
kepada wanita dan anak-anak khususnya kepada wanita dapat 
mengakibatkan antara lain : 

a) Penyakit Radang Panggul 

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

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

c) Kebutaan 

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

d) Pada pria terutama terjadi kemandulan. 

5) PMS sebagai Kofaktor AIDS 

Transmisi virus HIV, terutama adalah secara se~sual. Terdapat 
dua pola transmisi HIV yang dapat kita lihat, yaitu secara 



homoseksual yang lebih banyak terjadi di negara-negara sudah 
berkembang, dan sccara hete1v~eksual yang umum terjadi di 
negara-negara sedang berkembang. Sebagai contohnya, Amerika 
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 antara kelompok 
risiko tinggi termasuk pada wanita tuna susila, pada pria 
pelanggannya, dan pria atau wanita yang memiliki mitra seksual 
ganda. 

Hubungan antara infeksi HIV dan penyakit menular seksual 
(PMS) lainnya bersifat unik, kompleks, dan menarik perhatian. 
Hubungan ini mencerminkan gambaran epidemik HIV yang 
beragam 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; 
2) Perkembangan infeksi HIV tersebut dengan adanya PMS 

lain; 
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) Infeksi Virus AIDS 

Virus penyebab AIDS adalah sej en is virus RNA yang 
tergolong retrovirus, dikenal dengan nama Lymphadeno
pathy Associate Virus (LAV, 1983, Institut Pasteur, Paris, 
atau Human T-Cell Leukemia/Lymphotrophic Virus Type III 
(HTLV III, 1984, Amerika Serikat). Pada tahun 1986, The 
International Committes on Taxonomy of Viruses WHO 
menamakan virus tersebut Human 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 
Barat. 

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



limfosit T4. Selanjutnya virus mengadakan replikasi dan 
merusak limfosit T4 mcnurun, sehingga terjadi gangguan 
imunitas selular. Pada infeksi HIV, terbentuk antibodi 
spesifik terhadap HIV yang mcrupakan pertanda bahwa 
seseorang pernah tcrpapar HIV. Sampai sek~rang, definisi 
imun daprtt infcksi HJV dianggap karena destruksi lim.fosit 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 meningkatkan efisiensi transmisi 
HIV, yakni infeksi oleh Haemophilus 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 trachomatis, 
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 dcngan cara meningkatkan viral 
shedding. HIV telah berhasil diisolasi dari dasar ulkus 
genital pada wanita tuna susila yang terinfeksi HIV di 
Kenya. 

Hubungan antara ulkus genital, HIV-1, dan keadaan 
tidak disirkumsisi cukup kompleks. Ulkus mole dapat 
meningkatkan transmisi HIV-1, I-IIV-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 mcnjadi jalan HIV. 



b) PMS Non Ulseratif 

Huhungan PMS Non Ulseratif dengan infeksi HIV 
menunjang adanya hubungan infeksi PHS tersebut 
dengan scrokonversi HIV. Hubungan ini tidak ter
ganlung 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, Anogenital. 

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 lebih 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 efektif yang dibuat untuk penatalaksanaan PMS, jika 
digunakan secara tepat, disertai dengan pengendalian PHS lain 
seperti penggunaan kondom dan penyuluhan seks, diharapkan 
dapat terpengaruh pada pengendalian infeksi 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 dapnt mendukung 
pengendalian HIV dan PHS lainnya. 



Perubahan pcrilaku adalah faktor penting dalam pengendalian 
PHS, tl!tapi hal ini adalah yang paling sulit dilakukan terhadap 
populasi pengguna narkotika dan prostitusi. 

g. Kesimpulan 

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

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

D. PEDOMAN PENATALAKSANAAN KASUS PMS 

1. Anamnesis 

Mencakup riwayat perilaku seksual, keluhan dan gejala, ketarangan 
tentang pengohatan sebelumnya dan riwayat alergi terhadap ohat. 
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 a tau 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 I 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 dari 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 befisiko 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 selanjutnya. 

2. 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 pengohatan yang diherikan; 

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

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

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 
huhungan seks kecuali dengan suami/istri; 

2) Hindari berhubungan seks dengan kbih 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 pcrjanjian untuk kunjungan lanjut. 

Semua pasien harus membuat perjanjian untuk kunjungan 
lanjutan (terutama bagi mereka dengan ulkus genital, penyakit 
radang panggul, dan 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. 

3. Penutup 

Demikianlah uraian tentang Penatalaksanaan Penyakit Menular 
Seksual (PMS) dalam 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 masyarakat khususnya calon pelatih dan penyuluh 
mengenai epidemiologi PMS, gejala klinis, cara pcnularan, bahaya PMS, 
dan kaitannya dengan HIV/AIDS serta penatalaksanaannya. 

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



BAB IV 

PANDANGAN AGAMA TENTANG HIV/AIDS 

A. KONSEPSI AGAMA 

Pendekatan keagamaan dalam pencegahan HIV/AIDS pada dasarnya adalah 
suatu proses untuk menanamkan dan menumbuh-kembangkan kesadaran 
tentang perilaku yang sehat, khususnya dalam upaya pencegahan HIV/AIDS. 
Pendekatan ini perlu dilakukan, karena "perilaku" setiap manusia merupakan 
suatu wujud dari basil renungan dan pemikiran manusia itu sendiri. Dalam 
bahasa agama, kita mengenal kata fitrah, yang berarti bahwa dari asasinya, 
manusia itu memang cenderung untuk berperilaku seperti apa yang diniatkan. 
Oleh karena itu pandangan agama tentang perilaku, baik perilaku lahir 
maupun batin, perlu dikedepankan sebagai suatu konsep untuk memahami 
watak dan kecenderungan dasar manusia untuk berperilaku. 

Adapun pandangan agama terhadap HIV/AIDS dapat kita lihat dari sisi, dari 
sudut pandang sejarah dan ilmu pengetahuan. 

1. Tinjauan Historis 

Pada dasarnya manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling 
sempurna dari semua ciptaan Tuhan. Manusia juga dibekali aka! budi 
serta bentuk tubuh yang dapat dipergunakan untuk menjalani hidupnya 
sesuai dengan apa yang diharapkan penciptanya. Tetapi manusia juga 
mendapat kebebasan dari sang pencipta untuk melaksanakan keputusan 
dan tindakan dalam hidupnya. 

Pemanfaatan fungsi alat tubuh serta penyaluran keinginan yang 
berlebihan di Iuar hasrat yang sewajarnya seringkali membawa bencana 
yang tidak diharapkan oleh manusia itu sendiri. Perilaku seksual yang 
menyimpang dari nilai moral dan/agama merupakan salah satu contoh 
yang menjadi media penularan HIV. 

2. Tinjauan Ilmu Pengetahuan 

Kemajuan lmu 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 negatif. Kemjuan IPTEK sccara langsung 
atau tidak langsung telah menimbulkan perubahan pola dan gaya hidup, 
dimana pada akhirnya merubah gaya perilaku manusia. Banyak manusia 
yang lari dari nilai-nilai agama, dan merubahnya dengan pola dan gaya 
hidup serta faharn baru ("new morality") yang memperbolehkan segala
galanya, kemudian mcngakibatkan masya1·akat menjadi kehilangan 
pegangan moral. Hal tcrsebut menjadi salah satu penyebab timbulnya 
kebebasan perilaku seksual dalam masyarakat dan menjadi penycbab 
penularan HIV /AIDS. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus HIV/AIDS banyak terjadi di 
negara yang mengalami dckadensi moral. Pada negara dimana ajaran 
agama, lembaga perkawinan masih dipegang teguh ole.h masyarakatnya 
maka tingkat epidemik HIV relatif lebih kecil. Namun hal ini tidak dapat 
dijadikan jaminan selamanya, mengingat cara penularan HIV/AIDS 
sudah sangat universal, artinya sudah tidak memandang lagi perbedaan 
bangsa, suku, agama dan budaya. 

Hal ini mengisyai:atkan bahwa ajaran agama merupakan benteng yang 
tangguh bagi orang-orang yang mentaatinya dalam menangkal penye
baran HIV/AIDS. Usaha yang efektif untuk penanggulangan HIV/.{\.IDS 
ialah dengan mengembalian perilaku manusia kepada periiaku agamis, 
di samping penyuluhan dan penerangan mengenai HIV/AIDS kcpada 
masyaraka t. 



B. PANDANGAN AGAMA BUDHA TENTANG HIViAIDS 

Alam semesta menurut agama Budha, selalu dalam keadaan berubah dan 
menjadi. Selalu terjadi perubahan dari satu keadaan menjadi satu keadaan yang 
lain. Bagi makhluk yang mempunyai pikiran dan pemasaran, karena ketidaktahuan 
(avijja), maka arus perubahan itu dirasakan tidak memuaskan, menyakitkan dan 
merupakan penderitaan (dukkha). 

Dalam Empat Kesunyataan Mulia (cattari ariya saccani/catur arya satyani) 
apa yang dinamakan dukkha (disebut juga problema/masalah) adalah: kelahiran, 
usia tua, sakit, mati, sedih, ratap tangis, gelisah, berkumpul dengan yang dibenci, 
berpisah dengan yang dicintai, berhubungan dengan sesuatu yang tidak disukai dan 
tidak memperoleh sesuatu yang didambakan. Secara singkat dapat dikatakan 
bahwa lima kelompok komponen makhluk hidup (pancappadakkhanda, yang tcrdiri 
dari jasmani, kesadaran, pencernaan, pikiran dan perasaan) adalah penderitaan. 
Kutipan dari Dhamma-cakkappavattana Sutta ini inengenai Kesunyataan Mulia 
yang pertama, menjelaskan hakekat dari segi manusia : kelahiran (jati), usia tua 
Gara), dan kematian (marana) adalah penderitaan yang wajar (dhammata) dan 
tidak dapat dielakkan (svabhavadukkha) selagi masih proses kamma/karma, 
sedangkan penderitaan lainnya (pakina-dukkha) dapat dilenyapkan/dikurangi 
antara lain dengan mengusahakan perbaikan kondisi kelahiran dan kesehatan. 

1. Makhluk hidup 

Apa yang disebut makhluk hidup dalam agama Budha hanyalah terdiri 
dari lima kelompok komponen psiko-fisik yang masing-masing komponen 
berbeda, namun tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu 
kelompok-kelompok : jasmani, kesadaran, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran 

dan perasaan. 

Manusia adalah jalinan kegiatan yang saling berkaitan dari kelompok
kelompok komponen tersebut. Mereka adalah suatu proses jasmaniah
rohaniah (psycho-physical proces), satu keseluruhan jiwa dan raga sehingga 
selalu terdapat dua aspek kehidupan atau bidang kegiatan yang berlainan dan 
saling mempengaruhi satu sama lainnya. Kedua aspek itu adalah : 





a. Bidang Jasmaniah (rupakhanda, fisik) 

Jasmani merupakan aspck pasif dari hidup (uppattibhava) scbagai akibat 
perbuatan dari hidup yang lalu ijanaka kamma) dan memiliki keadaan 
serta sifat-sifat genetik yang diturunkan dari kedua orang tua (hercditer). 

b. Bidang Rohaniah (namakhanda, moral spiritual) 

Rohani terdiri dari kelompok-kelompok : perasaan, pencerapan, bentuk
bentuk pikiran dan kesadaran, dan merupakan aspek aktif dari hidup 
(kamma bhava) dengan sifat-sifat dan kecendcrungan-kecenderungan 
yang diperoleh dari hidup yang lalu dan lingkungan hidup yang sekarang. 
Maka dalam bidang rohaniah ini, manusia itu mempunyai daya pikir dan 
mampu mengambil keputusan, mempunyai kuasa untuk menerima dan 
menolak, memilih hal-hal yang baik untuk dirinya. Dia dapat merubah 
lingkungannya menurut kebutuhannya atau menycsuaikan diri terhadap 
lingkungan dengan mcmahami lingkungan tersebut. 

2. Tujuan hidup 

Tujuan hidup adalah menghilangkan penderitaan (dukkha) secara total 
untuk mendapatkan keselamatan serta kehahagiaan yang abadi. Tujuan hidup 
ini dapat dicapai dengan berdasarkan pada pengemhangan jasmani dan 
rohani ketingkat yang luhur menurut jalan yang ditunjukkan oleh sang Budha. 
Jasmani manusia terdiri dari panca maha bhuta, lima unsur yang dapat 
berkembang, yaitu : 

a. Pathavi-dhatu, yaitu unsur ekstensi, yang menyebabkan kepadatan, 
d~ebutdengan lambang tanah 

b. Apo-dhatu, yaitu unsur tarik menarik (kohensi), disebut dengan lambang 
air. 

c. Tejo-dhatu, yaitu unsur tanah, kalorisitas, disebut dengan lambang api 

d. Vayo-dhatu, yaitu unsur gerak, disebut dengan lambang angin 

e. Akasa-dhatu, yaitu unsur ruang, dimana unsur lainnya berada, disebut 
dengan lambang ruang. 

Unsur-unsur tersebut di atas berkembang dan memhentuk jasmani 
karena kekuatan karma (karmic force) dari hidup yang lalu (janaka kamma), 
sesuai dengan hukum karma yang merupakan aspek dari hukum Dharma 
(Dharma Niyama dikenal sebagai hukum alam) yang mengatur dan 
menguasai alam semesta dengan mutlak. Jasmani ini tumbuh dan 



berkemhang didukung oleh makanan (arha) yang merupakan unsur panas/ 
kalori (unha), untuk kegiatan dan untuk menjaga suhu tubuh yang sesuai. 
Disamping itu diperlukan udara (oksigen) untuk proses metabolisme tersebut 
di atas dan dirangsang daya hidupnya (rupajivatindriya) oleh keinginan
keinginan (cetana) yang timbul karena kontak indria dengan objek yang 
bersangkutan. 

Perkembangan jasmani sifatnya terbatas, merupakan kesejahteraan dan 
kesehatan jasmani, sedangkan perkembangan rohani tidak terbatas sehingga 
dapat mencapai nibbana. Kegiatan rohani didukung oleh jasmani. Tanpa 
jasmani yang sehat perkembangan batin (bhavana) akan terhalang. Oleh 
karena itu dalam agama Budha kesejahteraan dan kesehatan jasmani bukan 
hanya untuk menikmati hidup, melainkan yang terpenting ialah untuk 
kehidupan rohani dalam menuju ke arah lenyapnya dukkha secara total. 

Kesehatan adalah salah satu dari lima unsur yang diperlukan dalam 
perjuangan hidup, sebagaimana tersurat dalam Anguttara Nikaya V, 53 dan 
153, yaitu : Keyakinan kepada Budha, sehat dan sejahtera, jujur, senantiasa 
bersemangat aktif dan diberkahi pengertian mengenai timbul dan lenyapnya 
sesuatu. Sukha Vagga-Dhammapada menguraikan : "Kesehatan adalah 
keuntungan yang terbesar, kepuasan adalah kekayaan yang terbesar, 
kepercayaan adalah dasar persaudaraan yang terbaik, Nibbana adalah 
kebahagiaan yang tertinggi". Jadi jelaslah bahwa keluarga sehat, bahagia dan 
sejahtera merupakan tujuan dan idaman bagi setiap keluarga. 

3. Pesan-pesan Baku 

"Orang yang tidak puas dengan isterinya, lalu berhubungan dengan wanita
wanita pelacur, serta terlihat bersama-sama dengan isteri orang lain, inilah 
awal penderitaan". 

"Ia yang menyerahkan dirinya pada wanita-wanita (dengan bergantian 
pasangan), minuman-minuman keras, perjudian serta menghambur
hamburkan apa yang diperolehnya dengan susah payah, inilah awal 
penderitaan". 

(Parabhava Sutta) 

"Sungguh bahagia hidup tanpa penyakit di antara orang-orang yang terkena 

penyakit". 

(Dhammapada 198) 



"Siapa yang merawat orang sakit berarti merawat saya". 

(Bhesajjakhanda) 

"Sakit (dukkha-dukkha) adalah suatu penderitaan, alangkah baiknya apabila 
dicegah sedini mungkin". 

(Dhammacakkapavattana Sutta) 

"Makan secukupnya sesuai kebutuhan berarti menunjang kesehatan dan 
aktivitas kerja". 

(Vijjacaranasampanno, Budhanussati, Ovada Patomokkha) 

"Obat untuk menyemhuhkan penyakit, memulihkan tenaga dan demi 
kelangsungan hidup". 

(Paccavekkhana, Vinaya Pitaka) 

"Peristiwa hamil dan melahirkan sebaiknya dibatasi, karena hamil dan 
melahirkan adalah penderitaan yang berat". 

Mahatanhasankaya Sutta, Majjhima Nikaya) 

"lbu menyusui setelah melahirkan memelihara anaknya dengan darahnya 
sendiri. Darah dalam Arya Vinaya adalah istilah untuk air susu ibu". 

(Mahatanhasankaya Sutta) 

"Merawat anak adalah salah satu berkah termulia". 

(Sangala Sutta, Khuddhaka Nikaya) 

"Saya tidak akan buang air besar, buang air kecil atau meludah pada 
tanaman-tanaman hijau dan ke dalam air (yang digunakan umumnya) 

(Vinaya Sekhiyavatta No. 74, 75) 

"Berdiam di tempat baik adalah sehat, merupakan berkah termulia". 

(Mangala Sutta, Khuddhaka Nikaya) 

4. Pedoman Motivasi Dalam Bahasa Agama Budha 

Keprihatinan pada penderita merupakan tema sentral dalam agama 
Budha dan salah satu bentuk penderitaan adalah terkena penyakit. Setiap 
penyakit tidak datang sendirinya, apa yang dialami oleh seseorang 
berhubungan dengan cara hidup, perilaku dan pengaruh lingkungannya 



sekarang; namun nasib seseorang berhubungan dcngan apa yang pernah 
diperbuat olehnya dalam kehidupan yang terdahulu. Menurut ajaran Budha, 
perbuatan baik dan buruk pra kehidupan sebelumnya ikut mcnentukan 
kesehatan seseorang, "Scsuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang 
akan dipetik" (Samyutta Nikaya I, 227). Hubungan sebab akibat moral ini 
dikenal scbagai hukum Karma. 

Pada hakekatnya setiap orang menentukan jalan hidupnya sendiri. 
"Sesunguhnya para siswa, setiap makhluk adalah pemilik yang bertanggung 
jawab atas perbuatannya sendiri, ia menjadi ahli waris dari perbuatannya ia 
terikat, serta perbuatannya juga merupakan perlindungannya. Apa saja yang 
diperbuatnya, baik atau buruk, begitu pula yang ditawarkannya" (Anguttara 
Nikaya X, 21 :205). 

Ketika dunia tersentak dengan munculnya AIDS, mudah saja orang
orang menyalahkan si penderita. AIDS erat dengan perilaku seksual yang 
tercela, tetapi ternyata AIDS berkaitan erat dengan menjangkiti siapa, 
termasuk bayi yang belum tahu apa-apa. Mereka memerlukan bantuan dan 
tuntunan, kita diingatkan pada riwayat seseorang bhikkhu yang terserang 
diare yang berat dan dijauhi oleh teman-temannya. Budha sendiri turun 
tangan merawatnya dan ia bersabda : "Barang siapa yang merawat orang sakit 
berarti merawat sang Bhagava" (Maha Vagga VIII, 26 : 3). 

Salah satu kebutuhan orang sakit adalah tuntunan rohani "Bilamana 
badanmu sakit, jangan biarkan pikiranmu juga menjadi sakit. Demikianlah 
hendaknya engkau melatih dirimu sendiri". (Samyutta Nikaya XXII, I : 1). 

Suppabudha beruntung mendapat petunjuk Budha sebelum maut 
merenggutnya. Demikian pula Vakkhali. Penyakitnya sendiri tidak berkurang, 
tetapi yang penting adalah bagaimana menuntun si penderita agar memiliki 
ketabahan dan ketahanan menanggung penderitaan itu, seraya melatih diri 
untuk memperbaiki karmanya. 

Pengamanan Diri dari AIDS 

a. Menghindari hubungan seksual di luar nikah, apakah itu homo maupun 
hetero-seksual. Penganut Budha yang taat hanya mengenal satu 
pasangan, pantang berhubungan dengan orang Iain. Dalam Parabhava 
Sutta sang Budha bersabda sebagai berikut : 
"Orang yang tidak puas dengan isterinya sendiri, berhubungan dengan 
wanita-wanita pelacur, serta terlihat bersama-sama dengan isteri orang 



lain, inilah awal penderitaan". (Apaya Mukha, Anguttara Nikaya IV 
287). 

Dalam sutta yang sama disabdakan : 
"Ia yang menyerahkan dirinya pada wanita-wanita (dengan bergantian 
pasangan), minum-minuman keras, perjudian serta menghambur
hamburkan apa yang diperolehnya dengan susah payah inilah awal 
penderitaan ". 
(Apaya Mukha, Anguttara Nikaya IV : 287) 

Menghindari perbuatan asusila adalah salah satu dari disiplin moral 
agama Budha. Berulang kali kita bertekad : "Kamesu micchacara 
veramani sikkhapadam samadiyami", yang artinya aku bertekad akan 
melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. 

Sabda sang Budha : "Perzinahan, melakukan sendiri, menganjurkan, 
mengizikan, ini membawa orang ke neraka, ke alam binatang, ke alam 
setan, sekurang-kurangnya menjadikan orang itu akan dimusuhi 
lingkungannya". 
(Angguttara Nikaya VII, 4 : 4) 

b. Menghindari hubungan seksual dengan mitra yang sudah mengidap HIV 
atau patut diduga telah tertular AIDS. Bagi pasangan yang tidak dapat 
mengendalikan diri, penggunakan kondom merupakan suatu keharusan. 
Ketika ada sorang laki-laki yang tidak dapat menahan nafsu birahinya 
sehingga ia ingin memotong alat kelaminnya sendiri, Budha 
mengajarkan: "Daripada engkau memotong alat kelaminmu, lebih baik 
engkau memotong pikiranmu. Pikiran adalah komandan, bila ia berhenti 
dengan sendirinya tidak ada lagi pengikutnya. Bila pikiran sesat itu tidak 
dihentikan, apa pula gunanya memotong alat kelamin ?". (Sutra 42 
Bagi an). 

c. Wanita yang rnengidap HIV hendaknya jangan hamil karena bisa 
menular virus HIV kepada janinnya. 

d. Mereka yang memiliki resiko tinggi tertular AIDS, khususnya orang yang 
berganti pasangan, yang bergaul dengan pria/wanita tuna susila, dan 
pecandu suntikan narkotika, sebaiknya tidak menjadi donor darah, 
karena transfusi dapat menular virus HIV. 



e. Mcnghindari pemakaian pisau cukur, gunting kuku, sikat gigi milik orang 
lain, atau jarum dan alat tusuk lain (pada akupunkur, tato, tin<lik) yang 
bekas dipakai oleh yang mungkin mengidap HIV. 

Bagi mereka yang memiliki resiko tinggi terkena AIDS dianjurkan untuk 
memeriksakan darahnya secara teratur, paling sedikit setiap 3-6 bulan sekali, 
demi keselamatan pasangan seksualnya. "Dalam melindungi diri sendiri, 
seseorang melindungi orang lain, seseorang diri sendiri" demikian kita 
diajarkan oleh Budha". (Samyutta Nikaya XLVII, 19) 

Perlu diketahui HIV tidak mudah menular seperti virus influensa. AIDS 
tidak ditularkan karena hidup serumah dengan penderitanya sepanjang tidak 
berhubungan seks. Berjabatan tangan, bersenggolan dengan penderita, 
menyentuh pakaiannya, makan dan minum bersama atau berenang bersama
sama tidak akan menyebabkan ketularan. Penularan tidak akan terjadi karena 
bersin atau batuk; tidak juga karena gigitan nyamuk dan serangga lain. 
Pengetahuan ini seharusnya melapangkan hati kita untuk tidak mengucilkan 
penderita AIDS. Sekaligus kalau penderita itu seorang tuna susila. Betul 
Budha melarang perzinahan atau perbuatan asusila dan ia menamakan orang
orang tuna susila itu sebagai sampah masyarakat, tetapi ia tidak pula 
membenarkan orang menaruh benci apabila sampai menghina seorang 
pelacur. Bahkan Budha tidaklah segan mengunjungi seorang pelacur untuk 
menuntun dan menyelamatkannya. Salah satunya terkenal adalah Ambapali. 

Kita tahu mengenai adanya penyakit yang menular seperti juga kejahatan 
dapat menular. Sebaiknya, orang-orang suci melihat bahwa kebajikanpun 
dapat menular; kebijaksanaan dan pengetahuan dapat ditularkan. 
Sebagaimana halnya kebajikan, kita dapat berpikir tentang kesehatan yang 
seharusnya juga ditularkan. Setiap orang ingin terbebas dari penyakit. 
Keinginan tersebut hanya mungkin terpenuhi apabila yang bersangkutan telah 
melaksanakan kewajibannya dengan baik, yaitu aktif memelihara 
kesehatannya sendiri, berperilaku sesuai dengan norma-norma kesehatan dan 
tidak mengabaikan kebajikan. 



BABV 

KONSELING PENANGGULANGAN HIV/AIDS 

A. PENGERTIAN DAN TUJUAN KONSELING 

Definisi umum dari konseling adalah : 

Suatu bentuk wawancara (dengan tatap muka) untuk menolong 
(membantu) orang lain memperoleh pengertian yang lebih baik mengenai 
dirinya dalam usahanya untuk dapat memahami dan mengatasi permasalahan 
yang sedang dihadapinya. 

Definisi konseling menurut Wolberg ialah : 

Suatu bentuk individu dimana klien dibantu untuk lebih dapat mengerti 
dirinya secara lengkap, agar ia dapat memperbaiki penyesuaian diri, dapat 
mengatasi kesulitan dalam lingkungan atau penyesuaian diri. 

Asumsi yang ada dalam konseling ialah bahwa : 

Klien adalah orang normal, klien mempunyai kemampuan atau potensi 
untuk mengembangkan diri, sedangkan orang lain hanya menjadi fasilitator. 

"Konseling" mempunyai persamaan arti dengan psikoterapi. Hanya saja, 
biasanya istilah psikoterapi digunakan untuk menunjukkan bahwa pasien 
menderita penyakit atau gangguan yang agak berat, sedangkan istilah 
konseling digunakan untuk menunjukkan bahwa "klien" yang dihadapi tidak 
begitu berat gangguan keseimbangannya, bahkan klien biasanya (dalam 
penggunaan istilah konseling) adalah yang normal. (J adi bukan istilah 
"pasien" yang dipakai). Istilah bimbingan biasanya digunakan untuk 
menunjukk<m suatu kegiatan yang sifatnya preventif, untuk menghindari 
terjadinya masalah. Misalnya bimbingan (penerangan) tentang akibat-akibat 
buruk dari rokok, narkotik, alkohol untuk mencegah terjadinya penyalah
gunaan. Jadi bimbingan dilakukan sebelum/untuk mencegah terjadinya 
masalah. 

Meskipun secara teoritis penggunaan istilah bimbingan, konseling, dan 
psikoterapi sudah disepakati, namun dalam praktek ketiganya saling berkaitan 
dan tumpang tindih. 



B. PERUBAHAN SIKAP DAN TAHAP-TAHAP PROSES KONSELING 

Orang yang memerlukan konscling 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 menentukan suatu pilihan, misalnya apakah ia akan melanjutkan studi 
atau menikah. 

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 
lebih siap membuat pilihan. Perubahan ini kadang-kadang terjadi cepat, 
misalnya dalam suatu pertemuan, tapi dapat juga lambat dan membutuhkan 
waktu setelah 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 a man un tuk 
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 
memperhatikan 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 mengikuti 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 harus 
disingkirkan. 

b. Tahap awal : disini klien menyatakan rnasalah konselor mencari data 
tentang latar belakang masalah klien. Pada tahap ini hams diusahakan 
saling perdaya antara klien dan konselor (memhina "rapport"). Melalui 
wawancara konselor dapat mengetahui perasaan, sikap, dan jalan pikiran 
klien. 

c. Tahap eksplorasi : mempakan lanjutan dari proses yang 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, ta pi melaksanakan "self-evaluation", dengan ban tu an 
konselor, emosional insight klien timbul dan klien menentukan 
keputusan. 

C. EKSPRESI PERASAAN KLIEN DAN REFLEKSI OLEH KONSELOR 

Dalam tahap awal atau eksplorasi seringkali terjadi bahwa klien menunjukkan 
perasaan-perasaan marah, kesal, atau sedih. 

Ekspresi perasaan negatif klien perlu dirangsang oleh konselor dengan 
refleksi. Refleksi ialah pemantulan dari apa yang dikatakan oleh klien, 
Refleksi dapat dilakukan terhadap isi pembicaraan klien, dapat pula atas 
perasaannya. Tidak semua kasus hams diperlakukan sama dalam soal 
ekspresi perasaan negatif. Ada kalanya hal ini berakibat buruk, misalnya jika 
klien dapat 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 
sebaiknya saya sarankan anak saya untuk memutuskan saja hubungannya 
dengan pacarnya itu, bagaimana ............... , ", maka respons 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 
rnemberikan alternatif pilihan. 



D. AKSEPTANSI DAN EMPATI SEBAGAI PRASYARAT UNTUK 
DAPAT MENGADAKAN REFLEKSI DENGAN BAIK. 

Tclah dikemukakan di atas bahwa konseling didasarkan alas pendekatan 
humanistik, yaitu pendckalan psikologi yang dilandasi pada keyakinan bahwa 
manusia pada dasarnya adalah baik, mempunyai potensi untuk mengembang
kan diri, mempunyai kcbebasan untuk menentukan. memilih bagi dirinya 
sendiri, dan mempunyai kcunikan. Scjalan 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 pcrasaan klien, tanpa terbawa oleh masalah dan perasaan 
klien sehingga ini akan tetap objektif. 

Banyak ha! yang tidak diketahui dari klien, yang perlu dicari dan 
dipahami melalui pertemuan, interview, dan hubungan konseling yang baik. 

Respons konselor hendaknya disesuaikan dengan situasi dan masalah 
konseling. Seperti telah dikemukankan di atas, respons konselor bisa sangat 
direktif (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. Mengadakan refleksi isi pembicaraan klien 
5. Mengadakan refleksi perasaan 
6. Mengadakan eksploitasi eksternal 
7. Mengadakart eksploitasi internal 
8. Mengadakan evaluasi 
9. Memberi nasehat 



r;i · Diantara respon-respon ini yang dianjurkan untuk banyak dilakukan 
dalam konseling ialah no. 2, 4, 5, dan 6~ sedangkan yang tidak dianjurkan 
ialah no. 3, 6, 8 dan 9. 

Tergantung masalahnya, maka konselor dapat berpcran scbagai seorang yang 
memberi "diagnosa resep" kepada kliennya, berperan sebagai "konselor", 
atau sebagai "ahli". 

Konselor yang berperan sebagai pemberi "diagnosa-rcsep" adalah seorang 
konselor yang tidak banyak mendengarkan apa yang dikatakan oleh klien, 
dan hanya menyelenggarakan hubungan komunikasi satu arah : klien 
bertanya dan minta nasehat, konselor (biasanya doktcr) menjawab dengan 
anjuran yang menurut pendapatnya baik untuk dilaksanakn klien. 

Konselor yang berpera~ 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
internal dan refleksi. 

Konselor yang berperan sebagai pcmberi "diagnosa-resep" tidak dianjurkan 
dalam konseling (Rogers) oleh kedua 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 mengenai masalah ini. Untuk memastikan 
apakah seorang sebaiknya memilih menjalani operasi atau pengobatan, lebih 
tepat bila dilakukan peran konselor sebagai "konselor". 

Untuk masalah yang terakhir ini, keterlibatan klien sebagai orang yang akan 
menjalani operasi atau pengobatan harus lebih diperhatikan. Klien harus 
dapat menerima apa yang disarankan, dan diharapkan agar klien benar-benar 
akan melakukan saran tersebut. Karena itu respons dalam konseling 
sebaiknya perasaannya maupun pendekatannya. 

E. 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. 
d. Mempunyai daya observasi yang tajam dan kemampuan verbal. 
e. Terbuka 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, menyadar.i dan dapat menerima 
kekurangan maupun kelebihan yang ada pada dirinya. 

Konselor yang peka akan kebutuhan orang lain akan cepat dan mudah 
membaca isyarat non-ver_bal 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. 

F. 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 
4. Persyaratan kepada publik 
5. Kerahasiaan 
6. Kesejahteraan klien 
7. 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 rnenjadi tanggung 

jawabnya. 



Konselor juga diharapkan mempunyai pengertian mengcnai srandar 
moral dan legal yang berlaku dalam masyarakat, baik di lingkungannya 
sendiri, maupun di lingkungan klien. Hal ini akan memberikan dampak yang 
besar pada klien maupun pada konselor yang akan membcrikan nasehat 
kepadanya. 

Kerahasiaan klien harus dijaga. Bila klien seorang wanita yang sudah 
menikah maka kalau hanya dikenakan memanggil suaminya untuk melakukan 
aloanamnesis apabila diijinkan oleh klein tersehut. Karena dalam teori 
humanitik sebagai konselor kita diharapkan dapat menghargai privacy yang 
diinginkan klien. Kerahasiaan ini" mungkin bisa bertentangan dengan 
kepentingan umum, akan tetapi bagaimanapun juga konsclor harus dapat 
tetap menjaga kerahasiaan sekaligus juga melindungi kepcntingan umum. 
Kerahasiaan ini juga hams diperhatikan bila konselor akan mcnulis hasil 
konselingnya untuk media massa atau publikasi ilmiah. Kerahasiaan klicn 
harus diperhatikan, tidak saja dengan mcngganti narna kliea, tapi juga 
merubah data lain agar sulit dikenali. 

Dalam menjalankan tugas, hubungan dengan profesi lain p~rlu dipelih.:i.ra 
dan dijaga. Jangan saling menjatuhkan atau berebut lahan antara profesi yang 
satu dengan yang lain. Kerjasama hendaknya ditujukan untuk kesejahteraan 
klien, atau program yang tengah dilaksanakan. Antar profesi harus saling 
menghargai dan sa!ing belajar. 

Hubungan dengan klien hendaknya merupakan hubungan yang bcrtujuan 
untuk membantu. Konselor hendaknya secara sadar mcnjaga 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 klien 
(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, disarnping itu perlu tenaga yang mampu 
mernberikan konseling. Maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
pelaksanaan konseling penanggulangan AIDS adalah : 

Konseling adalah merupakan bagian yang sangat vital dari scrnua strategi 
untuk program pcncegahan dan pcmhcrantasan AIDS. Karen:\ Iida k 
hanya mcnolong mereka-mcreka yang sudah lerinfcksi tclapi juga 
mcncegah mcnulamya infcksi HlV. 



Konseling hams terintegras di dalam semua pemeriksaan HIV, skrining, 
dan program perawatan medis. Konseling yang merupakan bagian 
internal dari semua program perawatan kesehatan dan semua kegiatan 
pencegahan dan pemberantasan HIV. 

Banyak orang yang perlu dilatih keterampilan untuk melakukan 
konseling. Program latihan baru untuk konseling harus dilembaga,kan. 
Program konseling yang ada hams termasuk latihan tentang infeksi HIV 
dan AIDS. 

G. FUNGSI UTAMA KONSELING 

Pencegahan 

Konseling sangat bermanfaat dalam upaya infeksi HIV dan penularannya 
kepada orang lain. Lima langkah utama dalam konseling pencegahan : 

1. Amati apakah tingkah laku seseorang atau kclompok yang termasuk 
dalam risiko tinggi terkena infeksi HIV. 

2. Bekerjasama dengan orang-orang untuk menolong mereka agar 
mereka mengerti dan menyadari resiko-resiko akibat perilaku 
mereka. 

3. Rangkuman bersama bagaimana cara hidup dan penampilan mereka 
diri mereka yang berkaitan dengan perilaku tersebut. 

4. Bantulah mereka dalam merumuskan potensi mereka untuk 
membah perilaku. 

5. Bekerjasama dengan orang-orang untuk menyakinkan agar mau 
menerimaperubahan perilaku 

Dalam suatu kehidupan atau kelompok sosial, perilaku berisiko 
tinggi dipengamhi oleh berbagai faktor. Tekanan kelompok tertentu 
dengan cara tertentu misalnya melalui tekanan keuangan adat istiadat 
atau kepercayaan tentang hal-hal yang dapat diterima dan diharapkan, 
dan rendahnya pengetahuan tentang resiko yang diperoleh seseorang 
pada situasi tercentu, dapat mempengamhi seseorang berperilaku resiko 
tinggi. 

Pada konseling pencegahan perlu memasukkan beberapa pendidikan 
dasar kesehatan. Pendidikan kesehatan seyogyanya sesuai kebutuhan 
seseorang, apa manfaatnya dan akan lebih baik lagi apabila dibahas 
secara mendalam dalam suatu diskusi. Selain daripada itu konseling 



pcnccgahan bcrtujuan untuk 11u.:rang..,:111~ ~cst·oranµ atau kl.!lompok 
mcncntukan pilihan tentang g.aya hid11p nH.:rL'ka c.lan tanµgung jawahnya. 

Konscling akan lcbih ckklif apahila c.lihcrikan s.;carn kon~i-.tcn 
kcpada seseorang atau kclompok. /\pahila masih tcrdapat pcrhcdaan 
pendangan antara konsclor dan klicnnya dan tidak ada rasa mcmpcr
cayai, maka pesan-pcsan pc1H.:cgahan yang ingin disampaikan akan 
kchilangan makna. 

Pencegahan Pertama 

Konseling pencegahan pcrtama adalah diLujukan kcpada kclompok 
orang-orang yang bercsiko tinggi Lcrkcna infcksi HIV tctapi 1111..!rcka 11dak 
menyadari bahwa mcrcka tclah tcrkcna inrcksi. Bcbcrapa diantara 
mereka mungkin menyadari hahwa mcrcka dalam bahaya; sclchihnya 
sama sekali tidak menyadari rcsiko/hahaya yang mcngancam akibat 
perilaku mereka. 

Konseling pencegahan pcrtama hcndaknya mcnyoroti sccara garis 
besar dan mendiskusikan pcrilaku yang mcndorong timhulnya rcsiko 
terkena infeksi HIV, dan mcnjclaskan cara-cara pcruhahan pcrilaku 
seseorang secara bertahap. Pada suatu kdompok masyarakat, scjumlah 
orang dan kelompok mungkin dalam ancarmrn bahaya. Pclacur (\VTS) 

dan para pclanggan, orang-orang laki-laki dan pcrcmpuan yang herganti
ganti pasangan laki-laki homoscks, pc1H.h.~rita hacmofilia dan orang yang 
bisa menggunakan narkotik dengan earn suntik aclalah kdompok orang
orang yang memerlukan pcrhat ian khusus. 

Dalam hubungan ini, anggota militcr, pcngcmudi truck dan pckerja 
musiman yang menghabiskan scbagian waktunya jauh dari rumah, clan 
para r~maja yang tidak dapat mcngcndalikan diri untuk menikah. dapat 
berpenlaku yang beresiko di dalam kchid111rnn mcrcka schari-hari. 

Setiap kelompok mcnunjukkan pcrhcdaan dalam mcndapatkan 
resiko terkena infeksi HIV : Bar, Klub-kluh malam, rumah sakit, pusat 
rehabilitasi penderita narkotika, komplcks milit\!r, sckolah, kluh kaum 
muda, dan klum olah raga dapat mcnyclcnggarakan konseling atau 
setidaknya menginformasikan kcpada masyarakat dimana jasa konscling 
dapat diperoleh. 

Pencegahan Kedua 

Bagi orang-orang yang clikctahui atau dicurigai tcrkcna HIV. 
konseling hendaknya men itikberatka n 1)acla akiba t-a}.; ibat yang 



ditimhulkan infeksi HIV dan cara pcn~cgahan pc11ularan infcksi 11 IV. 
Konseling ini hendaknya dilakukan c.lala111 suao.;ana yang mcnycnan,ekan 
dan penuh pengcrtian, menitikbcratkan pac.la kc.:hutuhan orang-orang 
yang terkcna infeksi, apa langgung jawah mcrcka tcrhac.lap kcschatan 
dan kcscjahteraan pasangan kcncan mcrl'ka. 

Rujuan hagi orang terkcna infcksi 1-1 IV oleh Puskcsmas, labora
torium, rumah sakit dan instansi atau organisasi Jain sangat dipcrlukan. 
Para karyawan instansi pclayanan ke!schatan ini hcndaknya dapat 
memberikan informasi kcpada masyarakat yang mcmhutuhkan jasa 
konseling dan dimana mereka dapat mempcrolehnya. Ml!reka juga 
dituntut siap membantu orang-orang atau klicn mcncmukan jasa 
konseling yang secara fisik maupun sosial tcrjangakau dan dirasakan 
cocok untuk mcreka. 

Hasil yang diharapkan dari penccgahan kcdua adalah semua yang 
bersifat motivatif sebagaimana pada upaya pc1icegahan utama. I3cbcrapa 
orang didiagnosa terkena infcksi HIV hiasanya herpindah dari satu 
tempat ke tempat yang lain untuk bcrjumpa dcngan tcmannya agar 
memperoleh dukungan moril dan perhatian dalam upaya mcreka 
mengendalikan rasa ketakutan yang bcrlchihan tcrhadap AIDS. 

Mereka mungkin enggan bcrpcran scrta dalam proses konseling 
ataupun enggan melakukan tindak lanjut konseling apahila tidak 
dilakukan langkah-langkah yang krcatif untuk mcmacu mercka dan 
merangsang mereka akan arti pcntingnya serta manfaat konseling. 

Dalam konseling penccgahan kcdua pertanyaan seputar cara 
penularan HIV melalui hubungan scks pcrlu mcmpcrolch jawahan yang 
sejelas-jel.isnya. Suatu hal pcnting adalah mcmhatasi atau mcngurangi 
pasangan kencan perlu bcnar-hcnar ditckankan. Pcnggunaan kondom. 
cara hubungan kelamin yang aman kirany<' pcrlu c.lidiskusikan. Hal yang 
sama, kebutuhan untuk mcng-informasikan kcpada pasangan kcncan 
yang sekarang dan S\!belumnya tcntang kemungkinan tcrkcna infeksi 
HIV, perlu dibicarakan dengan berbagai cam pcndekatan. 

Konseling juga perlu menemukan bahwa orang yang terinfeksi 
dilarang menjadi donor darah atau menggunakan jnrum suntik bcsama 
ataupun alat pengambilan darah/contoh kulit lainnya. Pecandu narkotika 
dengan cara suntik ser~ng mempunyai atau mcmiliki tcman-teman yang 
berperilaku sama. Tckanan yang kuat dari tcman-tcmannya agar 
melanjutkan praktek yang hcrisiko tinggi sering dijumpai dan ini pcrlu 
mendapat perhatian. Hal ini sama, kcsulitan nH.:njangkau clan hckerja-



sama dengan pecandu narkotik melalui suntikan adalah mereka takut 
dihukum atau ditolak oleh keluarganya yang biasanya tidak mengetahui 
perilaku pecandu narkotika. 

Penularan melalui janin kiranya patut diwaspadai. Pada kasus wanita 
hamil pertanyaan yang timbul adalah seberapa jauh pengaruhnya 
terhadap kehamilan dan bagaimana pandangan dari aspek budaya, 
keluarganya dan aspck medis kiranya perlu dipertimbangkan. 
Pencegahan untuk kehamilan herikutnya perlu didiskusikan Iebih lanjut. 

H. DUKUNGAN KEJIWAAN/PSIKOLOGIS 

Orang-orang yang diagnosa terkena HIV dan penyakit akibat HIV 
termasuk AIDS dan sejenisnya sering dihadapkan pada masalah serius 
yang justru memerlukan dukungan morildan tindakan nyata. 

Ketidaknyamanan akibat penyebaran infeksi, isolasi fisik, perawatan 
di rumah sakit, diskriminasi di dalam masyarakat atau keluarga, 
kehilangan perumahan, pendidikan yang terhenli, masalah keuangan, 
pengaruh penyakit terhadap tubuh, penyakit yang terus berkembang, 
kehilangan hubungan kerja, rasa mudah tersinggung, mudah marah, rasa 
kesepian dan tertekan kesemuanya perlu didiskusikan. 

Masalah yang dihadapi mungkin silih berganti antara orang-orang 
yang terkena infeksi dan cara perawatannya. Kenyataannya, mereka tidak 
tetap dan tidak selamanya dapat diduga, sehingga dapat menimbulkan 
tekanan kejiwaan dan tekanan fisik. 

Konseling yang mendukung seringkali dapat menolong dalam 
mengidentifikasikan keadaan yang bakal dan mungkin terjadi serta 
membantu orang-orang untuk merencanakan apa yang terbaik bagi 
mereka. Apabila ha! ini tidak mungkin, konseling yang mendukung 
hendaknya dapat membantu seseorang bersikap positif terhadap masalah 
yang dihadapinya. 

Hal penting perlu dicatat bahwa konseling yang mendukung 
hendaknya merupakan suatu proses menumhuhkan kekuatan bagi orang
orang penderita HIV. 

Hidup dengan menderita infeksi HIV atau penyakit tidak berarti 
hidup membenci HIV, melalui konseling,_ kekuatan dan sumber daya 
yang memiliki seseorang dapat dimobilisasikan dan diorganisasikan untuk 
mengatasi masalah yang ada. Beberpa orang mungkin dapat mengatasi 
masalah mereka tanpa jasa konseling tetapi hagi mereka yang tidak 



dapat, konseling dapat membantu mereka untuk menghadapi aspek 
kehidupan mereka sehingga timbul rasa percaya diri atau melupakan 
masalah mereka. 

Konseling yang mendukung hendaknya mcmbantu mereka yang 
terkena infeksi HIV agar tetap bersemangat dalam 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 keputusan. Petugas konseling 
(koselor) sering mungkin merasa dirinya sebagai "pengacara pasien", 
mendorong suatu kekuatan therapetik pada perorangan, keluarga atau 
masyarakat melalui upaya mereka sendiri. 

Memungkinkan orang-orang untuk kembali aktif dalam pekerjaan 
mereka, dalam pendidikan, mereka dalam keluarga, dan di kalangan 
teman-teman untuk membantu mengurangi ketergantungan mereka akan 
pelayanan kesehatan dan sosial serta mengurangi masalah psikologis 
lingkungan. 

I. PERSYARATAN KONSELING 

Penampilan dasar konseling 

Cara pendekatan konseling adalah berbeda dari satu negara ke negara 
lain dan berbeda di antara kelompok masyarakat. Sumber-sumber daya 
yang ada, adat kebiasaan dan kepercayaan tcrhadap penyakit dan 
kesakitan, serta cara-cara memberikan nasehat dan pertolongan sangat 
mempengaruhi terhadap pola dan teknik konseling. Sifat karakteristik 
seseorang yang akan diberikan konseling dan tingkat sosialnya serta 
hubungan kekeluargaan kirannya perlu dipertimbangkan. Walaupun 
demikian, terdapat beberapa aspek yang biasanya ada pada setiap 
konseling. 

Waktu 

Bertitik tolak pada kepentingan pasien maka unsur waktu adalah 
sesuatu yang pentipg sebagai awal. Kebangkitan isi konseling, misalnya 
membantu orang mencerna informasi tentang diagnosis AIDS. Fokus 
pembicaraan ditujukan apakah klien terkena infeksi HIV. ataupun tidak 
terkena kesemuannya memerlukan penjelasan yang kompleks dan sensitif 



serta mcmerlukan waktu hanyak. Waktu juga diperlukan untuk 
membentuk rasa saling pcrcaya antara klien dan konselor. Bcherapa 
orang mungkin memhutuhkan beherapa kali konsding sebelum mereka 
tergerak untuk merubah perilaku dan mampu mengambil keputusan sulit 
tentang gaya hidup mereka. 

Penerimaan 

Orang-orang penderita infeksi HIV dan atau t~rkena penyakit. 
termasuk AIDS seyogyanya merasa bahwa mereka scpcnuhnya diterima 
oleh konselor, apapun gaya hidup mereka, kebiasaan seks, dan keadaan 
sosial ekonomi, suku bangsa ataupun latar belakang agamanya. 

Petugas konseling dalam memberikan penjelasan kepada klien 
hendaknya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dengan menjaga 
kepekaan klien sesuai dengan keadaan serta kondisinya. 

Daya Jangkau 

Jasa konseling hendaknya mudah dijangkau. Orang-orang yang 
membutuhkan jasa konseling hedaknya menyadari bahwa mereka dapat 
meminta suatu pertemuan ataupun menelepon konselor setiap waktu 
mereka butuhkan. Oleh karena itu petugas konseling harus selalu di 
tempat sesuai jadwal kerja. Hal ini juga berlaku bagi para petugas lainnya 
yang dengan bekal pelatihan yang cukup dapal melakukan konseling 
tambahan. 

Jasa pelayanan konseling seharusnya mudah dijangkau siapapun, 
dalam hal ini mereka berada pada unit pelayanan kesehatan yang dengan 
mudah dapat dijangkau, baik dari segi tempat (lokasi) biayanya maupun 
memanfaatkannya. 

J. KONSISTENSI DAN KETEP ATAN 

lnformasi-informasi yang disampikan dalam konseling (misal tentang 
ineksi HIV, resiko infeksi, dan pengurangan resiko) hendaknya selalu 
konsisten. Konselor dituntut memiliki pengetahuan yang cukup tentang 
infeksi dan penyakit akibat HIV, dan tentang bagaimana yang menangani 
kesehahatan klien tersebut. 

Setiap orang yang dikonsul kehendaknya mudah memperoleh 
informasi yang terbaru tentang infeksi HIV dan cara perawatannya. 
Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan klien dapat dijawah 



d~ngan memuaskan dan tepat. Apahila terdapat hal-hal yang belum 
diketahui sejauh mungkin diterangkan dengan pola yang konsisten. 

Kerahasiaan 

Rasa saling percaya antara konselor dan klien adalah sesuatu yang 
sangat pcnting. Rasa saling percaya ini akan meningkatkan hubungan 
kerjasama dan menciptakan suasana yang sesuai sehingga menjamin 
seseorang atau kelompok akan bereaksi terhadap informasi yang 
diterima. Rahasia seseorang yang didiagnosis terkena HIV harus 
dipegang teguh. Hubungan kerjasama konseling seyogyanya tercipta atas 
dasar sating pengertian apapun topik yang akan didiskusikan dari hal 
yang bersifat pribadi sampai kepada hal lain klien mengambil keputusan
nya akan berhuat apa. 

Pad a kasus-kasus tertentu konselor tah u petugas keseh a tan 
diperkenankan "membocorkan" rahasia klien misalnya menyampaikan 
informasi kepada teman kencan klien yang terinfeksi apabila klien 
menolak menyampaikan informasi tersebut. 

Penyampaian persetujuan yang dikeluarkan oleh WHO tentang 
"Konsultasi terhadap teman kencan yang tidak diberi informasi untuk 
mencegah penularan HIV" mengingatkan bahwa dalam situasi yang 
demikian, petugas kesehatan tetap menjaga kode etik kedokteran dan 
peraturan yang berlaku. Secara umum, pada kasus atau situasi yang 
dikuatirkan tersebarnya HIV, tindakan "membocorkan rahasia" klien 
diperbolehkan. 

K. KEGIATAN KONSELING 

1. Klasifikasi Permasalahan 

Hal ini penting untuk menentukan tindakan apa dan bagaimana caranya 
klien mengantisipasi informasi baru yang dapat menimbulkan tekanan 
kejiwaan ataupun pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh. 

Hal yang sama penting adalah mengkaji secara teratur (berkala) dampak 
akibat penyakit yang diderita yang dapat memberikan pengaruh secara 
kejiwaan dan kecerdasan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Penyediaan Informasi dan Sumber Daya 

Semenjak berkembangnya infeksi HIV, pemeriksaan medis, sosial 
kejiwaan dan kesejahteraan membutuhkan perhatian. lnformasi yang 



diperlukan hendaknya tersedia pacla unit pcbyanan. kclompok penolong 
dirinya sendiri, tokoh masyari.lkat dan pl.!tugas kcsehatan lain agar 
perubahan gaya hidup dapat diakornoda-;ikan. 

Kampanye tentang seks sehat dan hindari kchami!an misalnya henclaknya 
disertai dengan informasi dimana konc.lorn dapat diperoleh dan <1.lat 
kontrasepsi lainnya. 

3. Membantu klien agar bersedia mcncrirna penck:katan realitik untuk 
merubah gaya hidup. 

Konselor hendaknya mampu memhantu klicn untuk meruhah gaya hidup 
mereka apabila telah mengkaji latar belakang kckeluargaannya. termasuk 
perilaku, latar belakang pendidikan dan keadaan kcuangannya. Konscling 
diharapkan mampu memhantu m~rek<:t untuk mcmilih cara pcndckatan 
yang mudah dan menyenangkan hagi klicn. Dalam hal ini mcnganalogi
kan kelornpok kunci dari kaum homoscksual, p.!candu narkotika, atau 
orang-orang yang heteroseksual yang t~rkcna infcksi HIV :.itaupun tcman 
kencan yang terinfeksi. 

4. Memotivasi dan membantu dalam pcmhuatun keputusan klien 

Orang-orang akan lebih tern1otivasi untuk bcrubah apabila mereka 
merasa tetap memiliki hak mcngatur kchidupan dan kcputusan yang 
diambilnya, dan apabila tingkat kchidupan, rasa pcrcaya diri meningkat. 
Hal yang penting adalah menekankan bahwa langkah dan upaya harus 
dikerjakan yang disarnpaikan secara simpatik tctapi realistik clan apa 
akibatnya apabila mereka rnenolak. Memclihara status sosial klicn di 
masyarakat merupakan suatu sumber rangsangan yang baik. Penjelasan 
tentang tindakan spesifik rnungkin akan rncrupakan suatu rangsangan 
yang baik pula. 

1. KONSELING SEBELUM PEMERIKSAAN HIV 

1.1. Tujuan 

Konseling sebelum pemeriksaan/test HIV cliberikan kcpada mcreka yang 
mempertimbangkan melakukan pemeriksaan. Jnformasi diberikan dari 
segi teknis maupun kemungkinan-kt::mungkinan akihat atau pengaruh 
baik secara pribadi, kesehatan sosial, kejiwnan dan hukum bila 
didiagnose HIV positif atau HIV ncgatif. Informasi harus diberikan 
dengan cara yang mudah dipahami disesuaikan perkcmbangan. 
Pemeriksaan hendaknya didiskusikan sebagai bagian dari tindakan positif 



yang berkaitan dengan perubahan alas dasar pl!njelasan yang jelas 
"informed Concent", mengandung arti kcsadaran untuk mcnghadapi 
kemungkinan-kemurtgkinan yang tcrjadi terhadap hasil test. Di bebernpa 
negara, hukum mengharuskan adanya "informed Conccnt" tcrscndiri 
sebelum dilakukan pemeriksaan, dan di negara lain hal ini dianggap ada 
bila seseorang mencari pertolongan kcschatan. 

Pemeriksaan terhadap infeksi HIV harus dilaksanakan secara bijaksana 
dan menghindari masalah diskriminasi. Pada skrining, hak-hak individu 
haruslah dihargai dan kerahasiaan haruslah dijaga. 

1.2. Masalah pada konseling pra pemeriksaan 

Konseling pra pemeriksaan ditujukan pada 2 masalah 
Riwayat klien dan resikonya untuk ~erinfeksi HIV, pengertian klien 
tentang HIV/AIDS dan pengalamannya dalam mcnghadapi suasana 
kritis. 

1.2.1. Memperkirakan tingkat resiko 

Dalam memperkirakan bahwa seseornng tclah terekspose dengan 
infeksi HIV, aspck yang harus dipcrhitungkan dalam kehidupannya 
setelah tahun 1980, adalah : 

a. Perilaku seksual, khususnya di bidang seksual misalnya senggama 
(vagina dan anal) tanpa kondom, dan berhubungan dcngan 
prostitusi tanpa pelindung. 

b. Anggota atau bagian dari kelompok pemaparan tinggi terhadap 
infeksi HIV seperti pecandu obat bius, prostitusi pria/wanita, 
narapidana, homoseksual, biseksual. 

c. Tel ah menerima tra nsfusi da rah dun prod uk dara h dan 
t-ansplatasi organ. 

d. Kemungkin~n mendapat tindakan yang tidak sleril scperti tatto 
atau sejenis cacar. 

1.2.2. Memperkirakan faktor kejiwaan dan pengetahuan 

Berbagai pertanyaan ini dip.crlukan t1tlluk memba:itu mereka yang 
ingin diperiksa HIV-nya. 

a. Mengapa meminta pemcriksaan ? 

b. Perilaku dan gejala apa yang clirasakan klien ? 



c. Sejauh mana dan apa yang diketahui klicn terhadap pemcriksaan 
HIV dan kegunaannya ? 

d. Apakah klien mempertimbangkan apa yang akan dilakukannya 
setelah ia tahu hasil pemeriksaan HIV-nya, baik positif atau 
negatif? 

c. Bagaimana kepercayaan dan pcngetahuan klien terhadap 
transmisi infeksi HIV dan kaitannya dengan resiko tinggi ? 

f. Siapa yang dapat membantu baik sccara emosi atau sosial secara 
terus-menerus (teman, keluarga dan lain-lain). 

g. Apakah klien sebelumnya pernah diminta pemeriksaan ini dan 
apabila ya, kapan, dimana, oleh siapa, kenapa dan hasilnya '? 

Konseling pendahuluan haruslah meliputi diskusi dan perkiraan 
ten tang pengertian klien terhadap a1 ti dan konsckwcnsi hasil 
pemerksaan dan bahwa perubahan perilaku dapat mengurar.gi 
kemungkinan infeksi atau pcnycbaran kcpada orang lain. 
Dalam konseling pada pcmcriksaan, pc11ting dikcmukakan bahwa 
sering terjadi adanya "false negatif" ataupun false positir', meskipun 
tersedia pula test confirmasi bila test pcrmulaan adalah positif. 
Hal-hal ini harus dijelaskan bennr-hcnar termasuk adanya test 
negatif pada "periode window", meskipun yang bcrsangkutan tclah 
mendapat infeksi. 

2. KONSELING SETELAH 'PEMERIKSAAN HIV 

2.1. Konseling setelab basil pemeriksaan HIV negatif 

Penting untuk mendiskusikan sccara hati-hati tcntang arti "HIV ncgatif'. 
Berita bahwa "tidak terinfcksi" c.lapat mcrnpnkan hcrita gcmhira, tctapi 
berbagai hal ini harus diperhatikan : 

Sctelah terinfeksi HIV, ada satu "window period" 
Infeksi HIV selanjutnya dapat clicegah clengan menghindari resiko 
tinggi. 
Informasi perilaku seksual yang aman, harus diberikan 

2.2. Konseling setelab basil pemeriksaan HIV Positif 

Seseorang yang terinfeksi HIV harus segera diberitalw. Diskusi yang 
pertama haruslah secara pribadi dan rahasia dan diberikan waktu kepada 
klien untuk memahami 1 ·ead~anya, lalu jclaslah dan sejelas-jelasnya arti 



dari keadaan tersebut. Janganlah disampikan "spekulasi" tentang 
"Prognose" atau "waktu yang tinggal" untuk hidup. Berikan dukungan 
untuk mengatasi shock dan harapan untuk mengatasi masalah. Bila 
mernang dimungkinkan, berikan kernungkinan pengobatan untuk 
mengurangi gejala yang terjadi ataupun obat-obatan anti virus yang dapat 
diberikan. 

Hasil pemeriksaan yang positif dapat memberikan reaksi yang berbeda
beda, tergantung pada berbagai kondisi sebagai berikut : 

a. Kondisi kesehatan seseorang 
Seseorang yang sakit mungkin bereaksi· lambat, seseorang yang lebih 
sehat akan bereaksi cepat 

b. Kesiapan orang tersebut menerima berita/hasil. 

c. Dukungan orang-orang di sekitarnya serta kemudahan yang bersang
kutan untuk diterima ternan-temannya, keluarga dll. 

d. Kepribadian yang bersangkutan. 

e. Nilai-nilai budaya dan agama yang berkaitan dengan AIDS, penyakit 
dan kematian. 

L MASALAH KEJIWAAN PADA PENDERITA HIV POSITIF 

Masalah kewajiban pada penderita HIV positif berkisar pada ketidakpastian 
dan penyelesaian. Ketidakpastian tentang kehidupan, terutarna kehidupan 
keluarga dan pekerjaan. 
Sebagai akibat ketidakpastian, penderita harus melakukan penyesuaian
penyesuaian. Berbagai masalah kejiwaan yang terjadi antara lain : 

3.1. Kctakutan 

Penderita HIV Positif dibayangi ketakutan : Ketakutan mati dan 
terutama rnati sendiri dalam keadaan kesakitan. Ketakutan dapat terjadi 
atas dasar pengalarnannya rnelihat teman atau kekasihnya yang sakit atau 
rneninggal karena AIDS. Ketakutan dapat pula terjadi karena kurangnya 
pengetahuan tentang cara pengendalian rnasalah-masalah yang dihadapi. 
Ditinjau dari segi kejiwaan, ketakutan dapat ditanggulangi dengan 
pemberian penjelasan yang terbuka tentang cara-cara rnengatasi kesulitan 
termasuk bantuan dari ternan-teman, keluarga dan konselor. 



3.2. Kehilangan 

Penderita HIV positif mcrasa kchilangan hidupnya, scmangatnya, 
kegiatan fisiknya, hubungan scksual, kedudukan sosial, kcmantapan 
keuangan dan keterbatasan. Scjalan dcngan mcningkatnya kchutuhan 
untuk perhatian, penderita juga mcngalami pcrasaan kehilangan 
"privacy" dan pengaturan terhadap 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, ke~adaran tcrinfcksi HIV mcrurakan 
bencana kematian. 

3.3. Duka Cita 

Penderita HIV positif sering mcrasa sedih kchilangan pcngalaman clan 

harapannya. Mereka sering sedih atas kepribadian yang ditujukkan oleh 
saudara, kekasih atau teman-tcman, yang mcrawat dan mcmpcrhatikan 
yang semakin menurun. 

3.4. Bersalah 

Penderita HIV positif sering mcrasa bersalah tcntang kcmungkinannya 
menulari orang lain atau tentang pcrilakunya yang menycbahkannya 
terinfeksi. Juga merasa bersalah bahwa telah menyebabkan kcluarganya 
sakit, khususnya anaknya. Bila rasa bcrsalah ini tidak dapat diatasi dapat 
mengakibatkan rasa bersalah yang makin mcndalam. 

3.5. Depresi 

Depresi dapat timbul karena berbagai penyebab. Belum adanya 
pengobatan dan sebagai akibat perasaan kehilangan tenaga, kehilangan 
dari kontrol pribadi yang terkait dengan seringnya pcmeriksaan rncdis, 
dan pengetahuan bahwa virus HIV dapat mcmbunuh, mcrupakan faktor 
yang penting. 

Demikian pula pengetahuan tentang orang-orang lain yang sakit atau 
meninggal akibat infeksi HIV dan pengalarnan mereka yang kehilangan 
potensi untuk berprokreasi dan rencana jangka pangjang dapat 
mengakibatkan depresi. 



3.6. Menolak 

Sebagai masyarakat dapat memberikan reaksi menolak terhadap 
pemberitahuan bahwa mereka menderita infeksi HIV. 

Untuk sebagian orang, penolakan tersebut dapat merupakan cara positif 
untuk menghindari shock terhadap diagnosis. 

Bagaimanapun, apabila hat tersebut menetap, pcnolakan dapat 
merugika·1, karena masyarakat umum masih belum dapat menerima 
tanggung jawab sosial kehidupan bersama penderita HIV positif. 

3.7. Cemas 

Kecemasan yang kemudian menjadi ke.;ul it an data 111 keh id u pan 
seseorang dengan HIV, menggambarkan kcticiakpastian yang berkaitan 
dengan infeksi. 

Berbagai penyebab dari kecemasan meliputi hal-hal sehagai bcrikut 

Pronosa jangka pendek dan jangka panjang. 
Resiko infeksi dengan penyakit lain. 
Resiko menularkan HIV pada orang lain. 
Penolakan kehidupan sosial, kehidupan seksual dan pekerjaan. 
Dikucilkan, diisolir dan ketakutan sccara fisik. 
Ketakutan akan mati dalam kesakitan dan tidak dihargai. 
Ketidakmampuan meruhah lingkungan dan tanggung jawab 
terinfeksi. 
Bagaimana memastikan pemeliharaan kesehatan terbaik dimasa yang 
akan datang. 
Kemampuan keluarga dan orang-orang yang dicintai untuk 
menerima. 
Kemampuan untuk mcndapatkan pclayanan kcschatan dan 
p~rawatan gigi. 
Kehilangan hal-hal yang hersifat prihadi dan kcmandirian. 
Penolakan terhadap kehidupan sosial dan scksual dimasa 
mendatang. 
Penurunan kemampuan dan kehilangan kcrnandirian dihidang 
keuangan. 

3.8. Marah 

Sebagai orang merasa sangat marah karena mereka merasa •'tidak 
beruntung" mendapatkan infeksi HIV. Mcreka mcrasa bahwa b~rita 



tentang mcreka diberikan secara buruk. Kemarahan dapat merupakan 
akibat dari rasa menyalahkan diri sendiri mendapalkan infeksi HIV atau 
dapat pula merupakan perwujudan dari perilaku mcrusak diri scndiri/ 
bunuh diri. 

3.9. Tindakan ?.tau pemikiran untuk bunuh diri 

Mereka yang menderita HIV positif, mempunyai kecenderungan 
peningkatan bunuh diri. Bunuh diri dianggap merupakan jalan kcluar 
dari kesakitan, ketidakmampuan dan perasaan malu terhudap orang
orang yang dikasihi. Bunuh diri dapat dilakukan sccara aktif (menyakiti 
diri sendiri sampai mati) atau pasif (mernhasiakan komplikasi yang dapat 
berakibat fatal). 

3.10. Kehilangan harga diri 

Penolakan oleh teman, kekasih, kenalan dapat mengakibatkan perasaan 
kehilangan kemandirian dan identitas sosial, sehingga mcnyehabkan 
perasan kehilangan harga diri. Hal ini dapat pula djikutkan dengan 
pengaruh infeksi HIV seperti kerusakan wajah, penurunan kondisi fisik 
dan lain-lain. 

3.11. Hypochondria dan Obsesi 

Masalah kesehatan dan perubahan fisik atau perasaan dapat mengakihat
kan hypochondria. Hal ini dapat terjadi langsung setelah didiagnose dan 
dapat menetap pada mereka yang memiliki kesulitan untuk menerima 
penyakitnya (HIV). 

3.12. Aspek Spiritual 

Perasaan tentang kematian, kesepian dan kehilangan kontrol dapat 
meningkatkan perhatian ke masalah spiritual dan agama. Perasaan 
berdosa, bersalah, pemberian ma'af damai dan penerirnaan dapat 
merupakan bagian dari diskusi keagamaan. 

4. KONSELING SETELAH HASIL TEST HIV YANG MERAGUKAN 

Apabila hasil test HIV meragukan, konselor mempunyai tanggung jawab 
mernberikan penjelasan yang umumnya rneliputi : 



4.1. Penjelasan tentang arti hasil tersebut 

Test umumnya dilakukan dengan ELISA, yang kepekaannya 99,5%, 
sehingga hasil yang negatif dapat diartikan tidak terinfeksi. kecuali dalam 
"window period". 
Meskipun demikian. suatu hasil reaksi menunjukkan kemungkinan 
terkena infeksi HIV. Prosedur umum adalah melakukan pemeriksaan 
ulang dengan ELISA. Bila hasil ELISA positif, diperlukan pemeriksaan 
konfirmasi dengan Western Blot. 
Hasil pemeriksaan tambahan dapat positif (berarti terinfeksi HIN), 
negatif (tidak ada infeksi atau meragukan). 

Apabila hasil test mencurigakan/meragukan (yang dapat terjadi pada 
sekitar 10% contoh) hal ini mungkin karena : 

test tersebut bereaksi silang dengan protein bukan HIV 
belum cukup waktu untuk "seroconvertion" dari waktu penderita 
tertular HJ V. 

Terhadap hasil yang mencurigakan, pilihannya adalah : 

Gunakan metode lain untuk hasil yang pasti. 
Kombinasi tehnik Iaboratorium diperlukan untuk menghilangkan 
hasil "false positif''. 

Jangan lakukan test Iaboratorium yang lain pada saat tersebut. 
Apabila hasilnya meragukan dan pemeriksaan lebih Ianjut tidak ada, 
telah dapat dikatakan seseorang telah terinfeksi HIV. Konselor 
barus menasehatkan agar yang bersangkutan kembali periksa dalam 
3 bulan. Sangat pen ting untuk mengingat bahwa hasil "false positiv" · 
pada ELISA adalah lebih tinggi di darah dengan infeksi HIV yang 
tinggi. 

Pencegahan dan dukungan semenara menunggu basil yang 
mencurigakan. Waktu untuk menunggu tindak lanjut suatu basil test 
yang meragukan sekitar 3 bulan. Penting bagi konselor untuk 
menekankan pentingnya pencegaban penularan melalui kegiatan 
seksual, penggunaan obat, menjadi donor baik darah maupun organ 
dan menyusui bayinya. Sementara menunggu tersebut mungkin saja 
terjadi gangguan kejiwaan, dan konselor barns siap menghadapinya. 

M. BANTUAN PIHAK-l>IHAK LAIN 

"Pihak-pihak lain", yang dimaksud di sini adalah mereka yang terlibat dengan 
orang-orang yang terkena infeksi HIV positif. Pihak-pihak lain ini dapat 



berpengaruh pada pemeliharaan kesehatan pcnderita dan di lain pihak 
mereka ·mempunyai resiko tekanan kejiwaan karen:i. terlibat secara emosi 
dengan orang-orang yang terinfeksi. 

5.1. Petugas Kesehatan 

Petugas kesehatan yang sehari-hari bertugas menang·rni penderita AIDS 
sering mengalami tekanan jiwa. 

Keterlibata·n emosi dengan penderita dan frustasi karena belum adanya 
pengobatan yang efektif dapat mengakibatkan petugas kesehatan depresi, 
putus asa dan pada beberapa kasus akstrim bunuh diri. 

Konseling untuk petugas kesehatan merupakan bagian dari program 
penanggulangan AIDS di daerah yang banyak ditemukan infeksi HIV. 

Konseling diberikan agar dapat mengurangi stress dan membantu 
mengatu1 jadwal kegiatan yang membutuhkan perubahan lingkungan dan 
tugas. Sebagaimana juga konseling un tuk penderita infeksi HIV, 
konseling untuk petugas kesehatan juga dilakukan dcngan konsisten dan 
dijaga kei ahasiaannya 

5.2. Keluarga 

Bagi kebanyakan penderita infeksi HIV, keluarga merupakan tempat 
perlindungan dan perawatan. Perawatan dalam keluarga tergantung 
derajat kesakitan, semakin berat tingkat kesakitan semakin banyak 
membutuhkan bantuan keluarga. 

Sementara itu mugkin keluarga mengalami pula perlakuan yang sama 
seperti penderita infeksi HIV. Konseling untuk keluarga menjadi sangat 
penting dengan perkembangan infeksi HIV, terlebih di tempat-tempat 
dimana masyarakat.m·asih takut dan menolak AIDS. 

Keluarga juga memerlukan dukungan tchnis, seperti cara pengobatan, 
disinfeksi, cara penularan dan kemungkinan pengobatan. Kunjungan 
berkala dari petugas kesehatan dan konselor merupakan dukungan yang 
penting. Keadaan keuangan perlu mendapat pcrhatian dari masyarakat 
atau pun organisasi sosial setempat. Dan terpenting, konsep tentang 
keluarga haruslah dibuat lebih luwes, ternrnsuk dalam hat menentukan 
pilihan menikah ataupun kelahiran anak. 



~- PENDEKATAN KEJIWAAN 

Tujuan pendekatan kejiwaan adalah : 

I. Mengetahui dan menjelaskan aspek kejiwaan, pendekai'an kejiwaan dan 
cara mengbadapi rasa takut terbadap AIDS; memperhatikan masalah
masalah yang dihadapi pengidap dan bagaimana membantu mencari 
jalan keluar penyulit pengidap HIV/AIDS. 

2. Mengetahui aspek kejiwaan pengidap HIV atau orang yang bidup 
dengan AIDS (ODHA) dan menekankan pada pembinaan rasa 
percaya pada konselor, dan memberikan dukungan moril untuk 
mengidentifikasikan dan menggali permasalahan pengidap berkaitan 
dengan reaksi, emosi perasaan, dll. 

3. Menjelaskan pendekatan kejiwaan yang disarankan, baik terhadap 
pengidap HIV, ODHA, atau mereka yang berisiko tinggi terhadap 
penularan agar mencegah penularan. 

4. Menjelaskan cara ment;hadapi 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 mendasar 
mereka yang terkena HIV adalah manusia. Sama seperti saya dan juga anda. 
Saya akan menjawabnya satu per satu tujuan tersebut, sebelum membawa 
Anda pada pemahaman lebih lanjut. 

MENJAW AB TUJUAN 

Dalam interaksi antar manusia, penting bagi kita melihat diri sendiri 
dahulu. Sebagai konselor, hal ini menjadi amat sangat penting. Istilah 
"tehnis" dari hal ini adalah 'empati' : 

1. AIDS berakibat fatal. Bagaimanakah perasaan dan keadaan jiwa Anda 
bila dikatakan mengidap HIV atau sudah AIDS ? 
Bagaimanakah perasaan dan keadaan jiwa Anda menghadapi kematian? 
Masalah apakah yang muncul dalam kehidupan Anda bila Anda 
dikatakan akan meninggal dan karena AIDS ? 
Bagaimanakah Anda ingin dibantu dan kira-kira bagaimana caranya 
menghilangkan kesulitan-kesulitan tersebut. 



2. Agar dapat dipc1caya, konselor harus dapat dipercaya. Tidak lepas dari 
jawaban pertama unt·Jk tujuan pertama. Bagaimanakah perasaan Anda 
bila dikatakan akan meninggal dalam waktu tertentu karena AIDS 

' sementara gejala belum tampak. Apa yang Anda rasakan bila Anda 
sudah di tahap AIDS dan akari mengetahui bahwa kematian sudah 
diambang pintu. 
Bagaimana dengan perasaan_ fisik Anda dan bagaimana dengan 
penampilan Anda ? Akan terganggukah perasaan Anda dengan 
penampilan fisik dan gejala-gejala yang muncul karena AIDS ? Siapakah 
yang Anda dapat ajak bicara ? Masalah apa yang anda hadapi di 
lingkungan sosial Anda bila Anda HIV positif atau AIDS. Apakah Anda 
mampu bicara dengan seseorang yang baru Anda kenal (konselor) dan 
percaya padanya ? Apakah kriteria orang yang Anda percayai ? 
Bagaimanakah sikapnya ? 
.Ragaimanakah perasaan Anda bila ia menggali kehidupan pnbadi Anda 
dan bagaimana sikap yang anda harapkan darinya sebagai respons 
terhadap keterbukaan Anda ? 
Bagaimana bila ia berbicara kepada orang lain ? 
Bagaimana anda dapat mengetahui bahwa ia bicara kepada orang lain ? 

3. Bagaimana anda ingin diperlakukan, demikian pula mereka ingin 
diperlakuka. Jangan lakukan sesuatu yang Anda tidak ingin orang lain 
lakukan 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 hal di atas 
tadi. Bila Anda melakukan kesalahan, pendekatan seperti apa yang anda 
inginkan dari orang lain ? 

4. Bagaimana cara menghadapi rasa takut terhadap AIDS ? Tersirat dalam 
tujuan ini adalah asumsi bahwa, orang takut terhadap AIDS (sementara 
sebagai konselor kita perlu bersikap netral). Seperti menghadapi hantu? 
Ada yang takut, ada yang tidak ! Bila anda tidak mencintai kehidupan 
dan ingin mati, bukankah AIDS menjadi satu hal yang dapat 
mempercepat kematian Anda ? Jadi, jawaban untuk mereka yang tidak 
takut, bagaimana AIDS bukan merupakan jalan keluar dari kehidupan 
yang tanpa disertai rasa sakit dan mengambil hidup secara pelan, dan 
bagaimana untuk menghargai dan meningkatkan kualitas kehidupan. 



5. Konscling merupakan suatu hal yang mungkin terdengar sebagai profesi 
yang mcnyenangkan. Anda bisa masuk ke dalam detail-detail kehidupan 
pribadi orang lain dengan berbagai masalahnya. Namun untuk menjadi 
konselor yang baik dibutuhkan komitmen dan juga pemahaman, karena 
pelaksanaa11ya tidak semudah yang kita sangka. Untuk konseling 
terutama, dibutuhkan orang-orang yang benar-benar peduli pada orang 
Jain serta menghargai manusia sebagai manusia, mendengarkan dan 
memperhatikan orang lain. Konseling bukanlah ceramah atau 
menudingkan jari kepada orang lain dan bukan pemberian saran 
(memberikan saran adalah tugas konsultan, bukan konselor). Itu tuntutan 
pertama. Untuk menyelenggarakan konseling, dibutuhkan kemampuan 
programatik. Program konseling perlu sesuai kebutuhan sasaran dan 
sejalan dengan tujuan dan misi kelembagaan sendiri. Saat ini misalnya, 
yang dibutuhkan dari jajaran Depsos bukanlah konseling AIDS (belum 
banyak pekerja seks yang hidup HIV dan AIDS dan bekei;ja). Bila 
banyak dana dikeluarkan oleh Depsos untuk membuat program 
konseling bagi ODHA, maka tentu tidak banyak klien yang akan datang. 
Namun bila depsos membuat program konseling penurunan resiko HIV, 
tertuju pada mereka yang sudah memiliki resiko tinggi untuk terkena, 
maka program ini akan lebih masuk akal dan dana tidak akan terbuang 
percuma. Buatlah pelatihan khusus bagi para konselor yang berisi 
tentang AIDS dan materi konseling bagi orang-orang yang akan 
ditugaskan seba6ai konselor. Konselor-konselor ini sudah tentu harus 
bertugas khusus sebagai konselor dan memiliki kantor inti dimana 
konseling dilakukan, pertemuan antar konselor dilakukan dan berkas
berkas urahasia" disi.mpan (berkas konseling 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 Anda 
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 dala.m waktu luang Anda a tau dijadikan tugas sampingan ! ! ! 
J adi intinya adalah : 

a. Prioritaskan kebutuhan saat ini sesuai dengan perkembangan 
epidemi. 

b. Pilih orang-orang yang berminat dan benar-benar peduli pada orang 
lain untuk bertugas sebagai konselor. 



c. Berikan pelatihan khusus agar konselor 100% memahami mcngcnai 
AIDS, serta memahami tata cara konseling. 

d. Ciptakan ruang khusus untuk ruang konselor dan penyimpanan berkas
berkas klien yang dapat dikunci dan dirahasiakan dari orang yang tidak 
berkepentingan. Ciptakan pula sistem kerja yang bera~askan kerahasiaan 
dan bukan berazaskan 'gossip'. 

e. Adakan rujukan buat pelayanan yang tidak ~tau belum tersedia (misalnya 
tes darah). 

MENJERNIHKAN ISTILAH 

Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan berkaitan dengan tujuan, agar 
peserta benar-benar jelas mengenai masalah ini. 

1. Penggunaan istilah "penderita" kini sudah tidak dibenarkan. Yang ada adalah 
"pengidap" HIV bagi mereka yang HIV positif atau ODHA (Orang ch:ngan 
HIV/AIDS untuk mereka yang HIV positif atau sudah mcnunjukkan gejala 
AIDS. Perlu dipahami bahwa HIV dan AIDS berbccla. 

2. Konseling bisa dilakukan kepacla siapa saja clan bukan hanya bagi ODI-JI\. 
Konseling di bidang AIDS pada intinya bisa dibedakan atas bcberapa jenis 
berkaitan dengan tujuannya, di antaranya : 

a. IDV Risk Reduction Counseling atau Harm Reduction Counseling : 
yaitu jenis konseling penurunan rcsiko buat mereka dcngan perilaku 
resiko tinggi terhadap penularan HIV/ATOS namun umumnya bclum 
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. Kedua is•ilah ini sering dipakai 
bergantian. (IDl/Depkes memiliki program pelatihan ini yang didptakan 
bersama AIDSCOM). 

b. Pre-Test dan Post-Test Counseling, yaitu konseling scbelum dan 
sesudah tes darah untuk HIV. Tidak semua orang yang terlatih dalam 
Risk Reduction Counseling Otomatis mampu melakukan Konseling pra 
dan pasca test HIV. Namun mereka yang melakukan jenis konseling ini 
umumnya mampu melakukan konseling penurunan resi1<o. 

c. HIV/AIDS Counseling, yaitu konseling yang diberikan pada rnereka 
yang sudah dinyatakan HIV positif dan sudah AIDS. Dalam hal ini 



konselor dituntut memiliki wawasan yang lebih luas karena masalah yang 
dihadapi orang yang HIV positif atau sudah AIDS, bisa sangat beragam 
karena dapat berkaitan dengan terapi, aspek medis perawatan, aspek 
hukum, vokasional, hubungan interpersonal, keluarga, kematian, dan 
Jain-Jainnya. Intinya masa1ah Fisik, Mental, Emosional dan Spiritual dari 
pengidap atau ODHA. 

d. Family Counseling, yaitu Konseling Pasangan atau Keluarga hagi 
mereka yang pasangannya atau salah anggota keluarganya mengidap 
HIV/AIDS. Masalah ini sudah tentu juga menuntut wawasan yang lebih 
luas lagi karena kerap berkaitan dengan terapi dan psikodinamika 
keluarga. 

Penanaman di atas hanyalah memhcrikan gambaran tentang bcrbagai jenis 
konseling yang ada dan untuk mempermudah pcngenalan kita pada konseling di 
bidang AIDS. Dalam pelaksanaannya, seringkali seseorang konselor harus siap 
berhadapan dengan berbagai jenis masalah yang mungkin. 

Sebagaimana tarripak dari berbagai jenis konseling di atas, ticlak semuanya dapat 
dilakukan oleh semua orang. Di negara-negara lain, konseling penurunan rcsiko 
dan konseling untuk tes darah dapat dilakukan olch mereka yang sudah dilatih 
spesifik mengenai AIDS dan apa yang perlu dibahas dalam mcnurunkan resiko dan 
tes darah. Namun, untuk konseling HIV/AIDS clan konscling keluarga, seringkali 
dibutuhkan konselor dengan kematangan dan wawasan yang lchih luas. Jni bukan 
karena upaya untuk menjadikan konseling sebagai bidang eksklusif, namun karena 
masalah yang timbul bisa menjadi sangat bcragam, yang kerap sulit cliatasi olch 
seorang .·konselor yang tidak memiliki wawasan in tcrvcnsi dan terapi yang 
mendalam. 

Proses belajar konseling perlu bertingkcrt. Untuk saat ini, scbaiknya perhatikan 
anda ditujukan pada penurunan resiko karena ini Jebih sesuai dengan kcadaan 
yang sudah ada, dimana pengidap belum melimpah dan banyak yang perilaku 
resikonya perlu dikurangi. Setelah menguasai, baru bergerak ke arah tes darah, 
yaitu saat dimana sudah banyak orang yang memahanii mcngenai AIDS dan 
menginginkan tes untuk mengetahui apakah AIDS dan menginginkan tes untuk 
mengetahui apakah dirinya sudah HIV positif atau belum. Bila sudah banyak 
pengidap HIV yang diketahui, maka kita akan lebih banyak berjumpa dengan kasus 
HIV dan AIDS, yang membutuhkan penanganan yang meluas. Untuk belajar 
berlari, kita perlu belajar dengan berdiri, jatuh bangun setiap langkah, berjalan dan 
baru kemudian belajar berlari. Vas dan guci bisa terjatuh dan pecah bila kita 
berusaha lari sebelum mampu berjalan dengan baik. Dan kalau hams belajar 
berlari ingatlah untuk hati-hati. Dalam konseling, ingatlah untuk memanusiakan 



orang lain dan menghargai mereka. Jangan sampai mcrcka, iharat guci, pt!cah gara
gara ulah konselor. 

DASAR KONSELING AIDS 

Seseorang konselor AIDS harus paham henar tentang AIDS. Untuk hal ini, 
tidak ada tawar-menawar. Seorang konselor pcrlu bcnar-benar paham AIDS agar 
memiliki sikap yang mendukung proses konseling. 

Memahami A~DS, menuntut scorang konselor untuk MENGERTI tentang 
AIDS, bukan sekedar TAHU secara kognitif npa it11 AIDS. Ia harus PAHAM, baik 
AIDS dari aspek fisik, mental, emosi, dan spiritual (spiritual y?ng saya maksud 
bukan hanya soal agama, namun pengcjawatahannya dalam keseharian kita dan 
hubungan pribadi masing-masing individu dengan Tuhannya dan orang lain scbagai 
dampak hubungannya dengan Tuhannya). 

Tanpa adanya pemahaman mcngenai AIDS scrta scluk bcluknya, maka 
seseorang tidak dapat menjadi konselor yang cfcktif. 

AIDS merupakan masalah serius yang kompleks. Mengenai scseorang yang 
belum positif namun potensial untuk terkena HIV, sudah tcntu berbcda clcngan 
menangani seorang yang sudah HIV positif. Pcnanganan mcrcka clcngan 
manifestasi klinis tertentu (misalnya PCP, Kaposi Sarcoma, Diarc, Delirium, c.111). 
juga akan berbeda. Tidak semua orang dcngan HIV mcnghaclapi rnasalah yang 
sama dalam kaitannya dengan AIDS. Pemhedaan ini penting bagi konselor 
mengingat berbagai jenis tantangan yang muncul akibat kondisi klinisnya, tcrutama 
karena komplikasi sosial yang muncul scbagai akibat darinya. Tantangan dalam 
menangani mereka yang terkena HIV karcna perilaku rcsiko sudah tcntu juga akan 
berbeda dengan mereka yang terkena akihat transf usi darnh. 

KONSELING ODHA 

Banyak dari mereka yang bukan konsclor profcsional, ccpat aLau lambat akan 
terlibat dengan AIDS. Ini mungkin bcrkaitan dcngan orang yang tertular, maupun 
dengan mereka yang bcrhubungan c.lcngan ODI II\. rvtcskipun dcnga11 bijak:-.ana, 
seorang konsclor nonprofesional akan bcrusaha mcrunjuk mercka kc ahli. mcrcka 
tetap perlu belajar memahami AIDS dari hcrhagai scluk hcluknya (bacalah : 
Djaelani; Wanita dan AIDS; Info AIDS untuk mempcroleh pcmahaman mcn~cnai 
AIDS). 

Seorang konselor perlu menyadari bahwa HIV dan AIDS bukan satu ha! 
yang sama. Pengidap HIV adalah seorang carrier HIV yang sctdah hchcrapa Lahun 



akan menunjukkan gejala yang memenuhi istilah tehnis "AIDS". Istilah terakhir ini, 
AIDS, diberikan pada mereka yang sudah mcmiliki kckebalan tubuh yang sangat 
rusak serta memiliki gejala klinis berupa infcksi oportunistik seperti Kaposi 
Sarkoma. Tidak sernua orang yang HIV positif (mcmiliki HIV dalam darahnya, 
carrier HIV), menunjukkan AIDS hingga saatnya datang. 

AIDS bukan suatu keadaan dimana konselor dapat secara otomatis 
menggunakan sejenis respons terlatih yang berhasil dalam situasi dimana masalah 
dasarnya adalah m !njajaki dan mengidcnlifikasikan pcrasaan. Pada kasus dimana 
seorang mengidap HIV, maka semua gejafa yang bcrsifat psikiutrik /Jarus dicurigni 
sebagai sesuatu yang organis kecua/i tela/J terlmkti /clin (Francisco Fernandez, 
MD). Komplikasi AIDS perlu disadari mampu mcrusak sistem syaraf pusat, 
berakibat ada demintia, dan keadaan psiatrik lain yang tidak langsung dapat 
ditangani seorang konselor yang tidak mcmiliki latar bclakang profcsional. 

Meskipun demikian, reaksi terhadap diagnosa HIV, seperti juga pada 
diagnosa penyakit terminal (berakibat pada kematian) Iainnya, menyentuh rasa 
takut dan kecemasan <!alam diri manusia yang dapat dihadapi seseorang konsclor 
non profesional. Mercka yang dinyatakan HIV positif, kcrap memahami bahwa 
masa depan rnereka akan diwarnai pcnyakit oportunistik, dcmam yang tidak hcnti, 
kelelahan, dan penolakan serta isolasi dari orang Iain. Mcrcka juga dihadapkan 
pada kenyataan bahwa mereka tidak dapat menyembunyikan terns kcadaan 
sesungguhnya dari penyakit mereka. lni sudah lentu merupakan prospek yang 
penuh stress dan menimbulkan perasaan yang tidak mcnentu. 

Beberapa masalah yang akan dihadapi olch scscorang yang HJV positif/AIDS 
adalah : 

1. Stigma : karcna AIDS terutama ditularkan sccara scksual, dan karcna 
banyak yang diidentifikasikan bcrisiko terhadap pcnularan adalah kaum 
homoseksual dan pekerja seks, maka ODHA dihadapkan pada stigmati-.asi. 
kebencian, dan penolakan dari orang lain. 

2. Membuka Diri : Mengetahui diri tcrtular HIV, akan mcmbuka scjarah masa 
lalu seseorang kepada orang lain. Misalnya, tcrpaksa bcrccrita hahwa ia IIIV 
positif karena menjadi pekerja seks. padahal keluarga tidak pc1 ·1ah 
mengetahui ha! ini sebelumnya. 

3. Ketakutan akan Kematian : mcngingat kcmatian hukan scsuatu yang mudah 
didiskusikan dalam masyarakat kita. Orang kbih scnang mcrcdam h;tl ini 
dibidang memhahasnya secara lcrbuka. Bila orang itu sudah tua, orang bisa 
lebih terbuka namun bila masih muda, masyarakat kita masih "ulit 
menghadapinya. Menyaksikan kcmatian anak muda, mcmhuat kita juga 



mengingat akan ketidakkekalan hidup kita scndiri dan bahwa kcmatian tidak 
bisa ditolak siapapun. 

4. Ditinggalkan Orang : Mereka yang tcrkcna pcnyakit mematikan lain, 
dengan mudah memperoleh dukungan dan cinta kasih dari orang lain. 
ODHA, dipihak lain kerap dijauhkan, dilupakan. dan ditinggalkan olch orang 
lain pada saat kebutuhannya akan dukungan orang lain mcnjadi sangat kaut. 

5. Menghindari Masalah Sesungguhnya : seringkali diungkapkannya latar 
belakang terkenanya seseorang pengidap HIV akan menyangkut perilaku 
berisiko yang mungkin sulit diterima orang tuanya atau pasangannya (Pekerja 
Seks diluar nikah dll). Mereka bisa shock, marah tidak percaya yang akhirnya 
mengalihkan perhatian mereka dari penyakit yang mematikan ini. Pada saat 
keluarga menghindari masalah sesungguhnya, konselor seringkali menjadi 
sumber dukungan satu-satunya. 

Karenannya, tidak jarang mereka yang diheritahukan mengidap HIV, virus 
penyebab AIDS akan berepons dengan kemarahan, putus asa (baca : Djaelani; 
Panduan Konseling Test HIV). Mereka yang tidak profesional, dapat membantu 
dengan memberikan dukungan pada masa sulit ini dcngan mengcnali aspck-aspek 
positif yang membuat mereka mau bertahan lebih lama, da11 mendiclik mcreka 
tentang AIDS secara penuh, ataumendampingi mcreka mcnghaclapi masa sulit ini. 
Konselor perlu menjadi diri sendiri. Selama ia peduli, dan menghargai orang lain 
(pengidap), maka hal ini saja sudah banyak mcmbantu. 

Per~ama sekali, seseorang konselor perlu mengatasi masalah dalam dirinya 
sendiri berkaitan dengan AIDS. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa 
banyak orang yang memiliki komitment untuk membantu mereka yang HIV positif, 
namun banyak asosiasinya dengan mengidap. Hal ini tidak boleh dikesampingkan 
begitu saja, rnelainkan perlu dihadapi secara sadar dan diatasi agar tidak mcrusak 
kerja mereka sebagai konselor. 

Penting untuk diingat bagi seorang konselor non profesional, bahwa mereka 
sebaiknya tidak be:·usaha menggali materi yang sifatnya berada di bawah sadar. 
Jangan bermain dengan sistern defenc klien (apapun sistem defcns yang mereka 
pakai, misalnya rasionalisasi, distorsi fakta, cl11), keirena ini sebenarnya adalah 
pertahannan yang terbaik bagi individu yang hersangkutan seperti seorang psikiater 
atau psikologi klinis (Kennedy & Charles). Seringkali, konselor yang tidak 
profesional bekerja dengan kelemahan pada dirinya sendiri dalam upayanya 
mernbantu orang lain. 



Perhatian sebaiknya diberikan pe1d;1 :ispck keprihadhin yang di:rndari, 
imajinasi, spiritualitas yang dimiliki pengidap, yang mampu mc..:mbuat pengidap 
bertahan Jebih Jama. 

Keterkaitan antara reaksi fisik dan emosi serta penyebabnya, merupakan hal 
yang kompleks untuk dikenali tanpa latihan profcsional. Infeksi pada sistem syaraf 
pusat, perlu diingat, mampu memberikan gejala-gcja/a yang bi/a dilihat dari Juar 
tampak discbabkan masa/ah emosi, meskipun scsungguhnya disc/Jabkan masalah 
organik. 

KEJIWAAN ODHA 

Ketika seseorang didiagnosa terkena HIV/AIDS rnaka harnpir selalu ini 
merupakan pengalaman emosional yang tidak rnenyenangkan. Meskipun terkena 
perilaku rnereka sendiri, diagnosa HIV bisa terasa bcrat untuk dapat diterirna. 
Reaksi bisa beragam. Ada yang bereaksi dengan kernarahcin, ketakutan yang amat 
sangat, membantah kebenaran tes, atau kadang, dengan rcaksi tumpul. 

Dalam situasi ini, konselor perlu berespons secara empatik, dan bukan 
simpatik. Bila Anda dapat membayangkan "bi/a keadaan yang sama terjadi pada 
diri saya'~ maka Anda baru akan dapat menghargai dan memahami perasaan orang 
Jain. Penting bagi konselor untuk melihat diagnosa bukan sebagai 'hukuman mati', 
melainkan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. 

Sayangnya tidak ada rumusan yang pasti rnanjur dalam menghadapi situasi 
seperti ioi. Pendekatan yang bisa membantu adalah untuk membantu ODHA 
memahami makna diagnosis, ketakutannya berhubungan dengah di1mpak diagnosa 
tersebut, serta fakta dan mitos yang melingkupi AIDS. Kita berhac.lapan dengan 
situasi yang penuh dengan kesedihan. Sedih, rnerupakan respons wajar terhadap 
kemungkinan hilangnya sesuatu dalam hidup kita - kesehatan, orang-orang 
terkasih, gaya kehidupan sebelumnya - dan merupakan proses yang makin 
terungkap dengan semakin berjalannya waktu. 

Ingat bahwa C•DHA akan mengikuti proses berikut ini (Kubler Ross) dengan 
tidak mulus dan kadang macet di tahap-tahapan perkernbangan berikut ini : 

DENIAL: MEMBANTAH 

Reaksi pertama terhadap diagnosa hisa merupakan rasa tidak percaya atau 
membantah kebenaran diagnosa (denial). Denial berfungsi untuk melindungi 
seseorang ketika menghadapi berita yang mengejutkan. Denial memberikan 
kesepatan bagi seseorang untuk meredam panik, menyesuaikan diri dengan 



situasinya dan memberikannya waktu mengembangkan strategi guna mengen
dalikan perasaannya. 

Bentuk denial bisa bermacam-macam Ada yang mengatakan testnya salah, 
tidak mungkin, dll. Bila menghadapi kenyataan dirasa terlalu berat, maka bisa pula 
ia bereaksi seakan tidak ada masalah apapun dan menganggap dirinya HIV negatif 
atau berusaha melupakannya ("Saya akan berpesta nanti malan, menyuntik obat 
dan bermain dengan cewek") Mengalihkan perhatian kemasalah hidupnya yang 
lain (baru pacar, keluarga dll) juga merupakan bentuk dari denial. 

Untuk konselor : Denial itu wajar dan diperlukan. lni merupakan cara untuk 
menghadapi kenyataan yang terlalu berat dihadapi. Jangan berusaha memccah 
danial tersebut terlalu dini. Penting untuk menghargai denial klien. Dibutuhkan 
kesiapan mental untuk mengatasi rasa cemas dan ketakutannya. 
Penting untuk melihat tanda-tanda berkaitan ~engan kesiapan klien mengatasi 
realitas, sebelum berusaha mendobrak denial ini. Bilamana denial bcrlanjut tl.;us, 
juga berbahaya. Perilaku beresiko bisa jadi akan terus clilakukannya (terpapar HIV 
berulangkali dapat mempercepat perjalanan ke tahapan AIDS bagi scorang yang 
sudah HIV positif). Didikan klien tentang makna HIV dan AIDS. Peran clisini 
adalah melakukan penjajakan dan mcmbcrikan duku<ingan yang mcndidik. Hati
hati, jangan sampai konselor lalu menjaga jarak sctclah diagnosa positif. Ini 
merupakan denial dari pihak konselor ! 

KET AKUTAN 

Diagnosa dapat menimbulkan ketakutan amat sangat. Ketakutan yang tampil 
pertama umumnya berkaitan dengan kemungkinan pasangan atau anak-anaknya 
juga HIV positif. Rasa malu dan kctakutan homoseksualitas, skandal dan 
penggunaan obat juga bisa menjadi bagian dari reaksi terhadap diagnosa Ada pula 
yang kemudian berhenti berhubungan seksual sama sekali karcna takut akan 
menginfeksi pa:..:mgannya. Masalah yang berkaitan dengan ini adalah berkurangnya 
libido, menurunnya fungsi seksual, persepsi maskulinitas dan fcminitas, merasa diri 
tidak menarik lagi, dll. Empati dan penerimaan yang konsisten dari pihak konselor 
akan sangat membantu. Awalnya, seseorang tidak dapat menerima kenyataan dan 
merasa kehilanan kendali atas hidupnya sendiri. Setelah pcnanganan medis, sccara 
perlahan, klien akan memperoleh kembali seba~ian kcndali dirinya atas hidupnya 
sendiri. 

Untuk Konselor : Membantu menyuarakan ketakutannya dan ketidak pastiannya 

berkaitan dengan AIDS dan konsekueusi yang potensial dari AIDS. Bagi beberapa 
pasien, konselor bisa merupakan satu-satunya orang yang tidak mengkritik, clan 



tidak menghakimi. Penting untuk menjaga sikap ini pada konselor. Keterbukaan 
klien juga dapat membuat ketakutan konselor muncul ke permukaan, diantaranya, 
ketakutan tertular entah karena besin atau airmata atau sentuhan, takut mati, takut 
ditinggalkan, dll. Semua yang berkaitan dengan rasa kehilangan yang pernah 
dialam.i konselor itu sendiri. Rasa tidak berdaya dan perasaan moralistik dan sikap 
membenci klien, adalah bagian dari reaksi konselor. Represi dan denial, serta sikap 
menghindari dari pihak konselor, muncul sebelum konselor dapat menunjukkan 
empati. 

KE MARA HAN 

Denial dan ketakutan, bisa diikuti dengan kemarahan, meskipun kcmarahan 
mungkin pula untuk muncul di tahap-tahap lain. Kemarahan ini bisa 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 menulari orang lain, dll). Sifat narasistik juga 
bisa keluar pada tahap ini (marah pada diri se11diri, marah pada rasa tidak ber:aya 
mereka dan marah pada berkurangnya kendali pribadi mereka). Kadang 
kemarahan ini diarahkan pada si konselor. 

Untuk Konselor : Perlu hati-hati mengatasi kemarahan ini. Pikiran irasional yang 
muncul dan kemaraha perlu diatasi. Namun setelah diatasi, klien perlu clibantu 
agar tidak jatuh pada perangkap emosionalnya dan bcrpikir bahwa kalau ia tidak 
melakukan perilaku resiko lagi, diagnosanya akan bcrubah. 

DEPRESI 

KeseJihan yang belum lengkap clan kcscdihan yang rumit - ditandai clcngan 
ketidak hadiran kesedihan sesudah denial, kemarahan, dan kemuclian "tawar
menawar" dan penerimaan, bisa menimbulkan depresi. Orang kcrnp terlalu cepat 
berpikir bahwa depresi akan muncul langsung setelah diagnosa yang bersifat 
mematikan (Contohnya mengatakan dalam hati "Kalau saya terkcna AIDS saya 
juga pasti akan depresi !"). Sangat penting untuk menyadari bahwa depresi adalah 
respons yang tidak sehat terhadap kemungkinan hilangnya scsuatu. Kesedihan, 
preokupasi pada perubahan yang mungkin terjadi dan meninjau kehidupan yang 
telah dijalani sebelurnnya adalah hal yang wajar. Depresi tidak termasuk wajar ! 

Depresi membawa beban kejiwaan yang mampu mengoyak inti pribadi itu 
sendiri. Tanda-tandanya adalah tidak bisa tidur, hilangnya nafsu makan, rasa tidak 
berdaya dan putus asa, hilangnya semangat, rusaknya harga diri, kelelahan yang 



kronis, berkurangnya konscntrasi, menarik diri, isolasi, bcrkurangnya libido, Lian 
pikiran hendak bunuh diri. 

Untuk Konselor : Penting untuk dapat membcdakan rnsa scdih yang mendalam 
dengan depresi ! Peran yang perlu diambil adalah mcnjadi fasilisator, dan 
mengizinkan klien untuk mengungkapkan kesedihannya secara tcrbuka dengan 
bersikap penuh empati. Kerap klien akan mengungkapkan hahwa h.arena AIDS ia 
tidak akan sempat memenuhi impian dan cita-citanya. Hati-hati agar tidak kembali 
ke tahap denial ! Konselor perlu memberikan tempat dimana klien dapat 
mengungkapkan kemarahannya secara aman (aman bagi konselor dan bagi klien). 
Namun, jangan sampai terlepas dari tugas Anda. Konselor yang tidak profesional 
kerap terdorong untuk membantu menghilangkan beban kesedihan kli~n. Ingat : 
Klien berhak untuk sedih, marah. Mendorong agar depresi ini segera selesai bisa 
justru merusak perkembangan kejiwaan yang perlu terjadi. Namun mengungkapkan 
kemarahan, perlu diherikan batasan. Dampak negatif dari kemarahan dapat bcrupa 
depresi "kosong" atau agresi yang diarahkan pada diri sendiri (mengancam akan 
bunuh diri). Kerap konselor bisa terjehak dan terhawa ke dalam frustasi dan 
kctidak berdayaan, serta kemarahan. Kesediaan dir; untuk lebih sering bertemu 
dengan klien. 

TAWAR- MENAWAR 

Tawar menawar apat dipahami sebagai jenis dari denial a tau lebih khususnya 
sebagai b~ntuk pemikiran magis. Namun tawar-mcnawar mcrupakan tanda bahwa 
klien ODHA sudah menerima diagnosa, meski ada denial yang bertahan yang 
kerap juga dapat menimbulkan perasaan yang sama pada si konselor. Ini harus 
dikenali dengan selera agar tidak merusak proses pada diri klien ODHA. 
Contohnya : mencari jamu yang dapat menyembuhkan AIDS , dan bila scmbuh 
akan hidup lebih baik dan berbuat baik. Disini, kerap mencari dan berohat ke 
dukun masuk ke ceritera pengidap. Sayangnya, ini bisa menghambat proses 
penerimaan klien akan masalahnya, dan tidak jarang, berakihat pada kcmatian 
klien (karena diminta dukun untuk menghentikan pemakaian ohat dari doktcr agar 
obat sang dukun bisa bekerja lebih baik). 

Untuk Konselor : Klien yang depresi mungkin memerlukan dukungan spcsifik. 
Klien yang depresi khususnya mereka yang sudah mcnunjukkan gcjala-gcjala 
seperti membayangkan cara untuk membunuh diri yang paling efisicn. Pcrlu 
dievaluasi oleh psikiater atau psikolog, dan mtingkin perlu dirumab sakitkan u11tuk 
pemantauan intensif. 



PENERIMAAN 

Penerirnaan terhadap diagnosa HIV/AIDS bermakna bahwa klien tclah 
rnenerima masalah-rnasalah yang berkaitan dengan dirinya yang sudah positif/ 
AIDS. Penerirna penuh ditandai dengan ketiadaan denial, ken1arahan, acting out, 
usaha tawar menawar, dan depresi. Pada tahapan ini, ODHA sudah bisa diajak 
untuk merencanakan masa depannya, herkaitan dcngan upaya yang masuk akal 
untuk memenuhi impiannya, menulis surat warisan, mcmbuat rencc>na pemakaman 
(bila perlu). Ini adalah waktu bagi ODHA untuk mengkonsolidasikan hubungannya 
dengan orang lain, dan memperbaiki hubungannya dengan teman-teman dan 
anggota keluarganya. Tidak jarang, mcreka menenangkan teman dan anggota 
keluarganya menghadapi kemungkinan riel bahwa ia akan mcninggalkan mereka 
terlebih dahulu. 

Penerimaan juga merupakan penyadaran bahwa penyakit ini bukanlah 
merupakan hukuman terhadap gaya hidupnya. Bila proses berjalan sebagaimana 
seharusnya, ODHA dapat melihat peran dirinya di dalam rencana hesar dunia dan 
kehidupan dan munculnya kesadaran yang lebih mendalam berkaitan dengan 
spiritualisme hubungannya dengan Tuhannya dan bagaimana menerjemahkan 
hubungan tersebut dalam hubungannya dengan sesama manusia. Jika ODHA 
sudah menerima keadaan dirinya, maka ia sudah siap membuat pilihan yang pcnuh 
sadar tentang apa yang dapat dilakukan kemudian : hagaimana dengan anak
anaknya, pasangannya, warisan, dokumen-dokumcn penting, dan apapun yang 
perlu dan dapat segera dilakukan setelah ia sakit parah dan akhirnya meninggal. 

Uptuk K'onselor : Pengalaman konselor tidak akan jauh bcrbeda dari klien. 
Hubungan konselor dan klien yang sudah sebegitu dekatnya dengan berlalunya 
waktu akan membuat konselor merasa adanya keterikatan batin dengan klien. 
Seringkali timbul "rasa bersalah karena masih hiclup" (survivor guit). "Tidak adil 
dia meninggal terlebih dahulu dia masih muda dan baik ........ " Konselor perlu 
mengatasi dan menyadari masalah pribadinya bcrkaitan dcngan semakin sakitnya 
klien dan semakin dekatnya klien tersebut dengan kematian. Ia perlu mengatasi 
ketakutannya sendiri akan kematian. Kerap, konselor juga mulai mcninjau kualitas 
kehidupannya sendiri : apakah mereka hidup sebaik yang seharusnya ? Sempatkah 
mereka merealisir impian dan cita-cita hidup mereka ? 

Sekali lagi, masalah terapeutis yang dihadapi seseorang yang sudah mcngi11jak 
tahapan AIDS jauh berbeda dari mereka yang baru dinyatakan positif. Meskipun 
dari denial ke penerimaan dibutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak jarang, klien 
tidak sempat mencapai tahapan penerimaan ketika mcnutup usia. Masalah yang 
diungkapkan di atas, baru merupakan aspek 'coping' dari diagnosa. Untuk saal ini, 



saya merasa bahwa cukup bagi kita untuk memahami dnhulu dampak dari diagnosa 
dan apa yang perlu kita perbuat berkaitan dengan hal tersebut. 

Sayangnya, tidak ada rumusan mengcnai pcndekatan bagaimana yang harus 
kita lakukan intinya, menjadi konselor menurut : 

1. Kemampuan mendengar yang baik 
2. Kemampuan empati 
3. Pendekatan manusiawi 

lni adalah pendekatan yang disarankan. Menjadikan manusia, sebagai 
rnanusia. Menyadari, bahwa pada dasarnya manusia mengetahui masalahnya sendiri 
dan memiliki kemampuan untuk mengatasi masalahnya scndiri, dan kita 
membidangi lahirnya pemecahan yang tidak maladaptif. Kita bertugas untuk 
mengetuk nurani dan bukan menceramahi nurani ! Tuhan suc.Jah mcnciptakan hati 
nurani bagi manusia dan apakah Anda perlu penceramahi hati nurani yang 
sudahdiciptakan Tuhan ? Hal yang paling membantu dalam mencekati orang lain 
adalah dengan bertanya dan bertanya, bukan menjawab clan mcnjawahkan ! 

MENDEKATI MEREKA DENGAN PERILAKU BERESIKO TINGGI 

Prasyarat untuk dapat membuat orang mengambil t=dak pencegahan aclalah 
dengan pendidikan faktual. Tingkatan pertama untuk AIDS relalu adalah : 
AJARKAN ORANG TENTANG AIDS SECARA FAKTUAL DAN TRANSPARAN. 
Ini sudah tentu menuntut si 'pendidik' untuk paham henar tentang AIDS bukan 
tahu-tahu sedikit tentang AIDS dan sok tahu. Ini yang sulit. Kadang orang tidak 
tshu 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 m~nggantikan kedudukan pcndekatan interpersonal 
yang lebih dekat dan pribadi: Sentuh pundak seseorang dan berbicara. Ini sudah 
tentu berbeda .dengan bila kita berkoar-koar di radio. Tiap manusia itu unik dan 
memiliki persepsi dan tingkat pemahaman serta keyakinan yang berbeda-beda. 

Ada baiknya untuk menyadari bahwa selama ini AIDS dijadikan momok yang 
menakutkan {lihat gambar-gambar poster yang berkaitan dengan AIDS yang 
banyak menggambarkan kuburan atau tengkorak). Seharusnya, AIDS diperkenan-. 
kan sebagai penyaldt (medis) dan bukan tengkorak. Akibat dari pendekatan yang 
menakut-nakuti ini yang sebenarnya justru sangat menghambat upaya kita 
meningkatkan kesadaran orang akan AIDS), orang:i.kan menutup kuping untuk 
merasa aman. Reaksi kejiwaan yang terjadi yang terjadi adalah, DENIAL atau 



penolakan fakta. Kalau saya tanyakan kepada peserta sekarang juga apakah '\nda 
mungkin tertular HIV, rnaka paling tidak 90% atau lebih 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 berbagai jenis pernyataan : 

1. Saya hanya berhubungan seksual dengan pasangan tetap saya saja (denial, 
pasangan saya mungkin bermain dengan orang lain, atau memperoleh 
transfusi darah yang tidak bersih dari keluarganya ketika kecclakaan, ketika 
melahirkan, dll - padahal siapa yang tahu perilaku saudara yang memberikan 
darah itu ?) 

2. Saya bisa memilih pasangan yang bersih, dan pasangan saya bukan pasangan 
bayaran, dan tentu dia setia pada saya (denial bahwa pasangan mungkin saja 
bermain dengan orang lain dan mana mungkin dia ceritera ke kita ? Atau, 
memperoleh transfusi darah yang tidak bersih). 

3. Saya selalu minum obat Tetracycline sebelum dan sesudah huhungan scks 
(denial, AIDS tidak dapat dicegah dengan Tetracycline maupun suntikan 
penicilin dan kurang pengetahuan). 

4. Saya tidak main dengan sembarang orang (tidak harus sembarangan, cukup 
sekali hubungan seks dengan pengidap sudah memungkinkan terjadinya 
penularan, meskipun pengidap tampak sehat dan gc;muk), dll. 

5. Saya berilmu dan kebaL Untuk AIDS saya juga kebal. 

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 Despod banyak berhubungan dcngan 
praktek prostitusi yang kok banyak pengunjungnya dan sulit diilangkan, 
budaya homoseksual pada reog Ponorogo, dll. Ini juga budaya kita bukan 
budaya Thailand atau Amerika kan ? Ingat : budaya artinya secara definitif 
adalah cara hidup, kebiasaan, gaya hidup, keseharian, hal yang ada di 
masyarakat). 

Entah bagaim:ma, budaya kita kerap merupakan budaya menakut-nakuti dan 
pamili dibandingkan budaya faktual. "Awas di luar malam-malam, nanti ditangkap 



genderewo !". Awas main di luar nikah. nanti kena AIDS!" (padahal seorang bisa 
terkena didalam hubungan perkawinan, karena pasangannya yang selalu main 
dengan orang lain di luar sepengetahuannya, atau ia terkena transfusi darah yang 
tidak bersih ketika melahirkan. Ini yang perlu kita sadari. Jangan menakuti, karena 
justru akan meninggalkan tingkat denial ! 

Jadi bila orang sudah takut, apa yang bisa kita lakukan ? 

1. Tanyakan pemahaman mereka tentang AIDS dan lihat mitos dan fakta yang 
pada orang bersangkutan. 

2. Luruskan mitos dan berikan fakta yang benar mengenai HIV dan AIDS 
sehingga orang paham benar. 
Dengan demikian, ketakutan menurun dan kemungkinan denial berkurang. 
Jelaskan : 
Apa itu HIV, dan apa itu AIDS 
Bagaimana AIDS menular dan tidak menular 
Mengapa perlu melindungi diri 
Bagaimana melindungi diri 

3. Berikan alternatif dan jalan untuk melindungi diri sccarn lcngkap, yiatu: 
A : Abstinensi (Syukur bila mampu) 
B : Baku Setia (Syukur kalau mampu) 
C : Condom (lebih baik dibanding men-Jlari pasangan dan orang lain k..lau 

tidak bisa keduanya). 

Penting untuk tidak memberikan sensor. Kita perlu memperclayakan orang 
untuk melindungi diri dan mengapa perlu melindungi diri. Apa mungkin kita 
bicara pada seseorang pekerja seks dan memintanya untuk abstinensi. Ideal, 
tapi prosesnya tidak smudah membalikkan tangan ! 

4. Lihatlah lingkungan apakah perlindungan mudah tersedia (misalnya di 
lokalisasi, mudahkan memperoleh kondom berkualitas yang mereka sukai ?) 

Kalau tidak, carikan pemecahannya. 

5. Penting untuk menjaga pesan agar bersifat pribadi dan kaitan dcngan 
kehidupan orang yang bersangkutan sejauh yang ia telah ceritakan. 

6. Beri dukungan terhadap perubahan perilaku yang terjadi sccara kontinyu 
yang paling penting setelah mengubah perilaku adalah 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 kenyataan akan disembunyikan dari Anda 



dan Anda akan hidup dalam ilusi bahwa Anda telah berhasil mengubah 
dunia! 

:>. CONTOH KASUS KONSELING 

1. Seorang wanita yang telah menikah, mahasiswa, 23 tahun dalam 2 tahun 
ini, telah melakukan hubungan seksual dengan 4 WTS, termasuk salah 
satu di antaranya seorang dari daerah pecandu obat (ketika mahasiswa 
tersebut keluar negeri). 
Ia akan menikah. 
Konseling apa yang akan anda lakukan ? 

2. 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 umur 21 tahun dengan seorang isteri 
setia dari daerah Jawa, mempunyai anak 4 orang. Tertua laki-laki, umur 
16 tahun, yang kedua laki-laki umur 13 tahun, yang ketiga perempuan 
umur 10 tahun dan yang keempat perempuan umur 8 tahun. 

Sekarang si isteri berumur 32 tahun. Anak ketiga dan keempat menderita 
sakit, terutama anak keempat pada dua tahun akhir-akhir ini sering 
sekali sakit demam, panas, mual, muntah-muntah, bahkan sering 
rnenderita mencret-mencret. Menurut dokter katanya flu, begitu 
diperiksa lalu diberi obat. Belum dilakukan pemeriksaan lain. 

Bagaimana melakukan konseling pada Bapak pelaut ini sebelum 
dilakukan pemeriksaan darah. 

3. Seorang wanita cantik masih muda, rnempunyai dua profesi yaitu sebagai 
karyawan suatu perusahaan dan sebagai teman 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 memeriksakan darahnya pada suatu 
laboratorium. 

Setelah menunggu dengan hati yang berdebar-debar diperoleh basil yang 
menunjukkan dirinya HIV positif. 

Saudara sebagai seorang konselor, apa yang perlu konselingkan 
kepadanya (persiapan, materi/informasi,proses). 



5. Seorang suami pengusaha besar dan terkenal, ternyata penderita AIDS. 
Hal ini menimbulkan pukulan berat kepada keluarganya terutama isteri 
dan anak-anaknya. Anak yang paling bungsu (perempuan) sampai 
mengalami shock dan sekarang melarikan diri dari rumahnya (minggat). 

Dari perkawinan dengan isterinya yang berpendidikan cukup telah 
dikarunia anak lima orang, yang tertua umur 30 tahun dan paling bungsu 
16 tahun, yang semuanya bersekolah pada sekolah-sekolah yang terkenal 
baik di ibukota. 

Boleh dikatakan keluarga ini sekarang sudah tidak harmonis lagi dengan 
adanya malapetaka yang menimpa 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 Iuar 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-Iaki umur 16 tahun, yang kedua laki
laki umur 13 tahun, yang ketiga perempuan umur 10 tahun dan yang keempat 
perempuan berumur 8 tahun. Sekarang si isteri berumur 32 tahun.Anak 
ketiga dan keempat sering menderita sakit, panas, mual, muntah-muntah, 
bahkan sering menderita mencret-mencret. Menurut dokter katanya flu, 
begitu diperiksa lalu diberi obat. Belum dilakukan pemeriksaan lain. 

Bagaimana melakukan konseling pada Bapak pelaut 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-berita 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. 
Setelah menunggu dengan hati yang berdebar-debar diperoleh hasil yang 
menunjukkan dirinya HIV positif. Saudara sebagai seorang konselor, apa 
yang perlu konselingkan kepadanya (persiapan, materi/informasi, proses). 



Kasus 3 

Seorang suami pengusaha besar dan terkenal, ternyata penderita AIDS. 
Hal ini menimbulkan pukulan berat kepada keluarganya terutama isteri dan 
anak-anaknya. Anak yang paling bungsu (perempuan) sampai mengalami 
shock dan sekarang melarikan diri dari rumahnya (minggat). 
Dari perkawinan dengan isterinya yang berpendidikan cukup telah dikarunia 
anak lima orang, yang pertama umur 30 tahun dan paling bungsu 16 tahun, 
yang semuanya bersekolah pada sekolah-sekolah yang terkenal baik di 
ibukota. 
Boleh dikatakan keadaan keluarga ini sekarang sudah tidak harmonis lagi 
dengan adanya malapetaka yang menimpa ayahnya. 
Apa yang sebaliknya dikonselingkan pada keluarga ini ? 

SKENARIO KASUS KONSELING 

1. Konseling sebelum dilakukan Pemeriksaan Darah 

Dalam suatu ruangan seseorang peserta berperan sebagai pelaut. Yang 
lainnya sebagai observer, yang kemudian ditunjukkan 3 orang untuk 
presentasi pengamatannya secara tertulis (OHP). 
Sebagai konselor agar mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, antara 
lain: 

profesi pelaut 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 seterusnya. 

Tugas observer : 

observasi proses konseling (sikap, penam:pilan, cara suara/nada, 
bahasa dan sebagainya). 
observasi isi/materi konseling. 

2. Konseling sesudah Hasil HIV Positif 

Dalam suatu ruangan seorang peserta wanita berperan sebagai konselor, 
seorang peserta wanita lain berperan sebagai wanita cantik, peserta 
Iainnya sebagai observer, yang kemudian ditunjuk 3 orang un tuk 
presentasi pengamatannya secara tertulis (OHP). 
Sebagai konselor agar mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai 
berikut: 



latar belakang pendidikan, keluarga. 
wajah cantik, banyak pengagum 
masih ada hari depan 
kemungkinan balas dendam, menularkan 
dan sebagainya. 

Tugas observer : 

observasi proses konseling (sikap, penampilan, cara, suara/nada, 
bahasa dan sebagainya) 
observasi isi/materi konseling 

3. Konseling pada Keluarga Penderita AIDS 

Dalam ruangan seorang peserta laki-laki berperan sebagai penderita 
AIDS, seorang wanita berperan sebagai seorang isteri. 
Peserta lainnya berperan sebagai observer, yang kemudian ditunjuk 3 
orang untuk presentasi pengamatannya secara tertulis (OPH). 
Sebagai konselor agar mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai 
berikut: 

masa depan keluarga 
situasi yang dihadapi sekarang 
latar belakang sosial ekonomi 
dan sebagainya 

Tugas observer : 

observasi proses konseling (penampilan, sikap, cara, suara/nada, 
bahasa, dsb) 
observasi isi/materi konseling. 

P. 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. Observasi hubungan antara anda dan klien yang baik bagi keduanya. 

2. Lakukan konseling hanya pada klien yang dikirimkan kepada anda 
melalui jalur yang benar dari suatu organisasi atau perorangan. 

3. Berikan konseling penanggulangan HIV/AIDS, konseling sebelum dan 
setelah pemeriksaan antibodi HIV, pemeriksaan HIV antibody. 

4. Koseling dilakukan berpasangan. Kedua konselor harus mendapatkan 
pengalaman yang sama dalam konseling dan observasi. 

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 relevan dengan 
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 mengatur perkem
bangan anda sebagai konselor penularan resiko 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 
selan ju tnya. 



LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lumpiran I 

I. KARTU KONSULTASI 

NOMOR KASUS : ...................... i .............. .I ...................... . 

= Nama/huruf lcrdepan nama klicn 
= Nomor uruc klien 
= Th. pelaksana konsultasi 

IDENTITAS KLIEN 

I. Nama ·································································································· 
2. Alamac (\, ooooooooooooooo. ooooooooooooooooooooooooooo ooo 00000000 oo o oo\oo 00000 0000 0000 0000 o O••• •o• o o o •••••• 

b ............................................................................................... . 

c ................................................................................................ . 

3. Tempat /Tgl. Lahir 

4. Pendidikan 

5. Agama 

6. Status u. Dalam Keluarga 

b. Dalam Masyarakat : 

c. Perkawinan 

7. Pekerjaan Sekara-1g ................................................................................................. . 

8. Gambaran Umum 
Kondisi Kesehatan Klien : ............................................................................................... .. 

9. Tgl. Wawancara Pcrtan1a : ................................................................................................. . 

Konsc\or 

Nama lcngkap 



Lampiran II 

II. CATATAN KASU!i 

NOMOR KASUS : ..................... ./ .............. ./ ......................... . 

(sama dt:ngan no. kas11s di ata~,) 

A. IDENTITA S KLIEN : 

I. Nama 

2. Alamat i.l ••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••.• , ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•• 

b ............................................................................................. . 

c ................................................................................................ . 

3. Unmr 

4. Pendidikan 

5. Status .................................................................. (ya11~ tcrakhi1 ... ajaJ 

a. D:ilam Kc.:luarga 

b. Dalam Masyarakat : 

c. Pcrkawinan 

6. Pekerjaan Sekarang 

8. Pennasalahan I ............................................................................................... . 

2 ............................................................................................... . 

3 ....................................... : ....................................................... . 

4 ............................................................................................... . 

8. Harapan-harapan Klien: ................................................................................................. . 

9. Tgl. Wawancara I .............................................................................................. .. 

2 ................................ - ............................................................. . 

3 ............................................................................................... . 

4 ............................................................................................... . 



B. KEADAAN K~LUARGA 

No. 

I. JUMLAH KELUARGA 

NAMA UMUR KEDU- PENDi- PE KER-
KET. 

DU KAN DIKAN JAAN 

2. TINGKAT PENGHIDUPAN 

a. Pckcrjaan 

b. Jumlah Pcnghasilan 

c. Pekerjaan Sambilan 

d. Ketcrampilan-kcterampilan yang dimilil-.i 

I) .............................................................................................................................. . 

2) ................................................................................................................................. 
3) .............................................................................................................................. . 

3. SITUASI SOSIAL 

a. Keadaan kt.::rumahtanggaan : 

I) Hubungan suami dengan istri 

(serasi, kurang serasi, tidak serasi) 

2) Hubungan anak dengan orang tua 

(serasi, kurang serasi, tidak serasi) 

3) Hubungan anak dengan anak 

(serasi, kurang serasi, tidak sernsi) 



b. Penampilan status : 

I) Di Masyarakat 

................................................................................................................................. 
······························································································································· 

2) Di S~kolah 

···································································· ·························································· 
............................................................................................................................... 

c. Tingkat Kcgiatau 

I) I )j Sdwlah : 

Aktif 

- Kurang aktif 

- Tidak aktif 

2) Di Masyarakal : 

Aktif 

Kurang aktif 

Ticlak aktif 

d. Huhungan kctetanggaan/teman schaya 

4. SITUASI El\IOSIONAL 

a. Gcmbira 

h. Opti111is 

c. Suk a ra,!!u-r;i~·u 

d. Mu rung 

c. PL'Slllli"lllL' 

r. Kcras kcpala 

g. Cc pal marah. 

5. LAIN-LAIN 

( Bantuan yang tel ah cJitL'rima) 

I) Jen is ba11tuan 

2) Asal bantuan 



3) Tujuan pemberiun bantuan ··················································································· 
..................................................................................... 
.................................................................................... 

4) Pengaruh 'has ii dari bantuan : ··················································································· 
··················································································· 
··················································································· 

C. INVENTARISASI GEJALA DAN MASALAH 

a. Gejala. 

I) .................................................................................................................................... . 

2) ................................................................................................................................... .. 

3) ................................................................................................................................... .. 

4) ................................................................................................................................... .. 

5) ................................................................................................................................... .. 

Keterangan : 

Catatan segala gejala yang dikatakan oh:h klien dan jangun pctugas mencobu 
menafsirkan gejala yang dikatakan klien tersebul. rJadi bukan hasil pcmikiran pctugus). 

b. Masalah 

I) ................................................................................................................................... .. 

2) .................................................................................................................................... . 

3) ................................................................................................................................... . 

4) ................................................................................................................................... .. 

5) ................................................................................................................................... . 

Keterangan : 

Masalah diisi setelah diadakan pertemuan pcmbahasan kasus dengan para ahli dan 

supervisor. 

D. PERKEMBANGAN GEJALA DAN MASALAH 

I. Kapan terjadinya : ............................................................................................................ . 

2. Keadaan/situasi pa<.la waktu kejadian : .......................................................................... .. 



Keterangan : 

Untuk mendapatkan data pada point 2: pc1uga~ dapal mcng!!unakan kata wnya : apa. 
siapa, mcngapa. bagaimana dan dimana "! masalah 1cr~..:but 1..:1jadi. 

E. LINGKUP PERMASALAHAN 

Akibat-akibal yang dialami dan dirasakan olch : 

a. Klien: 
l) .................................................................................................................................... . 

2) ..................................................................................................................................... 
3) .................................................................................................................................... . 

4) .................................................................................................................................... . 

5) 

b. Lingkungan. 

(Sebu1kan : anggota keluarga, te1angga. sekolah. 1empa1 kcrja. kelompok organisa~i dan 
sebagainya) 

l) .................................................................................................................................... . 

2) .................................................................................................................................... . 

3) 

4) .................................................................................................................................... . 

5) 

F. KESAN-KESAN KONSULTASI 

l. Jenis kemampuan dan ketcrampilan : ............................................................................ .. 

Keterangan : Keahlian apapun yang pernah dilakuk<m klien. sejauh dapat menjadi 

sarana penyembuhan. 

2. Cara berkomunikasi : ....................................................................................................... . 

··········································································································································· 

Keterangan : Dengan siapa dan akibat-akibatnya apa. besaran lingkup komunikasi dan 

bagaimana cara-caranya. 



3. Kcmampuan llll'llgcnualikan c.liri : .................................................................................. . 

··········································································································································· 
··········································································································································· 
··········································································································································· 

Keterangan : Bagaimana konc.lisi cmosionalnya dan hl·rikan ~·onll,h. Ciuna mc1K·cgah 

tcrjadinya tindakan-tinc.lakan 111:gatif c.lan mcngctahui apa yang 

c.liinginkan dikchcndaki 1-.licn. 

4. Bentuk-bentuk mekanisme pertahanan/penycsuaian Jiri 

··········································································································································· 
........................................................................................................................................... 

Keterangan : Apakah suka mcnyalahkan oran!! lain. suka mi.:ngada-ada dan 1idak 

rcalistik, c.li sini hanya yang mcnctap saja yang digu1.akan. 

5. Kemampuan membcrikan pertimbangan/pcngamhi Ian kcputu:-.a11 : ............................... . 

Keterangan : Dapat dikctahui dari hasil konsultasi antara pctugas Jcngan klien. 

G. TUJUAN PELAYANAN 

··························· ····················································································································· 

················································································································································· 
················································································································································· 

················································································································································· 
················································································································································· 

············································································································································-···· 
.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

················································································································································· 



..................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

················································································································································· 
..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

Kelerangan : - Calal lujuan konsullasi secaru lerperinci dan disebutkan langkah-langkah 
yang diambil. 

Kalau perlu halaman mjuun konsulmsi ini 2 Cduu) haluman. 

H. TINDAK LANJUT KONSULTASI : 

l. Dilerima 

2. Dialihkan 

3. Lain-lain 

( disebu1kan) 



Lampiran III 

RAHASIA 

FORMULIR PENGALIHAN/PELIMPAHAN KASUS 

J. Nama Klien 

2. Alamat 

3. Jenis kelamin 

4. Agama 

5. Status 

a. Status perkawinan 

b. Status p~kerjaan 

6. Klien telah menerima 
bnntuan dari lcmbag:.1 ini 
sejak tanggal 

.................................................................................................... 

·····························································.····································· 

7. Masala~asalah dan kebutuhan klien : 

a. 

b. 

c. 

8. Pelayanan yang telah diberikan oleh lcmbaga ini : 

a. 

b. 

c. 

9. Hal-hal yang masih dibu.t.uhkan klien guna pemc:;,nuhan kcbutuhan/pcnanggulangan 

masalahnya : 

a. 

b. 

c. 

. ........................................... 19 ...... . 

Konsclor 

( ........................................... ) 





TIM PENYUSUN 
NASKAH PEDOMAN KONSELING PENANGGULANGAN 

HIV/AIDS SEKTOR AGAMA 

NARA SUMBER 1. Ors. H. MUJAHID AK, MSc. 

2. Prof. DR. H. SALMAN HARUN 

PENYUSUN 1. IMAM MASYKOER ALIE 

2. Ors. H. SUKANDAR MOW 

3. Ors. SUTAMZIS 

4. Drs. H. WARI SETI A WAN 

5. Drs. H. BAlDOWI. 




	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_001
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_002
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_003
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_004
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_005
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_006
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_007
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_008
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_009
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_010
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_011
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_012
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_013
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_014
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_015
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_016
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_017
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_018
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_019
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_020
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_021
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_022
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_023
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_024
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_025
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_026
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_027
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_028
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_029
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_030
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_031
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_032
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_033
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_034
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_035
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_036
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_037
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_038
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_039
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_040
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_041
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_042
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_043
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_044
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_045
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_046
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_047
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_048
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_049
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_050
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_051
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_052
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_053
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_054
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_055
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_056
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_057
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_058
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_059
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_060
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_061
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_062
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_063
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_064
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_065
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_066
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_067
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_068
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_069
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_070
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_071
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_072
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_073
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_074
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_075
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_076
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_077
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_078
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_079
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_080
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_081
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_082
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_083
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_084
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_085
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_086
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_087
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_088
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_089
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_090
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_091
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_092
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_093
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_094
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_095
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_096
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_097
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_098
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_099
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_100
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_101
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_102
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_103
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_104
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_105
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_106
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_107
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_108
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_109
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_110
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_111
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_112
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_113
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_114
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_115
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_116
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_117
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_118
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_119
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_120
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_121
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_122
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_123
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_124
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_125
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_126
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_127
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_128
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_129
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_130
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_131
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_132
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_133
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_134
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_135
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_136
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_137
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_138
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_139
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_140
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_141
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_142
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_143
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_144
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_145
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_146
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_147
	Modul Pelatihan Konselor HIV AIDS Sektor Agama Budha_148

